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Příloha 1 Výkonnostní rámec - datové položky  

A. Výkonnostní rámec – přehled nastavení 

Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

 Program / DoP Číselník v MS2014+ Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více 
programů. 

 Prioritní osa / Priorita Unie Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Měna Číselník 
- CZK 
- EUR 

Při nastavování výkonnostního rámce se zadává finanční 
milník a cíl v měně EUR. 
Při náhledu na nastavení výkonnostního rámce je možné 
volit jednu položku z číselníku. Při zvolení měny CZK, se 
od hodnoty finančního ukazatele v měně EUR odečtou 
částky zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem 
platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se 
převede měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se 
namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS 
SZIF. 

 Datum platnosti verze dd.mm.rrrr Automaticky. Datum schválení programu EK, resp. datum 
schválení revize programu ze strany EK. 

 Typ ukazatele  Číselník: 
- finanční ukazatel 
- indikátor výstupu 
- indikátor výsledku 
- klíčový implementační krok 

Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 ID Číselník v MS2014+ Jedinečná identifikace ukazatele. 
V případě indikátorů dle NČI 2014+. 
V případě finančního ukazatele se plní „FINMT“. 

 Název  Název milníku a cíle. 
V případě indikátorů název odpovídá NČI 2014+. 
V případě finančního ukazatele je doporučený název 
„celkové způsobilé certifikované finanční prostředky“ 
(naplatí pro EZFRV). 
V případě klíčového implementačního kroku (dále KIK) se 
jedná o textové pole. 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

 Měrná jednotka  Měrná jednotka, v jaké se milník a cíl vykazuje. 
V případě indikátorů měrná jednotka odpovídá NČI 
2014+. 
V případě finančního ukazatele se jedná o měnu EUR. 
V případě KIK dle ŘO v programovém dokumentu. 

 Fond Číselník 
- ESF 
- YEI + ESF související podpora 
- EFRR 
- FS 
- ENRF 
- EZFRV 

Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Kategorie regionu Číselník 
- Více rozvinuté region 
- Méně rozvinuté regiony 
- Nerelevantní 

Volí se jedna a více položek z číselníku. Položka 
„Nerelevantní“ se volí pouze v případě YEI + ESF 
související podpory, FS, ENRF a EZFRV. 

Milník pro rok 2016  Absolutní hodnota  Hodnota milníku pro rok 2016. 
Vyplňuje ŘO nad rámec programového dokumentu, pro 
potřeby řízení a koordinace na národní úrovni. 
V případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, 
EFRR, FS a ENRF celkovým způsobilým výdajů. 
Při zvolení měny CZK, se od hodnoty finančního 
ukazatele v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS 
VIOLA, které se převedou kurzem platným v době 
zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede 
měsíčním kurzem EK.  

Procento (%)  Procento Automaticky jako podíl hodnoty milníku pro rok 2016 a 
cílové hodnoty pro rok 2023. 

Milník pro rok 2018 Absolutní hodnota  Hodnota milníku pro rok 2018. V případě YEI se jedná o 
cílovou hodnotu pro rok 2018. 
V případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, 
EFRR, FS a ENRF celkovým způsobilým výdajů, u 
EZFRV veřejným způsobilým výdajům 
Při zvolení měny CZK, se od hodnoty finančního 
ukazatele v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

VIOLA, které se převedou kurzem platným v době 
zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede 
měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto 
kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF. 

Procento (%) Procento Automaticky jako podíl hodnoty milníku pro rok 2018 a 
cílové hodnoty pro rok 2023. 

Cíl pro rok 2023 Absolutní hodnota  Hodnota cíle pro rok 2023. V případě YEI nerelevantní. 
V případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, 
EFRR, FS a ENRF celkovým způsobilým výdajů, u 
EZFRV veřejným způsobilým výdajům 
Při zvolení měny CZK, se od hodnoty finančního 
ukazatele v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS 
VIOLA, které se převedou kurzem platným v době 
zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede 
měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto 
kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF. 

 Zdroj dat Textové pole Upřesnění zdroje dat. 

 Vysvětlení Textové pole Vysvětlení k nastavení hodnot milníků a cíle. 
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B. Výkonnostní rámec - monitorování plnění 

Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

 Program / DoP Číselník v MS2014+ Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více 
programů. 

 Prioritní osa / Priorita Unie Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Investiční priorita / prioritní 
oblast /specifický cíl (ENRF) 

Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Opatření Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Specifický cíl Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Měna Číselník 
- CZK 
- EUR 

Volí se jedna položka z číselníku. 

 Datum generování sestavy dd.mm.rrrr Automaticky. 

 Typ ukazatele  Číselník: 
- finanční ukazatel 
- indikátor výstupu 
- indikátor výsledku 
- klíčový implementační krok 

Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 ID Číselník v MS2014+ Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního 
rámce. 

 Název Číselník v MS2014+ Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního 
rámce. 

 Měrná jednotka Číselník v MS2014+ Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního 
rámce. 

 Fond Číselník v MS2014+ Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního 
rámce. 

 Kategorie regionu Číselník 
- Více rozvinuté region 
- Méně rozvinuté regiony 
- Nerelevantní 

Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního 
rámce. 

 Milník pro rok 2016  Číslo Hodnota milníku pro rok 2016. 
Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního 
rámce. 
V případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, 
EFRR, FS a ENRF celkovým způsobilým výdajů. 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

Při zvolení měny CZK, se od hodnoty finančního 
ukazatele v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS 
VIOLA, které se převedou kurzem platným v době 
zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede 
měsíčním kurzem EK.  

 Stav k 31. 12. 2016 Číslo Skutečný stav čerpání k 31. 12. 2016. 
V případě indikátoru se jedná o dosaženou hodnotu. Dle 
nařízení 215/2014  čl. 5 (3) se sleduje dosažená hodnota 
pouze za fyzicky ukončené projekty. V případě ESF a 
EZFRV pro opatření podle článku 16, čl. 19 odst. 1 písm. 
c), čl. 21 odst. 1 písm. a) a b), článků 27, 28, 29, 30, 31, 
33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 se vykazují dosažené 
hodnoty v průběhu realizace operací. V případě 
finančního ukazatele se jedná o stav certifikovaných 
finančních prostředků za celkové způsobilé výdaje, u 
EZFRV o stav finanční prostředky vyúčtované v 
žádostech o platbu (vč. starých závazků) za veřejné 
způsobilé výdaje. 
Při zvolení měny EUR se částky v rámci finančního 
ukazatele převedou kurzem v době zaúčtování do IS 
VIOLA. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA 
používá kurz přiřazený v IS SZIF. 

 Milník pro rok 2018 Číslo Hodnota milníku pro rok 2018. V případě YEI se jedná o 
cílovou hodnotu pro rok 2018. 
Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního 
rámce. 
V případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, 
EFRR, FS a ENRF celkovým způsobilým výdajů, u 
EZFRV veřejným způsobilým výdajům. 
Při zvolení měny CZK, se od hodnoty finančního 
ukazatele v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS 
VIOLA, které se převedou kurzem platným v době 
zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede 
měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto 
kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF. 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

 Stav k 31. 12. 2018 Číslo Skutečný stav čerpání k 31. 12. 2018. 
V případě indikátoru se jedná o dosaženou hodnotu. Dle 
nařízení 215/2014  čl. 5 (3) se sleduje dosažená hodnota 
pouze za fyzicky ukončené projekty. V případě ESF a 
EZFRV pro opatření podle článku 16, čl. 19 odst. 1 písm. 
c), čl. 21 odst. 1 písm. a) a b), článků 27, 28, 29, 30, 31, 
33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 se vykazují dosažené 
hodnoty v průběhu realizace operací. V případě 
finančního ukazatele se jedná o stav certifikovaných 
finančních prostředků za celkové způsobilé výdaje, u 
EZFRV o stav finanční prostředky vyúčtované v 
žádostech o platbu (vč. starých závazků) za veřejné 
způsobilé výdaje. 
Při zvolení měny EUR se částky v rámci finančního 
ukazatele převedou kurzem v době zaúčtování do IS 
VIOLA. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA 
používá kurz přiřazený v IS SZIF. 

 Cíl pro rok 2023 Číslo Hodnota cíle pro rok 2023. V případě YEI nerelevantní. 
Automaticky z poslední verze nastavení výkonnostního 
rámce. 
V případě finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, 
EFRR, FS a ENRF celkovým způsobilým výdajů, u 
EZFRV veřejným způsobilým výdajům. 
Při zvolení měny CZK, se od hodnoty finančního 
ukazatele v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS 
VIOLA, které se převedou kurzem platným v době 
zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se převede 
měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se namísto 
kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS SZIF. 

 Stav k 31. 12. 2023 Číslo Skutečný stav čerpání k 31. 12. 2023. 
V případě indikátoru se jedná o dosaženou hodnotu. Dle 
nařízení 215/2014  čl. 5 (3) se sleduje dosažená hodnota 
pouze za fyzicky ukončené projekty. V případě ESF a 
EZFRV pro opatření podle článku 16, čl. 19 odst. 1 písm. 
c), čl. 21 odst. 1 písm. a) a b), článků 27, 28, 29, 30, 31, 
33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 se vykazují dosažené 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

hodnoty v průběhu realizace operací. V případě 
finančního ukazatele se jedná o stav certifikovaných 
finančních prostředků za celkové způsobilé výdaje, u 
EZFRV o stav finanční prostředky vyúčtované v 
žádostech o platbu (vč. starých závazků) za veřejné 
způsobilé výdaje. 
Při zvolení měny EUR se částky v rámci finančního 
ukazatele převedou kurzem v době zaúčtování do IS 
VIOLA. V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA 
používá kurz přiřazený v IS SZIF. 

Časová řada Q-n – stav Číslo  Stav 
Skutečný stav čerpání (hodnota ukazatele) k poslednímu 
dni daného čtvrtletí. 
V případě indikátoru se jedná o dosaženou hodnotu.  Dle 
nařízení 215/2014  čl. 5 (3) se sleduje dosažená hodnota 
pouze za fyzicky ukončené projekty. V případě ESF a 
EZFRV pro opatření podle článku 16, čl. 19 odst. 1 písm. 
c), čl. 21 odst. 1 písm. a) a b), článků 27, 28, 29, 30, 31, 
33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 se vykazují dosažené 
hodnoty v průběhu realizace operací. V případě 
finančního ukazatele se jedná o stav certifikovaných 
finančních prostředků za celkové způsobilé výdaje, u 
EZFRV o stav finanční prostředky vyúčtované v 
žádostech o platbu (vč. starých závazků) za veřejné 
způsobilé výdaje. 
 
Procento 
Automaticky jako podíl hodnoty ukazatele, která byla 
dosažena ve čtvrtletí Q–x, a hodnoty milníku pro rok 2016 
/ 2018 / cíle pro rok 2023. 
Do roku 2016 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle 
porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2016. 
Od roku 2017 do roku 2018 se údaje o stavu a pokroku milníku 
a cíle porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2018. 
Od roku 2019 do roku 2023 se údaje o stavu a pokroku milníku 
a cíle porovnávají s hodnotou cíle pro rok 2023. 

Q-n – % Procento 

Q-4 – stav Číslo  

Q-4 – % Procento 

Q-3 – stav Číslo 

Q-3 – % Procento 

Q-2 – stav  Číslo 

Q-2 – % Procento 

Q-1 – stav Číslo 

Q-1 – % Procento 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

Aktuální hodnota Q – stav Číslo Stav ukazatele k datu generování sestavy. Automaticky 
z údajů v MS2014+. 
V případě indikátoru se jedná o dosaženou hodnotu. Dle 
nařízení 215/2014  čl. 5 (3) se sleduje dosažená hodnota 
pouze za fyzicky ukončené projekty. V případě ESF a 
EZFRV pro opatření podle článku 16, čl. 19 odst. 1 písm. 
c), čl. 21 odst. 1 písm. a) a b), článků 27, 28, 29, 30, 31, 
33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 se vykazují dosažené 
hodnoty v průběhu realizace operací. V případě 
finančního ukazatele odpovídá částka u ESF, EFRR, FS a 
ENRF certifikovaným finančním prostředkům za celkové 
způsobilé výdaje, u EZFRV finančním prostředkům 
vyúčtovaných v žádostech o platbu (vč. starých závazků) 
za veřejné způsobilé výdaje. 
Při zvolení měny EUR, se od hodnoty aktuálního stavu 
finančního ukazatele v měně CZK odečtou částky 
zaúčtované v IS VIOLA, které se převedou kurzem 
platným v době zaúčtování do IS VIOLA, zbylý rozdíl se 
převede měsíčním kurzem EK. V případě EZFRV se 
namísto kurzu IS VIOLA používá kurz přiřazený v IS 
SZIF. 

Q - % Procento Automaticky jako podíl aktuální hodnoty ukazatele a 
hodnoty milníku pro rok 2016 / 2018 / cíle pro rok 2023. 
Do roku 2016 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle 
porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2016. 
Od roku 2017 do roku 2018 se údaje o stavu a pokroku milníku 
a cíle porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2018. 

Od roku 2019 do roku 2023 se údaje o stavu a pokroku 
milníku a cíle porovnávají s hodnotou cíle pro rok 2023. 

Predikce Q+1 – predikce  Číslo Predikce 
Predikované hodnoty se berou ze SRP na rok n, 
konkrétně z predikcí čerpání a predikcí plnění indikátorů. 
V případě finančního ukazatele se uvažuje predikce pro 
stav finanční prostředky v souhrnných žádostech 
autorizovaných ŘO, u EZFRV se uvažuje predikce pro 
stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 

Q+1 – %  Procento 

Q+2 – predikce Číslo 

Q+2 – % Procento 

Q+3 – predikce Číslo 

Q+3 – % Procento 

Q+4 – predikce Číslo 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

Q+4 – % Procento (vč. starých závazků). 
Do roku 2016 se predikované údaje porovnávají s hodnotou 
milníku pro rok 2016. 
Od roku 2017 do roku 2018 se predikované údaje porovnávají s 
hodnotou milníku pro rok 2018. 

Od roku 2019 do roku 2023 se predikované údaje 
porovnávají s hodnotou cíle pro rok 2023. 
 
Procento 
Automaticky jako podíl hodnoty ukazatele, která je 
predikována pro čtvrtletí Q+x, a hodnoty milníku pro rok 
2016 / 2018 / cíle pro rok 2023. 
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Příloha 2 Kategorie intervencí - datové položky  

A. Klasifikace kategorií intervencí – nastavení 

Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

 Program / DoP Číselník v MS2014+ Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více 
programů. 

 Prioritní osa Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Investiční priorita Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Opatření Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Specifický cíl Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Fond Číselník 
- ESF 
- YEI 
- EFRR 
- FS 

Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Kategorie regionu Číselník 
- Více rozvinuté region 
- Méně rozvinuté regiony 
- Nerelevantní 

Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Zdroj financování Číselník Automaticky „příspěvek Unie“. 

 Měna Číselník 
- EUR 
- CZK 

Volí se jedna položka z číselníku. 
V případě částek v indikativním plánu, které jsou 
stanovovány v měně EUR, se při převodu do měny CZK 
nejdříve od částky v EUR odečtou částky již zaúčtované 
v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době 
zaúčtování do IS VIOLA, a zbylý rozdíl se přepočítá 
měsíčním kurzem EK. 

 Kategorie intervencí - dimenze Číselník 
- Dimenze 1 – Oblast intervencí 
- Dimenze 2 – Forma financování 
- Dimenze 3 – Typ území 
- Dimenze 4 - Mechanismus 

územního plnění 

Volí se jedna a více položek z číselníku. 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

- Dimenze 5 – Tematický cíl (pouze 
pro EFRR a FS) 

- Dimenze 6 – Vedlejší téma ESF 
(pouze pro ESF) 

 Datum platnosti verze dd.mm.rrrr Plnění automaticky z data schválení programového 
dokumentu 

Skupina oblastí 
intervencí 

Kód Číselník v MS2014+ Automaticky na základě volby v datové položce „Oblast 
intervence“. 

Název Číselník v MS2014+ Jedná se o skupiny uvedené pod kódy I–IX v tabulce 1 
přílohy implementačního aktu č. 215/2014. 
Při nastavování na úrovni programové a strategické linie 
se přiřazuje automaticky na základě volby v datové 
položce „Oblast intervence“. 

Podskupina oblastí 
intervencí 

Kód Číselník v MS2014+ Automaticky na základě volby v datové položce „Oblast 
intervence“. 

Název Číselník v MS2014+ Jedná se o skupiny uvedené kurzívou v tabulce 1 přílohy 
implementačního aktu č. 215/2014. 
Při nastavování na úrovni programové a strategické linie 
se přiřazuje automaticky na základě volby v datové 
položce „Oblast intervence“. 

Oblast intervence Kód Číselník v MS2014+ Automaticky. 

Název Číselník v MS2014+ Jedná se o položky s kódem 001–122 v tabulce 1 přílohy 
implementačního aktu č. 215/2014. 
Při nastavování na úrovni programové a strategické linie 
se volí jedna a více položek z číselníku. 

Indikativní alokace Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Stanovuje ŘO. Relevantní pouze pro úroveň prioritní osy. 

Forma financování Kód Číselník v MS2014+ Automaticky 

Název Číselník v MS2014+ Jedná se o položky z tabulky 2 přílohy implementačního 
aktu č. 215/2014. 
Při nastavování na úrovni programové a strategické linie 
se volí jedna a více položek z číselníku a na úrovni 
operace jedna položka z číselníku. 

Indikativní alokace Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Stanovuje ŘO. Relevantní pouze pro úroveň prioritní osy. 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

Typ území  Kód Číselník v MS2014+ Automaticky. 

Název Číselník v MS2014+ Jedná se o položky z tabulky 3 přílohy implementačního 
aktu č. 215/2014. 
Při nastavování na úrovni programové a strategické linie 
se volí jedna a více položek z číselníku. 

Indikativní alokace  Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Stanovuje ŘO. Relevantní pouze pro úroveň prioritní osy. 

Mechanismus 
územního plnění 

Kód Číselník v MS2014+ Automaticky 

Název Číselník v MS2014+ Jedná se o položky z tabulky 4 přílohy implementačního 
aktu č. 215/2014. 
Při nastavování na úrovni programové a strategické linie 
se volí jedna a více položek z číselníku, přičemž v ČR 
jsou relevantní položky s kódem 01, 0 5 a 06 pro 
integrované strategie a 07 pro ostatní typy operací. 

Indikativní alokace Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Stanovuje ŘO. Relevantní pouze pro úroveň prioritní osy. 

Tematický cíl (pouze 
pro EFRR a FS) 

Kód Číselník v MS2014+ Automaticky 

Název Číselník v MS2014+ Jedná se o položky z tabulky 5 přílohy implementačního 
aktu č. 215/2014. 
Při nastavování na úrovni programové a strategické linie 
se automaticky přiřazuje jedna položka z číselníku, pouze 
v případě prioritní osy jedna a více položek. V případě OP 
Technická pomoc a v prioritních osách pro technickou 
pomoc se automaticky přiřazuje položka s kódem 12. 

Indikativní alokace Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Stanovuje ŘO. Relevantní pouze pro úroveň prioritní osy. 

Vedlejší téma ESF 
(pouze pro ESF) 

Kód Číselník v MS2014+ Automaticky 

Název Číselník v MS2014+ Jedná se o položky z tabulky 6 přílohy implementačního 
aktu č. 215/2014. 
Při nastavování na úrovni programové a strategické linie a 
na úrovni operace se automaticky přiřazuje jedna položka 
z číselníku.  
V rámci monitorování a vyhodnocování se volí jedna a 
více položek z číselníku. 

Indikativní alokace Finanční částka zaokrouhlená na 2 Stanovuje ŘO. V případě výběru více položek pro každou 



Příloha 2 Kategorie intervencí - datové položky 

16 
 

Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

desetinná místa položku stanoveno 100 % celkové alokace dané prioritní 
osy za příspěvek Unie. Relevantní pouze pro úroveň 
prioritní osy za příspěvek Unie. 
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B. Klasifikace kategorií intervencí – monitorování plnění dle jednotlivých dimenzí 

Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

 Program / DoP Číselník v MS2014+ Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více 
programů. 

 Prioritní osa Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Investiční priorita Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Opatření Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Specifický cíl Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Fond Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Kategorie regionu Číselník 
- Více rozvinuté region 
- Méně rozvinuté regiony 
- Nerelevantní 

Volí se jedna a více položek z číselníku. 

 Zdroj financování Číselník Automaticky „příspěvek Unie“. 

 Měna Číselník 
- EUR 
- CZK 

Volí se jedna položka číselníku. 
V případě částek v indikativním plánu, které jsou 
stanovovány v měně EUR, se při převodu do měny CZK 
nejdříve od částky v EUR odečtou částky již zaúčtované 
v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době 
zaúčtování do IS VIOLA, a zbylý rozdíl se přepočítá 
měsíčním kurzem EK. 
 
U stavů finančních prostředků, které jsou primárně 
evidovány v měně CZK, se při převodu do měny EUR 
nejdříve přepočítávají částky již zaúčtované v IS VIOLA 
kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA a zbylé 
částky se převádí měsíčním kurzem EK 

 Kategorie intervencí - dimenze Číselník 
- Dimenze 1 – Oblast intervencí 
- Dimenze 2 – Forma financování 
- Dimenze 3 – Typ území 
- Dimenze 4 - Mechanismus 

územního plnění 
- Dimenze 5 – Tematický cíl (pouze 

pro EFRR a FS) 

Volí se jedna a více položek z číselníku. 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

- Dimenze 6 – Vedlejší téma ESF 
(pouze pro ESF) 

- Dimenze 7 – Ekonomická aktivita 
- Dimenze 8 - Lokalizace 

 Datum generování sestavy dd.mm.rrrr Plnění automaticky datem, kdy byla sestava 
generována. 

Skupina oblastí 
intervencí 

Kód Číselník v MS2014+ Automaticky. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky. 

Podskupina oblastí 
intervencí 

Kód Číselník v MS2014+ Automaticky. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky. 

Oblast intervence Kód Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory. 

Počet projektů s právním 
aktem o poskytnutí / převodu 
podpory 

Číslo Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu 
podpory, které naplňují danou oblast intervence. 

Indikativní alokace Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z indikativního plánu. Relevantní pouze pro 
úroveň prioritní osy. 

Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 
podpory 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje, 
které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do 
IS VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK.  

Plnění indikativní alokace na 
základě finančních prostředků 
v právních aktech o poskytnutí 
/ převodu podpory (%) 

Procento Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl 
„stavu finančních prostředků v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory“ na „indikativní alokaci pro 
oblast intervence“, oboje za příspěvek Unie. Relevantní 
pouze pro úroveň prioritní osy. 

Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech o 
platbu 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

Plnění indikativní alokace na Procento Počítá se automaticky jako podíl datové položky „stav 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

základě vyúčtovaných žádostí 
o platbu (%) 

finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu“ 
na položce „indikativní alokace pro oblast intervence“, 
oboje za příspěvek Unie. Relevantní pouze pro úroveň 
prioritní osy. 

Dílčí oblast 
intervence 

Kód Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory, u kterých je zadána. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory, u kterých je zadána. 

Počet projektů s právním 
aktem o poskytnutí / převodu 
podpory 

Číslo Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu 
podpory, které naplňují danou dílčí oblast intervence. 

Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 
podpory 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech o 
platbu 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

Forma financování Kód Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory. 

Indikativní alokace Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z indikativního plánu. Relevantní pouze pro 
úroveň prioritní osy. 

Počet projektů s právním 
aktem o poskytnutí / převodu 
podpory 

Číslo Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu 
podpory, které naplňují danou formu financování. 

Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 
podpory 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

Plnění indikativní alokace na 
základě finančních prostředků 
v právních aktech o poskytnutí 
/ převodu podpory (%) 

Procento Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl 
„stavu finančních prostředků v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory“ na „indikativní alokaci pro 
formu financování“, oboje za příspěvek Unie. 
Relevantní pouze pro úroveň prioritní osy. 

Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech o 
platbu 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

Plnění indikativní alokace na 
základě vyúčtovaných žádostí 
o platbu (%) 

Procento Počítá se automaticky jako podíl datové položky „stav 
finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu“ 
na položce „indikativní alokace pro formu financování“, 
oboje za příspěvek Unie Relevantní pouze pro úroveň 
prioritní osy. 

Typ území Kód Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory. 

Indikativní alokace Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z indikativního plánu. Relevantní pouze pro 
úroveň prioritní osy. 

Počet projektů s právním 
aktem o poskytnutí / převodu 
podpory 

Číslo Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu 
podpory, které naplňují daný typ území. 

Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 
podpory 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

Plnění indikativní alokace na 
základě finančních prostředků 
v právních aktech o poskytnutí 
/ převodu podpory (%) 

Procento Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl 
„stavu finančních prostředků v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory“ na „indikativní alokaci pro 
typ území“, oboje za příspěvek Unie. Relevantní pouze 
pro úroveň prioritní osy. 

Finanční prostředky Finanční částka zaokrouhlená na 2 Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

vyúčtované v žádostech o 
platbu 

desetinná místa aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

Plnění indikativní alokace na 
základě vyúčtovaných žádostí 
o platbu (%) 

Procento Počítá se automaticky jako podíl datové položky „stav 
finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu“ 
na položce „indikativní alokace pro typ území“, oboje za 
příspěvek Unie. Relevantní pouze pro úroveň prioritní 
osy. 

Mechanismus 
územního plnění 

Kód Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory. 

Indikativní alokace Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Relevantní pouze pro úroveň prioritní osy. 

Počet projektů s právním 
aktem o poskytnutí / převodu 
podpory 

Číslo Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu 
podpory, které naplňují daný mechanismus územního 
plnění. 

Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 
podpory 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

Plnění indikativní alokace na 
základě finančních prostředků 
v právních aktech o poskytnutí 
/ převodu podpory (%) 

Procento Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl 
„stavu finančních prostředků v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory“ na „indikativní alokaci pro 
mechanismus územního plnění“, oboje za příspěvek 
Unie. Relevantní pouze pro úroveň prioritní osy. 

Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech o 
platbu 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

Plnění indikativní alokace na 
základě vyúčtovaných žádostí 

Procento Počítá se automaticky jako podíl datové položky „stav 
finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu“ 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

o platbu (%) na položce „indikativní alokace pro mechanismus 
územního plnění“, oboje za příspěvek Unie. Relevantní 
pouze pro úroveň prioritní osy. 

Tematický cíl (pouze 
pro EFRR a FS) 

Kód Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory. 

Indikativní alokace Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z indikativního plánu. Relevantní pouze pro 
úroveň prioritní osy. 

Počet projektů s právním 
aktem o poskytnutí / převodu 
podpory 

Číslo Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu 
podpory, které naplňují daný tematický cíl. 

Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 
podpory 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

Plnění indikativní alokace na 
základě finančních prostředků 
v právních aktech o poskytnutí 
/ převodu podpory (%) 

Procento Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl 
„stavu finančních prostředků v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory“ na „indikativní alokaci pro 
tematický cíl“, oboje za příspěvek Unie. Relevantní 
pouze pro úroveň prioritní osy. 

Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech o 
platbu 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

Plnění indikativní alokace na 
základě vyúčtovaných žádostí 
o platbu (%) 

Procento Počítá se automaticky jako podíl datové položky „stav 
finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu“ 
na položce „indikativní alokace pro tematický cíl“, oboje 
za příspěvek Unie. Relevantní pouze pro úroveň 
prioritní osy. 

Vedlejší téma ESF 
(pouze pro ESF) 

Kód Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

poskytnutí / převodu podpory. 

Indikativní alokace Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z indikativního plánu. Relevantní pouze pro 
úroveň prioritní osy. 

Počet projektů s právním 
aktem o poskytnutí / převodu 
podpory 

Číslo Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu 
podpory, které naplňují dané vedlejší téma ESF. 

Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 
podpory 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

Plnění indikativní alokace na 
základě finančních prostředků 
v právních aktech o poskytnutí 
/ převodu podpory (%) 

Procento Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl 
„stavu finančních prostředků v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory“ na „indikativní alokaci pro 
vedlejší téma ESF“, oboje za příspěvek Unie. 
Relevantní pouze pro úroveň prioritní osy. 

Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech o 
platbu 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

Plnění indikativní alokace na 
základě vyúčtovaných žádostí 
o platbu (%) 

Procento Počítá se automaticky jako podíl datové položky „stav 
finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu“ 
na položce „indikativní alokace pro vedlejší téma ESF“, 
oboje za příspěvek Unie. Relevantní pouze pro úroveň 
prioritní osy. 

Ekonomická aktivita Kód Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory. 

Počet projektů s právním 
aktem o poskytnutí / převodu 
podpory 

Číslo Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu 
podpory, které naplňují danou ekonomickou aktivitu. 

Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

podpory Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech o 
platbu 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

Lokalizace Kód Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory na základě určení místa 
realizace (ZUJ) a zařazení ZUJ do konkrétní NUTS I, II 
a III. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky z úrovně operací s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory na základě určení místa 
realizace (ZUJ) a zařazení ZUJ do konkrétní NUTS I, II 
a III. 

Počet projektů s právním 
aktem o poskytnutí / převodu 
podpory 

Číslo Počet operací s právním aktem o poskytnutí / převodu 
podpory, které jsou realizovány v rámci dané NUTS I, II 
a III. 

Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 
podpory 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají aktuálním měsíčním 
kurzem. 

Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech o 
platbu 

Finanční částka zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky z údajů jednotlivých operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory. 
Při převodu částek z CZK do EUR se reflektuje, které 
částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 
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Příloha 3 Příspěvek implementace ESI fondů k cílům v oblasti klimatických změn - datové položky 

A. Příspěvek implementace EFRR a FS k cílům v oblasti klimatických změn  

Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

 Program / DoP Číselník v MS2014+ Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více 
programů spolufinancovaných z EFRR a FS. 

 Prioritní osa Číselník v MS2014+ . 

 Fond Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek. 

 Kategorie regionu Číselník 
- Více rozvinuté region 
- Méně rozvinuté regiony 
- Nerelevantní 

Volí se jedna a více položek. 

 Zdroj financování Příspěvek Unie Automaticky „příspěvek Unie“. 

 Měna Číselník 
- EUR 
- CZK 

Volí se jedna položka číselníku. 
V případě částek v indikativním plánu, které jsou 
stanovovány v měně EUR, se při převodu do měny CZK 
nejdříve od částky v EUR odečtou částky již zaúčtované 
v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době 
zaúčtování do IS VIOLA, a zbylý rozdíl se přepočítá 
měsíčním kurzem EK. 
 
U stavů finančních prostředků, které jsou primárně 
evidovány v měně CZK, se při převodu do měny EUR 
nejdříve přepočítávají částky již zaúčtované v IS VIOLA 
kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA a zbylé 
částky se převádí měsíčním kurzem EK 

Skupina oblastí intervencí Kód Číselník v MS2014+ Automaticky dle oblasti intervence. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky dle oblasti intervence. 

Podskupina oblastí intervencí Kód Číselník v MS2014+ Automaticky dle oblasti intervence. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky dle oblasti intervence. 

Oblast intervence Kód Číselník v MS2014+ Automaticky dle nastavení kategorií intervencí. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky dle nastavení kategorií intervencí. 

Indikativní alokace  Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 desetinná 

Automaticky dle nastavení kategorií intervencí, resp. 
konkrétní oblasti intervence. 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

místa 

Koeficient pro výpočet 
příspěvku oblasti intervence 
k cílům v oblasti klimatických 
změn (%) 

Procento   Nabývá hodnot 0–40–100 %. Přirazeno automaticky ke 
každé oblasti intervence dle tabulky 1 přílohy 
implementačního aktu č. 215/2014. 

Indikativní výše příspěvku 
dané oblasti intervence k cílům 
v oblasti klimatických změn 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě 
součinu „koeficientu pro výpočet podpory oblasti 
intervence k cílům v oblasti klimatických změn“ a 
„indikativní alokace“. 

 Počet operací s právním aktem 
o poskytnutí / převodu podpory 

Počet Automaticky z úrovně operací, které jsou navázány na 
danou oblast intervence. 

 Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 
podpory 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Automaticky z údajů o operacích. 
Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje, 
které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

 Příspěvek operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu 
podpory k cílům v oblasti 
klimatických změn 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě 
součinu „koeficientu pro výpočet podpory oblasti 
intervence k cílům v oblasti klimatických změn“ a „stavu 
finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / 
převodu podpory“. 

 Plnění indikativní výše 
příspěvku k cílům v oblasti 
klimatických změn na základě 
finančních prostředků 
v právních aktech o poskytnutí 
/ převodu podpory (%) 

Procento Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl 
„Příspěvku operací s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory k cílům v oblasti klimatických změn“ na 
„indikativní výši příspěvku dané oblasti intervence 
k cílům v oblasti klimatických změn“, oboje pouze za 
příspěvek Unie. 

 Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech o 
platbu 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Automaticky z údajů o operacích. 
Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje, 
které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

 Příspěvek stavu finančních 
prostředků vyúčtovaných v 
žádostech o platbu k cílům 
v oblasti klimatických změn 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě 
součinu „koeficientu pro výpočet podpory oblasti 
intervence k cílům v oblasti klimatických změn“ a „stavu 
finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o 
platbu“. 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

 Plnění indikativní výše 
příspěvku k cílům v oblasti 
klimatických změn na základě 
vyúčtovaných žádostí o platbu 
(%) 

Procento Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl 
„příspěvku stavu finančních prostředků vyúčtovaných v 
žádostech o platbu k cílům v oblasti klimatických změn“ 
na „indikativní výši příspěvku dané oblasti intervence 
k cílům v oblasti klimatických změn“, oboje pouze za 
příspěvek Unie. 
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B. Příspěvek implementace ESF k cílům v oblasti klimatických změn  

Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

 Program / DoP Číselník v MS2014+ Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více 
programů spolufinancovaných z ESF. 

 Prioritní osa Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek. 

 Fond Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek. 

 Kategorie regionu Číselník 
- Více rozvinuté region 
- Méně rozvinuté regiony 
- Nerelevantní 

Volí se jedna a více položek. 

 Zdroj financování příspěvek Unie Automaticky „příspěvek Unie“. 

 Měna Číselník 
- EUR 
- CZK 

Volí se jedna položka číselníku. 
V případě částek v indikativním plánu, které jsou 
stanovovány v měně EUR, se při převodu do měny CZK 
nejdříve od částky v EUR odečtou částky již zaúčtované 
v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době 
zaúčtování do IS VIOLA, a zbylý rozdíl se přepočítá 
měsíčním kurzem EK. 
 
U stavů finančních prostředků, které jsou primárně 
evidovány v měně CZK, se při převodu do měny EUR 
nejdříve přepočítávají částky již zaúčtované v IS VIOLA 
kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA a zbylé 
částky se převádí měsíčním kurzem EK 

Vedlejší téma ESF (pouze pro 
ESF) 

Kód Číselník v MS2014+ Automaticky dle nastavení kategorií intervencí. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky dle nastavení kategorií intervencí. 

Indikativní alokace  Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Automaticky dle nastavení kategorií intervencí, resp. 
konkrétní vedlejší téma ESF. 

Koeficient pro výpočet 
podpory vedlejšího tématu ESF 
k cílům v oblasti klimatických 
změn (%) 

Procento  Automaticky. Nabývá hodnoty 0-100 % dle tabulky 6 
přílohy implementačního aktu č. 215/2014. 

   

Indikativní výše příspěvku 
vedlejšího tématu ESF k cílům 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě 
součinu „koeficientu pro výpočet podpory vedlejšího 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

v oblasti klimatických změn tématu ESF 
k cílům v oblasti klimatických změn“ a „indikativní 
alokace“. 

 Počet operací s právním aktem 
o poskytnutí / převodu podpory 

Počet Automaticky z úrovně operací, které jsou navázány na 
dané vedlejší téma ESF. 

 Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 
podpory 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Automaticky z údajů o operacích. 
Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje, 
které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

 Příspěvek operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu 
podpory k cílům v oblasti 
klimatických změn 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě 
součinu „koeficientu pro výpočet podpory vedlejšího 
tématu ESF 
k cílům v oblasti klimatických změn“ a „stavu finančních 
prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu 
podpory“. 

 Plnění indikativní výše 
příspěvku vedlejšího tématu 
ESF k cílům v oblasti 
klimatických změn na základě 
finančních prostředků 
v právních aktech o poskytnutí 
/ převodu podpory (%) 

Procento Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl 
„Příspěvku operací s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory k cílům v oblasti klimatických změn“ na 
„indikativní výši příspěvku vedlejšího tématu ESF 
k cílům v oblasti klimatických změn“, oboje pouze za 
příspěvek Unie. 

 Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech o 
platbu 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Automaticky z údajů o operacích. 
Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje, 
které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

 Příspěvek stavu finančních 
prostředků vyúčtovaných v 
žádostech o platbu k cílům 
v oblasti klimatických změn 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě 
součinu „koeficientu pro výpočet podpory vedlejšího 
tématu ESF 
k cílům v oblasti klimatických změn“ a „stavu finančních 
prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu“. 

 Plnění indikativní výše 
příspěvku vedlejšího tématu 
ESF k cílům v oblasti 
klimatických změn na základě 

Procento Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl 
„příspěvku stavu finančních prostředků vyúčtovaných v 
žádostech o platbu k cílům v oblasti klimatických změn“ 
na „indikativní výši příspěvku vedlejšího tématu ESF 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

vyúčtovaných žádostí o platbu 
(%) 

k cílům v oblasti klimatických změn“, oboje pouze za 
příspěvek Unie. 
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C. Příspěvek implementace ENRF k cílům v oblasti klimatických změn  

Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

 Program / DoP Číselník v MS2014+ Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více 
programů spolufinancovaných z ENRF. 

 Priorita Unie Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek. 

 Specifický cíl (ENRF)  Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek. 

 Fond ENRF Automaticky „ ENRF“. 

 Zdroj financování příspěvek Unie Automaticky „příspěvek Unie“. 

 Měna Číselník 
- EUR 
- CZK 

Volí se jedna položka číselníku. 
V případě částek v indikativním plánu, které jsou 
stanovovány v měně EUR, se při převodu do měny CZK 
nejdříve od částky v EUR odečtou částky již zaúčtované 
v IS VIOLA, které se převedou kurzem platným v době 
zaúčtování do IS VIOLA, a zbylý rozdíl se přepočítá 
měsíčním kurzem EK. 
 
U stavů finančních prostředků, které jsou primárně 
evidovány v měně CZK, se při převodu do měny EUR 
nejdříve přepočítávají částky již zaúčtované v IS VIOLA 
kurzem platným v době zaúčtování do IS VIOLA a zbylé 
částky se převádí měsíčním kurzem EK 

Kapitola  
Kód 

Číselník v MS2014+ Jedná se o skupiny uvedené pod kódy I–VIII v tabulce 
v příloze III implementačního aktu č. 215/2014. 
Při nastavování na úrovni programové linie se přiřazuje 
automaticky na základě volby v datové položce 
„Opatření“. 

Název Číselník v MS2014+ Automaticky dle opatření. 

Opatření (ENRF)  
Kód 

Číselník v MS2014+ Automaticky dle názvu opatření. 

Název Číselník v MS2014+ Volí se jedna položka z číselníku. 

Alokace  Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Stanovuje ŘO. Automaticky dle nastavení 
v programovém dokumentu. 

Koeficient pro výpočet 
podpory opatření 
k cílům v oblasti klimatických 

Procento   Nabývá hodnot 0–40–100 %. Přirazeno automaticky ke 
každému opatření dle tabulky v příloze III 
implementačního aktu č. 215/2014. 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

změn (%) 

   

Indikativní výše příspěvku 
daného opatření k cílům 
v oblasti klimatických změn 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě 
součinu „koeficientu pro výpočet podpory opatření 
k cílům v oblasti klimatických změn“ a „indikativní 
alokace“. 

 Počet operací s právním aktem 
o poskytnutí / převodu podpory 

Počet Automaticky z úrovně operací. 

 Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 
podpory 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Automaticky z údajů o operacích. 
Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje, 
které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

 Příspěvek operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu 
podpory k cílům v oblasti 
klimatických změn 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě 
„koeficientu pro výpočet podpory opatření k cílům 
v oblasti klimatických změn“ a „stavu finančních 
prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu 
podpory“. 

 Plnění indikativní výše 
příspěvku daného opatření 
k cílům v oblasti klimatických 
změn na základě finančních 
prostředků v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory 
(%) 

Procento Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl 
„Příspěvku operací s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory k cílům v oblasti klimatických změn“ na 
„indikativní výši příspěvku daného opatření k cílům 
v oblasti klimatických změn“, oboje pouze za příspěvek 
Unie. 

 Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech o 
platbu 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Automaticky z údajů o operacích. 
Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje, 
které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

 Příspěvek stavu finančních 
prostředků vyúčtovaných v 
žádostech o platbu k cílům 
v oblasti klimatických změn 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě 
„koeficientu pro výpočet podpory opatření k cílům 
v oblasti klimatických změn“ a „stavu finančních 
prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu“. 

 Plnění indikativní výše 
příspěvku k cílům v oblasti 
klimatických změn na základě 

Procento Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl 
„Příspěvek stavu finančních prostředků vyúčtovaných v 
žádostech o platbu k cílům v oblasti klimatických změn“ 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

vyúčtovaných žádostí o platbu 
(%) 

na „indikativní výši příspěvku daného opatření k cílům 
v oblasti klimatických změn“, oboje pouze za příspěvek 
Unie. 
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D. Příspěvek implementace EZFRV k cílům v oblasti klimatických změn  

Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

 Program / DoP Číselník v MS2014+ Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden a více 
programů spolufinancovaných z EZFRV. 

 Priorita Unie Číselník v MS2014+ Volí se jedna a více položek. 

 Fond EZFRV Automaticky „ EZFRV“. 

 Zdroj financování příspěvek Unie Automaticky „příspěvek Unie“. 

 Měna Číselník 
- EUR 
- CZK 

Volí se jedna položka z číselníku. 
V programovém dokumentu jsou částky uvedeny 
v měně EUR. Při zvolení měny CZK, se od indikativní 
alokace v měně EUR odečtou částky zaúčtované v IS 
SZIF, které se převedou kurzem platným v době 
zaúčtování do IS SZIF, zbylý rozdíl se převede 
měsíčním kurzem EK. 
V případě skutečností se při převodu částek z měny 
CZK do EUR reflektuje, které částky mají přiřazený kurz 
v době zaúčtování v IS SZIF, zbylé se přepočítávají 
měsíčním kurzem EK. 

Priorita Unie Kód Číselník v MS2014+ Automaticky dle prioritní oblasti. 

 Název Číselník v MS2014+ Automaticky dle prioritní oblasti. 

Prioritní oblast Kód Číselník v MS2014+ Automaticky dle názvu prioritní oblasti.  
V případě priority Unie 4 se zobrazují kódy za všechny 
prioritní oblasti, které spadají do této priority Unie.  

Název Číselník v MS2014+ Automaticky dle nastavení programu. 
V případě priority Unie 4 se zobrazují názvy všech 
prioritních oblastí, které spadají do této priority Unie. 

Alokace Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Částka stanovená na základě agregace z úrovně 
opatření / podopatření, na kterých jsou zadány alokace 
a věcně přispívají k cílům v oblasti změny klimatu. 
V případě priority Unie 4 se zobrazuje jedna částka za 
všechny prioritní oblasti, které spadají do této priority 
Unie. 

Koeficient pro výpočet 
podpory prioritní oblasti 
k cílům v oblasti klimatických 

Procento   Nabývá hodnot 40–100 %. Přirazeno automaticky ke 
každé prioritě Unie / prioritní oblasti dle tabulky v příloze 
II implementačního aktu č. 215/2014. 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

změn (%) V případě priority Unie 4 se zobrazuje jedna částka za 
všechny prioritní oblasti, které spadají do této priority 
Unie. 

Indikativní výše příspěvku 
prioritní oblasti k cílům 
v oblasti klimatických změn 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Částka stanovená na základě součinu „koeficientu pro 
výpočet podpory prioritní oblasti k cílům v oblasti 
klimatických změn“ a „alokace“. 
V případě priority Unie 4 se zobrazuje jedna částka za 
všechny prioritní oblasti, které spadají do této priority 
Unie. 

 Počet operací s právním aktem 
o poskytnutí / převodu podpory 

Počet Automaticky z úrovně operací. 

 Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 
podpory 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Automaticky z údajů o operacích. 
Při převodu částek z měny CZK do EUR se reflektuje, 
které částky mají přiřazený kurz v době zaúčtování v IS 
SZIF, zbylé se přepočítávají měsíčním kurzem EK. 

 Příspěvek operací s právním 
aktem o poskytnutí / převodu 
podpory k cílům v oblasti 
klimatických změn 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Jedná se o automaticky stanovenou částku na základě 
„koeficientu pro výpočet podpory opatření k cílům 
v oblasti klimatických změn“ a „stavu finančních 
prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu 
podpory“. 

 Plnění indikativní výše 
příspěvku k cílům v oblasti 
klimatických změn na základě 
finančních prostředků 
v právních aktech o poskytnutí 
/ převodu podpory (%) 

Procento Jedná se o automaticky stanovenou částku jako podíl 
„Příspěvku operací s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory k cílům v oblasti klimatických změn“ na 
„indikativní výši příspěvku daného opatření k cílům 
v oblasti klimatických změn“, oboje pouze za příspěvek 
Unie. 

 Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech o 
platbu 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Částka agregovaná z úrovně z úrovně operací. 
V případě priority Unie 4 se zobrazuje jedna částka za 
všechny prioritní oblasti, které spadají do této priority 
Unie. 

 Příspěvek stavu finanční 
prostředků vyúčtovaných v 
žádostech o platbu k cílům 
v oblasti klimatických změn 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Částka stanovená na základě „koeficientu pro výpočet 
podpory prioritní oblasti k cílům v oblasti klimatických 
změn“ a „stavu finančních prostředků vyúčtovaných v 
žádostech o platbu“. 
V případě priority Unie 4 se zobrazuje jedna částka za 
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Datová oblast Datová položka Plnění Poznámka 

všechny prioritní oblasti, které spadají do této priority 
Unie. 

 Plnění indikativní výše 
příspěvku prioritní oblasti 
k cílům v oblasti klimatických 
změn na základě vyúčtovaných 
žádosti o platbu (%) 

Procento Částka stanovená jako podíl „příspěvku stavu finančních 
prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu k cílům 
v oblasti klimatických změn“ na „indikativní výši 
příspěvku prioritní oblasti k cílům v oblasti klimatických 
změn“, pouze za příspěvek Unie. 
V případě priority Unie 4 se zobrazuje jedna částka za 
všechny prioritní oblasti, které spadají do této priority 
Unie. 
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Příloha 4 Synergie a komplementarita – datové položky 

A. Sestava 1- Synergické výzvy programů spolufinancovaných z ESI fondů  

Datová položka Plnění Poznámka 

Program / DoP Číselník v MS2014+ 
Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden 
program. 

Identifikace vazby Číselník v MS2014+ 
Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě názvu vazby. 

Název vazby Číselník v MS2014+ 
Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě identifikace vazby. 

Údaje o synergické výzvě /// 
Údaje o výzvě, která je synergická v rámci zvoleného 
programu a současně je navázaná na zvolenou 
synergickou vazbu. 

Program Číselník 
Číslo a název programu, v rámci kterého byla 
vyhlášena synergická výzva. 

Číslo výzvy Číslo 
Identifikace výzvy – číslo výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Název výzvy Textové pole 
Identifikace výzvy – název výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Stav výzvy Číselník – blíže tabulka 53 
Kód a název stavu výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Výzva z hlediska posloupnosti synergické vazby 
Číselník 
-      počáteční 
-      navazující 

Automaticky údaje o výzvě. 

Specifický cíl Číselník v MS2014+ 

Identifikace zaměření výzvy.   
Uvádí se číslo a název nejnižší programové / 
strategické úrovně, na kterou je výzva zaměřena.  
Automaticky údaje o výzvě. 

Popis synergie Textové pole Automaticky údaje o výzvě. 

Počet zaregistrovaných žádostí o podporu Počet 

Jedná se o žádosti o podporu / projekty / plošná 
opatření ve stavu „Předběžná žádost o podporu 
zaregistrována“ a výše v rámci dvoukolového 
systému hodnocení a ve stavu „Žádost o podporu 
zaregistrována“ a výše v rámci jednokolového 
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Datová položka Plnění Poznámka 

systému hodnocení. 
Automaticky z údajů o dané výzvě. 

Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Počet 
Jedná se o projekty ve stavu „Projekt s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory“ a výše. 
Automaticky z údajů o dané výzvě. 

Údaje o zrcadlové synergické výzvě /// 
Údaje o výzvě, která je zrcadlová k výzvě zvoleného 
programu. 

Program Číselník v MS2014+ 
Číslo a název programu, v rámci kterého byla 
vyhlášena zrcadlová synergická výzva.  

Číslo výzvy Číslo 
Identifikace výzvy – číslo výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Název výzvy Textové pole 
Identifikace výzvy – název výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Stav výzvy Číselník – blíže tabulka 53 Automaticky údaje o výzvě. 

Specifický cíl Číselník v MS2014+ 

Identifikace zaměření výzvy.   
Uvádí se číslo a název nejnižší programové / 
strategické úrovně, na kterou je výzva zaměřena. 
Uvádí se číslo a název. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Výzva z hlediska posloupnosti synergické vazby 
Číselník 
-      počáteční 
-      navazující 

Automaticky údaje o výzvě. 

Popis synergie Textové pole Automaticky údaje o výzvě. 

Počet zaregistrovaných žádostí o podporu Počet 

Jedná se o žádosti o podporu / projekty / plošná 
opatření ve stavu „Předběžná žádost o podporu 
zaregistrována“ a výše v rámci dvoukolového 
systému hodnocení a ve stavu „Žádost o podporu 
zaregistrována“ a výše v rámci jednokolového 
systému hodnocení. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Počet 
Jedná se o projekty ve stavu „Projekt s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory“ a výše. 
Automaticky údaje o výzvě. 
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B. Sestava 2 - Komplementární výzvy programů spolufinancovaných z ESI fondů  

Datová položka Plnění Poznámka 

Program / DoP Číselník v MS2014+ 
Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden 
program. 

Identifikace vazby Číselník  v MS2014+ 
Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě názvu vazby. 

Název vazby Číselník  v MS2014+ 
Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě identifikace vazby. 

Údaje o komplementární výzvě /// 
Údaje o výzvě, která je komplementární v rámci 
zvoleného programu a současně je navázaná na 
zvolenou komplementární vazbu. 

Program Číselník v MS2014+ 
Číslo a název programu, v rámci kterého byla 
vyhlášena komplementární výzva. 

Číslo výzvy Číslo 
Identifikace výzvy – číslo výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Název výzvy Textové pole 
Identifikace výzvy – název výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Stav výzvy Číselník – blíže  tabulka 53 
Kód a název stavu výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Specifický cíl / operace EZFRV / opatření ENRF Číselník v MS2014+ 

Identifikace zaměření výzvy.   
Uvádí se číslo a název nejnižší programové / 
strategické úrovně, na kterou je výzva zaměřena. 
Neplní se v případě výzvy na plošná opatření. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Opatření EZFRV 

Číselník v MS2014+ Identifikace zaměření výzvy.   
Uvádí se číslo a název úrovně opatření EZFRV. Plní 
se pouze v případě výzvy na plošná opatření. 
Automaticky údaje o výzvě.  

Počet zaregistrovaných žádostí o podporu Počet 

Jedná se o žádosti o podporu / projekty / plošná 
opatření ve stavu „Předběžná žádost o podporu 
zaregistrována“ a výše v rámci dvoukolového 
systému hodnocení a ve stavu „Žádost o podporu 
zaregistrována“ a výše v rámci jednokolového 
systému hodnocení. 
Automaticky z údajů o dané výzvě. 
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Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Počet 
Jedná se o projekty ve stavu „Projekt s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory“ a výše. 
Automaticky z údajů o dané výzvě. 
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C. Sestava 3 - Synergické projekty programů spolufinancovaných z ESI fondů  

Datová položka Plnění Poznámka 

Program / DoP Číselník v MS2014+ 
Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden 
program. 

Identifikace vazby Číselník v MS2014+ 
Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě názvu vazby. 

Název vazby Číselník v MS2014+ 
Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě identifikace vazby. 

Číslo výzvy Číslo Volí se jedna položka z číselníku. 

Název výzvy Textové pole Volí se jedna položka z číselníku. 

Zdroj financování 

Číselník 
- Celkové způsobilé výdaje 
- Veřejné způsobilé výdaje 
- Příspěvek Unie 

Volí se jedna položka z číselníku. 

Měna 
Číselník 

- CZK 
- EUR 

Volí se jedna položka z číselníku. 

Synergické projekty /// 

Přehled synergických projektů a k nim základních 
údajů. Údaje se dotahují automaticky z žádosti o 
podporu / projektu, které byly podány v rámci 
zvolené výzvy. 

Registrační číslo projektu / plošného opatření Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Název projektu / plošného opatření Textové pole Automaticky údaje o projektu. 

Specifický cíl  Číselník v MS2014+ 
Uvádí se číslo a název. 
Automaticky údaje o projektu. 

Stav Číselník – blíže tabulka 5  
Uvádí se číslo a název. 
Automaticky údaje o projektu. 

Projekt je z hlediska posloupnosti synergické 
vazby 

Číselník 
- Počáteční 
- Navazující  

Automaticky údaje o projektu. 

Finanční prostředky v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory 

Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

Automaticky z žádosti o podporu / projektu. 
Pokud je zvolena měna EUR, při převodu z CZK se 
reflektují částky již zaúčtované do IS VIOLA, které se 
převádí kurzem platným v době zaúčtování do IS 
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Datová položka Plnění Poznámka 

VIOLA, a zbylé částky měsíčním kurzem EK.  

Indikátory 

Kód a název Číselník dle NČI 2014+ Automaticky údaje o projektu. 

Výchozí hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Cílová hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Datum cílové hodnoty dd.mm.rrrr Automaticky údaje o projektu. 

Dosažená hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Datum dosažené hodnoty dd.mm.rrrr Automaticky údaje o projektu. 

Místo realizace Číselník územních jednotek v MS2014+ 
Kód a název kraje / NUTS III. 
Automaticky údaje o projektu. 

Místo dopad Číselník územních jednotek v MS2014+ 
Kód a název kraje / NUTS III. 
Automaticky údaje o projektu. 

Popis synergie Textové pole Automaticky údaje o projektu. 

Informace o plnění synergie /// 

Údaje ze zpráv o realizaci / udržitelnosti projektů, 
z kap. Informace o plnění synergie, které schválily 
ŘO. Údaje se dotahují postupně v závislosti na 
postupu v administraci projektu a zpráv o realizaci / 
udržitelnosti projektu a také na relevantnosti pro 
daný projekt. 

Závěrečná ZoR projektu 
Textové pole Automaticky z údajů o projektu – popis ze zprávy. 

Plní se v závislosti na stavu projektu a ze zprávy 
schválené ze strany ŘO / ZS. 

Závěrečná ZoR projektu za celé období realizace 
Textové pole Automaticky z údajů o projektu – popis ze zprávy. 

Plní se v závislosti na stavu projektu a ze zprávy 
schválené ze strany ŘO / ZS. 

ZoU projektu 
Textové pole Automaticky z údajů o projektu – popis ze zprávy. 

Plní se v závislosti na stavu projektu a ze zprávy 
schválené ze strany ŘO / ZS. 
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D. Sestava 4 - Komplementární projekty programů spolufinancovaných z ESI fondů  

Datová položka Plnění Poznámka 

Program / DoP Číselník v MS2014+ 
Číslo a název programu 
Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden 
program. 

Identifikace vazby Číselník v MS2014+ 
Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě názvu vazby. 

Název vazby Číselník v MS2014+ 
Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě identifikace vazby. 

Číslo výzvy Číslo Volí se jedna položka z číselníku. 

Název výzvy Textové pole Volí se jedna položka z číselníku. 

Zdroj financování 

Číselník 
- Celkové způsobilé výdaje 
- veřejné způsobilé výdaje 
- Příspěvek Unie 

Volí se jedna položka z číselníku. 

Měna 
Číselník 

- CZK 
- EUR 

Volí se jedna položka z číselníku. 

Komplementární projekty /// 

Přehled komplementárních projektů a k nim 
základních údajů. Údaje se dotahují automaticky 
z žádosti o podporu / projektu, které byly podány 
v rámci zvolené výzvy a naplňují zvolený specifický 
cíl. 

Registrační číslo projektu / plošného opatření  Automaticky údaje o projektu. 

Název projektu / plošného opatření  Automaticky údaje o projektu. 

Specifický cíl / operace EZFRV / opatření ENRF Číselník v MS2014+ 
Uvádí se pouze číslo a název. 
Automaticky údaje o projektu. 

Stav Číselník – blíže tabulka 5 
Uvádí se číslo a název. 
Automaticky údaje o projektu. 

Finanční prostředky v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory 

Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

Automaticky z žádosti o podporu / projektu. 
Pokud je zvolena měna EUR, při převodu z CZK se 
reflektují částky již zaúčtované do IS VIOLA, které se 
převádí kurzem platným v době zaúčtování do IS 
VIOLA, a zbylé částky měsíčním kurzem EK. 
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Datová položka Plnění Poznámka 

V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA 
používá kurz přiřazený v IS SZIF. 

Indikátory 

Kód a název Číselník dle NČI 2014+ Automaticky údaje o projektu. 

Výchozí hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Cílová hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Datum cílové hodnoty dd.mm.rrrr Automaticky údaje o projektu. 

Dosažená hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Datum dosažené hodnoty dd.mm.rrrr Automaticky údaje o projektu. 

Místo realizace Číselník územních jednotek v MS2014+ 
Kód a název kraje / NUTS III. 
Automaticky údaje o projektu. 

Místo dopad Číselník územních jednotek v MS2014+ 
Kód a název kraje / NUTS III. 
Automaticky údaje o projektu. 
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E. Sestava 5 – Projekty synergického a komplementárního řetězce 

Datová položka Plnění Poznámka 

Program / DoP Dohoda o partnerství Automaticky „Dohoda o partnerství“. 

Identifikace řetězce Číselník v MS2014+ 
Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě názvu řetězce. 

Název řetězce Číselník v MS2014+ 
Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě identifikace řetězce. 

Název vazby Číselník v MS2014+ 
Nabízí se synergické / komplementární vazby 
zařazené do synergického řetězce. 
Volí se jedna a více položek z číselníku. 

Zdroj financování 

Číselník 
- Celkové způsobilé výdaje 
- Veřejné způsobilé výdaje 
- Příspěvek Unie 

Volí se jedna položka z číselníku. 

Měna 
Číselník 

- CZK 
- EUR 

Volí se jedna položka z číselníku. 

Synergické a komplementární projekty 

/// Přehled synergických a komplementárních projektů a 
k nim základních údajů. Údaje se dotahují 
automaticky z žádosti o podporu / projektu, které 
jsou navázány na zvolenou synergickou / 
komplementární vazbu. 

Program Číselník v MS2014+ 
Číslo a název programu. 
Automaticky podle toho, zda plní zvolená kritéria. 

Číslo výzvy Číslo Automaticky podle toho, zda plní zvolená kritéria. 

Název výzvy Název Automaticky podle toho, zda plní zvolená kritéria. 

Registrační číslo projektu / plošného opatření Číselník v MS2014+ Automaticky údaje o projektu. 

Název projektu / plošného opatření Číselník v MS2014+ Automaticky údaje o projektu. 

Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZFRV Číselník v MS2014+ 
Uvádí se pouze číslo a název. 
Automaticky údaje o projektu. 

Stav Číselník – blíže tabulka 5  
Uvádí se číslo a název. 
Automaticky údaje o projektu. 

Finanční prostředky v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory 

Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

Automaticky z žádosti o podporu / projektu. 
Pokud je zvolena měna EUR, při převodu z CZK se 
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reflektují částky již zaúčtované do IS VIOLA, které se 
převádí kurzem platným v době zaúčtování do IS 
VIOLA, a zbylé částky měsíčním kurzem EK. 
V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA 
používá kurz přiřazený v IS SZIF. 

Indikátory 

Kód a název Číselník dle NČI 2014+ Automaticky údaje o projektu. 

Výchozí hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Cílová hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Datum cílové hodnoty dd.mm.rrrr Automaticky údaje o projektu. 

Dosažená hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Datum dosažené hodnoty dd.mm.rrrr Automaticky údaje o projektu. 

Místo realizace Číselník územních jednotek v MS2014+ 
Kód a název kraje / NUTS III. 
Automaticky údaje o projektu. 

Místo dopad Číselník územních jednotek v MS2014+ 
Kód a název kraje / NUTS III. 
Automaticky údaje o projektu. 

Popis synergie Textové pole 
Automaticky z údajů o projektu. 
Relevantní pro synergické projekty. 

Informace o plnění synergie /// 

Údaje ze zpráv o realizaci / udržitelnosti projektů, 
z kap. Informace o plnění synergie, které schválily 
ŘO. Údaje se dotahují postupně v závislosti na 
postupu v administraci projektu a zpráv o realizaci / 
udržitelnosti projektu a také na relevantnosti pro 
daný projekt. 

Závěrečná ZoR projektu 

Textové pole Automaticky z údajů v MS2014+. Plní se v závislosti 
na stavu projektu a ze zprávy schválené ze strany 
ŘO / ZS. 
Relevantní pro synergické projekty. 

Závěrečná ZoR projektu za celé období realizace 

Textové pole Automaticky z údajů v MS2014+. Plní se v závislosti 
na stavu projektu a ze zprávy schválené ze strany 
ŘO / ZS. 
Relevantní pro synergické projekty. 

ZoU projektu 

Textové pole Automaticky z údajů v MS2014+. Plní se v závislosti 
na stavu projektu a ze zprávy schválené ze strany 
ŘO / ZS. 
Relevantní pro synergické projekty. 
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F. Přehled 1a - Komplementární výzvy mezi programem spolufinancovaným z ESI fondů a Unijními programy 

Datová položka Plnění Poznámka 

Program / DoP 
Číselník v MS2014+ 

Číslo a název programu 
Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden 
program. 

Identifikace vazby Číselník v MS2014+ Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě názvu vazby. 

Název vazby Číselník v MS2014+ Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě identifikace vazby. 

Údaje za program spolufinancovaný z ESI fondů ///  

Číslo výzvy Číslo 
Identifikace výzvy – číslo výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Název výzvy Textové pole 
Identifikace výzvy – název výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Stav výzvy Číselník – blíže  tabulka 53 
Kód a název stavu výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Počet zaregistrovaných žádostí o podporu Počet 

Jedná se o žádosti o podporu / projekty / plošná 
opatření ve stavu „Předběžná žádost o podporu 
zaregistrována“ a výše v rámci dvoukolového 
systému hodnocení a ve stavu „Žádost o podporu 
zaregistrována“ a výše v rámci jednokolového 
systému hodnocení. 
Automaticky z údajů o dané výzvě. 

Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Počet 
Jedná se o projekty ve stavu „Projekt s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory“ a výše. 
Automaticky z údajů o dané výzvě. 

Údaje za Unijní program ///  

Program Číselník v MS2014+ 
Identifikace programu. 
Vybírá ŘO z číselníku. 

Číslo výzvy Textové pole 
Identifikační údaj výzvy daného programu. 
Vyplňuje ŘO na základě údajů poskytnutých daným 
programem. 

Název výzvy Textové pole 
Název výzvy daného programu. 
Vyplňuje ŘO na základě údajů poskytnutých daným 
programem. 

Stav výzvy Textové pole Upřesnění fáze administrace / realizace výzvy. 
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Datová položka Plnění Poznámka 

Vyplňuje ŘO na základě údajů poskytnutých daným 
programem. 

Počet zaregistrovaných žádostí o podporu Počet 

Určení počtu zaregistrovaných žádosti o podporu v rámci 
dané výzvy. 
Vyplňuje ŘO na základě údajů poskytnutých daným 
programem. 

Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Počet 

Určení počtu projektů, které získaly podporu z daného 
programu v rámci dané výzvy. 
Vyplňuje ŘO na základě údajů poskytnutých daným 
programem. 
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G. Přehled 1b - Komplementární projekty mezi programem spolufinancovaným z ESI fondů a Unijními programy 

Datová položka Plnění Poznámka 

Program / DoP 
Číselník v MS2014+ 

Číslo a název programu 
Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden 
program. 

Identifikace vazby Číselník v MS2014+ Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě názvu vazby. 

Název vazby Číselník v MS2014+ Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě identifikace vazby. 

Zdroj financování Číselník 
- Celkové způsobilé výdaje 
- Veřejné způsobilé výdaje 
- Příspěvek Unie 

Volí se jedna položka z číselníku. 

Měna Číselník 
- CZK 
- EUR 

Volí se jedna položka z číselníku. 

Údaje za program spolufinancovaný z ESI fondů /// Údaje za program spolufinancovaný z ESI fondů  

Program Číselník v MS2014+ Číslo a název programu 

Registrační číslo projektu / plošného opatření Číselník v MS2014+ Automaticky údaje o projektu. 

Název projektu / plošného opatření Číselník v MS2014+ Automaticky údaje o projektu. 

Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZRFV Číselník v MS2014+ 
Uvádí se číslo a název. 
Automaticky údaje o projektu. 

Stav Číselník – blíže tabulka 5  
Uvádí se číslo a název. 
Automaticky údaje o projektu. 

Finanční prostředky v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory 

Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

Automaticky z žádosti o podporu / projektu. 
Pokud je zvolena měna EUR, při převodu z CZK se 
reflektují částky již zaúčtované do IS VIOLA, které se 
převádí kurzem platným v době zaúčtování do IS 
VIOLA, a zbylé částky měsíčním kurzem EK. 
V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA 
používá kurz přiřazený v IS SZIF. 

Indikátory 

Kód a název Číselník dle NČI 2014+ Automaticky údaje o projektu. 

Výchozí hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Cílová hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 
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Datová položka Plnění Poznámka 

Datum cílové hodnoty dd.mm.rrrr Automaticky údaje o projektu. 

Dosažená hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Datum dosažené hodnoty dd.mm.rrrr Automaticky údaje o projektu. 

Místo realizace Číselník územních jednotek v MS2014+ 
Kód a název kraje / NUTS III. 
Automaticky údaje o projektu. 

Místo dopad Číselník územních jednotek v MS2014+ 
Kód a název kraje / NUTS III. 
Automaticky údaje o projektu. 

Údaje za Unijní program  /// 
Údaje za Unijní program  
Údaje sledované v rámci přehledu jsou doplňovány 
v závislosti na rozsahu dat za Unijní program. 

Program Číselník v MS2014+ 
Číslo a název.  
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Identifikační číslo projektu Textové pole 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Název projektu / plošného opatření Textové pole 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Stav Textové pole 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Finanční prostředky v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory 

Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa  

Pro převod měn CZK/EUR se se používá měsíční 
kurz EK. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Indikátory 

Kód a název Číselník dle NČI 2014+ 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Výchozí hodnota Číslo 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Cílová hodnota Číslo 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
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Datová položka Plnění Poznámka 

fondů. 

Datum cílové hodnoty dd.mm.rrrr 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Dosažená hodnota Číslo 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Datum dosažené hodnoty dd.mm.rrrr Údaje o projektu. 

Místo realizace Číselník územních jednotek v MS2014+ 

Kód a název. 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Místo dopad Číselník územních jednotek v MS2014+ 

Kód a název. 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 
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H. Přehled 2a - Komplementární výzvy mezi programem spolufinancovaným z ESI fondů a národními programy 

Datová položka Plnění Poznámka 

Program / DoP 
Číselník v MS2014+ 

Číslo a název programu 
Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden 
program. 

Identifikace vazby Číselník v MS2014+ Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě názvu vazby. 

Název vazby Číselník v MS2014+ Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě identifikace vazby. 

Údaje za program spolufinancovaný z ESI fondů ///  

Číslo výzvy Číslo 
Identifikace výzvy – číslo výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Název výzvy Textové pole 
Identifikace výzvy – název výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Stav výzvy Číselník – blíže tabulka 53 
Kód a název stavu výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Počet zaregistrovaných žádostí o podporu Počet 

Jedná se o žádosti o podporu / projekty / plošná 
opatření ve stavu „Předběžná žádost o podporu 
zaregistrována“ a výše v rámci dvoukolového 
systému hodnocení a ve stavu „Žádost o podporu 
zaregistrována“ a výše v rámci jednokolového 
systému hodnocení. 
Automaticky z údajů o dané výzvě. 

Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Počet 
Jedná se o projekty ve stavu „Projekt s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory“ a výše. 
Automaticky z údajů o dané výzvě. 

Údaje za národní program ///  

Program Číselník v MS2014+ 
Identifikace programu. 
Vybírá ŘO z číselníku. 

Číslo výzvy Textové pole 
Identifikační údaj výzvy daného programu. 
Vyplňuje ŘO na základě údajů poskytnutých daným 
programem. 

Název výzvy Textové pole 
Název výzvy daného programu. 
Vyplňuje ŘO na základě údajů poskytnutých daným 
programem. 

Stav výzvy Textové pole Upřesnění fáze administrace / realizace výzvy. 
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Datová položka Plnění Poznámka 

Vyplňuje ŘO na základě údajů poskytnutých daným 
programem. 

Počet zaregistrovaných žádostí o podporu Počet 

Určení počtu zaregistrovaných žádosti o podporu v rámci 
dané výzvy. 
Vyplňuje ŘO na základě údajů poskytnutých daným 
programem. 

Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Počet 

Určení počtu projektů, které získaly podporu z daného 
programu v rámci dané výzvy. 
Vyplňuje ŘO na základě údajů poskytnutých daným 
programem. 
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I. Přehled 2b - Komplementární projekty mezi programem spolufinancovaným z ESI fondů a národními programy 

Datová položka Plnění Poznámka 

Program / DoP 
Číselník v MS2014+ 

Číslo a název programu 
Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden 
program. 

Identifikace vazby Číselník v MS2014+ Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě názvu vazby. 

Název vazby Číselník v MS2014+ Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě identifikace vazby. 

Zdroj financování Číselník 
- Celkové způsobilé výdaje 
- Veřejné způsobilé výdaje 
- Příspěvek Unie 

Volí se jedna položka z číselníku. 

Měna Číselník 
- CZK 
- EUR 

Volí se jedna položka z číselníku. 

Údaje za program spolufinancovaný z ESI fondů /// Údaje za program spolufinancovaný z ESI fondů. 

Program Číselník v MS2014+ Číslo a název programu 

Registrační číslo projektu / plošného opatření Číselník v MS2014+ Automaticky údaje o projektu. 

Název projektu / plošného opatření Číselník v MS2014+ Automaticky údaje o projektu. 

Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZRFV Číselník v MS2014+ 
Uvádí se číslo a název. 
Automaticky údaje o projektu. 

Stav  Číselník – blíže tabulka 5  
Uvádí se číslo a název. 
Automaticky údaje o projektu. 

Finanční prostředky v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory 

Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

Automaticky z žádosti o podporu / projektu. 
Pokud je zvolena měna EUR, při převodu z CZK se 
reflektují částky již zaúčtované do IS VIOLA, které se 
převádí kurzem platným v době zaúčtování do IS 
VIOLA, a zbylé částky měsíčním kurzem EK. 
V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA 
používá kurz přiřazený v IS SZIF. 

Indikátory 

Kód a název Číselník dle NČI 2014+ Automaticky údaje o projektu. 

Výchozí hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Cílová hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 
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Datová položka Plnění Poznámka 

Datum cílové hodnoty dd.mm.rrrr Automaticky údaje o projektu. 

Dosažená hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Datum dosažené hodnoty dd.mm.rrrr Automaticky údaje o projektu. 

Místo realizace Číselník územních jednotek v MS2014+ 
Kód a název kraje / NUTS III. 
Automaticky údaje o projektu. 

Místo dopad Číselník územních jednotek v MS2014+ 
Kód a název kraje / NUTS III. 
Automaticky údaje o projektu. 

Údaje za národní program  /// 
Údaje za národní program. 
Údaje sledované v rámci přehledu jsou doplňovány 
v závislosti na rozsahu dat za národní program.  

Program Číselník v MS2014+ 
Číslo a název.  
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Identifikační číslo projektu Textové pole 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Název projektu / plošného opatření Textové pole 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Stav Textové pole 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Finanční prostředky v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory 

Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa  

Pro převod měn CZK/EUR se se používá měsíční 
kurz EK. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Indikátory 

Kód a název Číselník dle NČI 2014+ 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Výchozí hodnota Číslo 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Cílová hodnota Číslo 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
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Datová položka Plnění Poznámka 

fondů. 

Datum cílové hodnoty dd.mm.rrrr 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Dosažená hodnota Číslo 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Datum dosažené hodnoty dd.mm.rrrr Údaje o projektu. 

Místo realizace Číselník územních jednotek v MS2014+ 

Kód a název. 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Místo dopad Číselník územních jednotek v MS2014+ 

Kód a název. 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 
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J. Přehled 3a - Komplementární výzvy mezi programem v cíli Investice pro růst a zaměstnanost a programy v cíli Evropská územní spolupráce 

Datová položka Plnění Poznámka 

Program / DoP 
Číselník v MS2014+ 

Číslo a název programu 
Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden 
program. 

Identifikace vazby Číselník v MS2014+ Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě názvu vazby. 

Název vazby Číselník v MS2014+ Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě identifikace vazby. 

Údaje za program v cíli Investice pro růst a 
zaměstnanost 

/// 
 

Číslo výzvy Číslo 
Identifikace výzvy – číslo výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Název výzvy Textové pole 
Identifikace výzvy – název výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Stav výzvy Číselník – blíže tabulka 5 
Kód a název stavu výzvy. 
Automaticky údaje o výzvě. 

Počet zaregistrovaných žádostí o podporu Počet 

Jedná se o žádosti o podporu / projekty / plošná 
opatření ve stavu „Předběžná žádost o podporu 
zaregistrována“ a výše v rámci dvoukolového 
systému hodnocení a ve stavu „Žádost o podporu 
zaregistrována“ a výše v rámci jednokolového 
systému hodnocení. 
Automaticky z údajů o dané výzvě. 

Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Počet 
Jedná se o projekty ve stavu „Projekt s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory“ a výše. 
Automaticky z údajů o dané výzvě. 

Údaje za program v cíli Evropská územní 
spolupráce 

///  

Program Číselník v MS2014+ 
Identifikace programu. 
Vybírá ŘO z číselníku. 

Číslo výzvy Textové pole 
Identifikační údaj výzvy daného programu. 
Vyplňuje ŘO na základě údajů poskytnutých daným 
programem. 

Název výzvy Textové pole 
Název výzvy daného programu. 
Vyplňuje ŘO na základě údajů poskytnutých daným 
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Datová položka Plnění Poznámka 

programem. 

Stav výzvy Textové pole 
Upřesnění fáze administrace / realizace výzvy. 
Vyplňuje ŘO na základě údajů poskytnutých daným 
programem. 

Počet zaregistrovaných žádostí o podporu Počet 

Určení počtu zaregistrovaných žádosti o podporu v rámci 
dané výzvy. 
Vyplňuje ŘO na základě údajů poskytnutých daným 
programem. 

Počet projektů s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Počet 

Určení počtu projektů, které získaly podporu z daného 
programu v rámci dané výzvy. 
Vyplňuje ŘO na základě údajů poskytnutých daným 
programem. 
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K. Přehled 3b - Komplementární projekty mezi programem v cíli Investice pro růst a zaměstnanost a programy v cíli Evropská územní spolupráce 

Datová položka Plnění Poznámka 

Program / DoP 
Číselník v MS2014+ 

Číslo a název programu 
Volí se buď Dohoda o partnerství, nebo jeden 
program. 

Identifikace vazby Číselník v MS2014+ Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě názvu vazby. 

Název vazby Číselník v MS2014+ Volí se jedna položka z číselníku nebo automaticky 
na základě identifikace vazby. 

Zdroj financování Číselník 
- Celkové způsobilé výdaje 
- Veřejné způsobilé výdaje 
- Příspěvek Unie 

Volí se jedna položka z číselníku. 

Měna Číselník 
- CZK 
- EUR 

Volí se jedna položka z číselníku. 

Údaje za program v cíli Investice pro růst a 
zaměstnanost 

/// Údaje za program v cíli IRZ.  

Program Číselník v MS2014+ Číslo a název programu 

Registrační číslo projektu / plošného opatření Číselník v MS2014+ Automaticky údaje o projektu. 

Název projektu / plošného opatření Číselník v MS2014+ Automaticky údaje o projektu. 

Specifický cíl / opatření ENRF / operace EZRFV Číselník v MS2014+ 
Uvádí se číslo a název. 
Automaticky údaje o projektu. 

Stav Číselník – blíže tabulka 5  
Uvádí se číslo a název. 
Automaticky údaje o projektu. 

Finanční prostředky v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory 

Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

Automaticky z žádosti o podporu / projektu. 
Pokud je zvolena měna EUR, při převodu z CZK se 
reflektují částky již zaúčtované do IS VIOLA, které se 
převádí kurzem platným v době zaúčtování do IS 
VIOLA, a zbylé částky měsíčním kurzem EK. 
V případě EZFRV se namísto kurzu IS VIOLA 
používá kurz přiřazený v IS SZIF. 

Indikátory 
Kód a název Číselník dle NČI 2014+ Automaticky údaje o projektu. 

Výchozí hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 
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Datová položka Plnění Poznámka 

Cílová hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Datum cílové hodnoty dd.mm.rrrr Automaticky údaje o projektu. 

Dosažená hodnota Číslo Automaticky údaje o projektu. 

Datum dosažené hodnoty dd.mm.rrrr Automaticky údaje o projektu. 

Místo realizace Číselník územních jednotek v MS2014+ 
Kód a název kraje / NUTS III. 
Automaticky údaje o projektu. 

Místo dopad Číselník územních jednotek v MS2014+ 
Kód a název kraje / NUTS III. 
Automaticky údaje o projektu. 

Údaje za program v cíli Evropská územní 
spolupráce 

 /// 

Údaje za program v cíli EÚS. 
Údaje sledované v rámci přehledu jsou doplňovány 
v závislosti na rozsahu dat za OP PS SK-ČR, OP PS 
AT-CZ, OP PS SN-CZ a OP PS BY-CZ. 

Program Číselník v MS2014+ 
Číslo a název.  
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Identifikační číslo projektu Číselník v MS2014+ / textové pole 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Název projektu / plošného opatření Číselník v MS2014+ / textové pole 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Stav Číselník v MS2014+ / textové pole 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Finanční prostředky v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory 

Finanční prostředky zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa  

Pro převod měn CZK/EUR se se používá měsíční 
kurz EK. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Indikátory 

Kód a název Číselník dle NČI 2014+ 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Výchozí hodnota Číslo 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 
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Datová položka Plnění Poznámka 

Cílová hodnota dd.mm.rrrr 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Datum cílové hodnoty Číslo 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Dosažená hodnota Číslo 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Datum dosažené hodnoty dd.mm.rrrr Údaje o projektu. 

Místo realizace Číselník územních jednotek v MS2014+ 

Kód a název. 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 

Místo dopad Číselník územních jednotek v MS2014+ 

Kód a název. 
Údaje o projektu. 
Zadává ŘO programu spolufinancovaného z ESI 
fondů. 
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Příloha 5 Výzva - datové položky 

Datové položky jsou uvedeny ve formátu excel. 

Příloha 6 Výzva – monitorování 

Datové položky jsou uvedeny ve formátu excel. 

Příloha 7 Individuální projekt, plošné opatření, zjednodušený projekt a velký 

projekt – datové položky 

Datové položky jsou uvedeny ve formátu excel. 
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Příloha 8 Údaje dle delegovaného aktu č. 480/2014 

Údaje jsou povinné u operací podporovaných z ESF, EFRR, FS a ENRF, není-li ve třetím sloupci uvedeno jinak. 
Jedná se o údaje o projektech (individuální, zjednodušené, velké), finančních nástrojích / fondech fondů a fondech mikroprojektů (nikoliv mikroprojektech). 
 

Číslo 

datového 

pole dle d. a. 

č. 480/2014 

Datová pole dle delegovaného aktu č. 480/2014 Odpovídající datové položky dle JMP Poznámka 

 Údaje o příjemci1   

1. 
 Název nebo jednoznačný identifikátor každého příjemce 
 

Subjekty projektu – Název subjektu, IČ, IČ 
zahraniční, RČ (v případě projektů 
spolufinancovaných z EZFRV) 

V případě projektů a fondů 
mikroprojektů spolufinancovaných 
v cíli EÚS se vykazují údaje za 
příjemce (tj. vedoucího partnera). 

2. 
 Informace, zda je příjemce veřejnoprávním subjektem nebo 
soukromoprávním subjektem 

 

Subjekty projektu – Právní forma a Fyzická 
osoba nepodnikající 

  

3. 
 Informace, zda je DPH u výdajů vzniklých příjemci nevratnou 
položkou podle vnitrostátních právních předpisů 

 

Subjekty projektu – Je DPH obsaženo v 
rozpočtu, Plátce DPH, Plátce DPH ve vztahu 
k aktivitám projektu 

  

4. 
 Kontaktní údaje příjemce 
 

Datová oblast Adresy subjektu a Osoby 
subjektu 

  

 
Údaje o operaci 

 
 

5. 
 Název nebo jednoznačný identifikátor operace 
 

Identifikace operace - Registrační číslo 
projektu, Registrační číslo projektu IS SZIF a 
Název projektu; 
Registrační číslo FN / FF a Název FN / FF; 
Registrační číslo fondu mikroprojektů a Název 
fondu mikroprojektů 

  

                                                           
1 V případě EÚS zahrnuje příjemce hlavního příjemce a další příjemce. Příjemce zahrnuje případně jiné subjekty, kterým vznikají výdaje v rámci operace, které jsou chápány jako 
výdaj vzniklý příjemci. 
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Číslo 

datového 

pole dle d. a. 

č. 480/2014 

Datová pole dle delegovaného aktu č. 480/2014 Odpovídající datové položky dle JMP Poznámka 

6. 
 Krátký popis operace 
 

Anotace projektu;  
Identifikace operace – Popis fondu 
mikroprojektů; 
Identifikace operace FN – Krátký popis operace 

  

7. 
 Datum podání žádosti o operaci 
 

Identifikace operace – Datum podání  Neeviduje se v případě FN / FF a 
FM. 

8. 
 Datum zahájení uvedené v dokladu o podmínkách podpory 
 

Časové nastavení (Harmonogram) – Fyzická 
realizace projektu – Předpokládané datum 
zahájení, Skutečné datum zahájení; 
Identifikace operace FN – Datum zahájení 
operace; 

 Neeviduje se v případě FM. 

9. 
 Datum ukončení uvedené v dokladu o podmínkách podpory 
 

Časové nastavení (Harmonogram) – Fyzická 
realizace projektu – Předpokládané datum 
ukončení; 
Identifikace operace FN – Datum skončení 
operace 

 Neeviduje se v případě FM. 

10. 
 Skutečné datum fyzického dokončení nebo úplné realizace 
operace 

 

Časové nastavení (Harmonogram) – Fyzická 
realizace projektu – Skutečné datum ukončení; 
Identifikace operace FN – Datum skončení 
operace 

 Neeviduje se v případě FM. 

11. 
 Subjekt, který vydal doklad o podmínkách podpory 
 

Identifikace operace (platí pro projekt a FM) – 
kombinace datové položky číslo a název 
programu a organizační struktury – plní se 
název řídicího orgánu; 
Identifikace operace FN – Subjekt, který vydal 
právní akt o poskytnutí / převodu podpory 

 

12. 
 Datum dokladu o podmínkách podpory 
 

Právní akt o poskytnutí / převodu podpory (platí 
pro projekt a FM) – Datum uzavření; 
Identifikace správce FN / FF - Datum podpisu 
dohody o financování se správcem FN / FF 
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Číslo 

datového 

pole dle d. a. 

č. 480/2014 

Datová pole dle delegovaného aktu č. 480/2014 Odpovídající datové položky dle JMP Poznámka 

13. 
 Informace, zda operace je velký projekt, a identifikátor CCI 
 

Projekt – Typ operace = „velký projekt“ a 
Identifikace operace – CCI Velkého projektu 

Neplatí pro ESF a ENRF. 
Nerelevantní pro FN / FF a FM. 

14. 
 Informace, zda operace je společný akční plán, a identifikátor CCI 
 

N/A V České republice není realizován 
žádný společný akční plán. 

15. 
 Informace, zda operace zahrnuje financování v rámci Iniciativy na 
podporu zaměstnanosti mladých lidí 

 

Registrační číslo projektu, který je navázán na 
specifický cíl spolufinancovaný z YEI a ESF 
související podpory. 

Neplatí pro EFRR, FS a ENRF. 
Nerelevantní pro FN / FF a FM. 

16. 
 Informace, zda podpora operace z veřejných zdrojů představuje 
veřejnou podporu 

 

Projekt – Veřejná podpora; 
Základní informace o FN / FF – Režim veřejné 
podpory a Popis veřejné podpory 

Nerelevantní pro FM. 

17. 
 Informace, zda je operace realizována v rámci struktury 
partnerství veřejného a soukromého sektoru 

 

Projekt – Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru; 
Identifikace operace (FN / FF) – Informace, zda 
je operace realizována v rámci struktury PPP 

Neplatí pro ENRF. 
Nerelevantní pro FM. 

18. 
 Měna operace 
 

Plní se „CZK“ v případě operací 
spolufinancovaných v cíli IRZ a „EUR“ 
v případě cíle EÚS. 

  

19. 
 CCI programu (programů), ze kterého je operace podporována 
 

Kombinace položek z datové oblasti 
Identifikace operace – Čísla a název programu 
a CCI programu z číselníku programů 

  

20. 
 Priorita nebo priority programu (programů), ze kterého je operace 
podporována 

 

Identifikace operace (platí pro projekty a FM) – 
číslo a název prioritní osy / priority Unie 
Identifikace programu/ů, ze kterých je FN 
spolufinancován – Číslo a název prioritní osy 

 

21. 
 Fond (fondy), ze kterého je operace podporována 
 

Přehled zdrojů financování (projekt a FM); 
Identifikace programu/ů, ze kterého/ých js FN 
spolufinancován – Název ESI fondu/ů na 
podporu finančního nástroje, které poskytují 
příspěvky na finanční nástroj 

 

22. 
 Příslušná kategorie regionu 
 

Specifické cíle – Méně rozvinutý region, Více 
rozvinutý region; 

Neplatí pro FS a ENRF. 
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Číslo 

datového 

pole dle d. a. 

č. 480/2014 

Datová pole dle delegovaného aktu č. 480/2014 Odpovídající datové položky dle JMP Poznámka 

Identifikace operace FN – Příslušná kategorie 
regionu 
V případě operací spolufinancovaných z EFRR 
v cíli EÚS a z YEI se plní „nerelevantní“. 

 
Informace o kategoriích intervencí 

 
 

23. 
 Kód(y) pro oblast zásahu 
 

Kategorie intervencí – Oblast intervence – Kód 
a název 

Neplatí pro ENRF. 

24. 
 Kód(y) pro formu financování 
 

Kategorie intervencí – Forma financování – 
Kód a název 

Neplatí pro ENRF. 

25. 
 Kód(y) pro typ území 
 

Kategorie intervencí – Typ území – Kód a 
název 

Neplatí pro ENRF. 

26. 
 Kód(y) pro mechanismy územního plnění 
 

Kategorie intervencí – Mechanismus územního 
plnění – Kód a název 

Neplatí pro ENRF. 

27. 
 Kód(y) pro tematický cíl 
 

Kategorie intervencí – Tematický cíl (pouze pro 
EFRR a FS) – Kód a název 

Neplatí pro ENRF a ESF. 

28. 
 Kód(y) pro vedlejší téma ESF 
 

Kategorie intervencí – Vedlejší téma ESF – 
Kód a název 

Neplatí pro EFRR, FS a ENRF. 

29. 
 Kód(y) pro hospodářskou činnost 
 

Kategorie intervencí – Ekonomická aktivita – 
Kód a název 

Neplatí pro ENRF. 

30. 
 Kód(y) pro polohu 
 

Kategorie intervencí – Lokalizace – Kód a 
název 

Neplatí pro ENRF. 

 
Údaje o ukazatelích 

 
 

31. 
 Název a jednoznačný identifikátor každého společného ukazatele 
výstupů a ukazatele výstupů specifického pro program, který je 
relevantní pro operaci, nebo pokud to vyžadují pravidla fondu, 
název a jednoznačný identifikátor každého společného ukazatele 
výstupů, členěno podle pohlaví účastníků 

 

Indikátory – Kód indikátoru, Název indikátoru, 
identifikátor výstupový/výsledkový indikátor 

Indikátory členěné dle pohlaví mají 
vlastní kód a liší se podle názvu 
indikátoru. 

32. 
 Měrná jednotka každého ukazatele výstupů 
 

Indikátory – Měrná jednotka   
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Číslo 

datového 

pole dle d. a. 

č. 480/2014 

Datová pole dle delegovaného aktu č. 480/2014 Odpovídající datové položky dle JMP Poznámka 

33. 
 Cílová hodnota ukazatele výstupů, členěno případně podle 
pohlaví 

 

Indikátory – Cílová hodnota Indikátory členěné dle pohlaví mají 
vlastní kód a liší se podle názvu 
indikátoru. 

34. 
 Úroveň plnění každého ukazatele výstupů za každý kalendářní 
rok, členěno případně podle pohlaví 

 

Dosažená hodnota Dosažené hodnoty indikátorů 
jednotlivých operací jsou ukládány 
v časových řadách v Datovém 
skladu MS2014+. Indikátory 
členěné dle pohlaví mají vlastní 
kód a liší se podle názvu 
indikátoru. 

35. 
 Název a jednoznačný identifikátor každého společného ukazatele 
výsledků a ukazatele výsledků specifického pro program2, který je 
relevantní pro operaci, nebo pokud to vyžadují pravidla fondu, 
název a jednoznačný identifikátor každého společného ukazatele 
výsledků, členěno případně podle pohlaví 

 

Indikátory – Kód indikátoru, Název indikátoru, 
identifikátor výstupový/výsledkový indikátor 

Indikátory členěné dle pohlaví mají 
vlastní kód a liší se podle názvu 
indikátoru. 

36. 
 Měrná jednotka každého ukazatele výsledků 
 

Indikátory – Měrná jednotka   

37. 
 Výchozí hodnota každého uvedeného ukazatele výsledků 
 

Indikátory – Výchozí hodnota Neplatí pro ESF. 

38. 
 Cílová hodnota každého uvedeného ukazatele výsledků, členěno 
případně podle pohlaví 

 

Indikátory – Cílová hodnota Neplatí pro EFRR a FS. 

39. 
 Měrná jednotka každé cílové hodnoty ukazatele výsledků 
a výchozí hodnoty 

 

Indikátory – Měrná jednotka   

40. 
 Úroveň plnění každého uvedeného ukazatele výsledků za každý 
kalendářní rok, členěno případně podle pohlaví 

 

Dosažená hodnota Dosažené hodnoty indikátorů 
z jednotlivých operací jsou 
ukládány v časových řadách 
v Datovém skladu MS2014+. 
Indikátory členěné dle pohlaví mají 
vlastní kód a liší se podle názvu 

                                                           
2 U ESF patří ke společným ukazatelům výsledků ukazatele uvedené v příloze I a II nařízení (EU) č. 1304/2013. 
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Číslo 

datového 

pole dle d. a. 

č. 480/2014 

Datová pole dle delegovaného aktu č. 480/2014 Odpovídající datové položky dle JMP Poznámka 

indikátoru. 
Neplatí pro EFRR a FS. 

 
Finanční údaje o každé operaci (v měně operace) 

 
 

41. 
 Výše celkových způsobilých nákladů operace schválených 
v dokladu o podmínkách podpory 

 

Přehled zdrojů financování – Právní akt / 
Dodatek za CZV (příspěvek Unie + národní 
spolufinancování); 
Celková alokace do finančního nástroje / fondu 
fondů – Celková výše příspěvků programu 
vázaných v dohodě o financování se správcem 
FN / FF – Celkové způsobilé výdaje 

 V měně CZK v případě cíle IRZ a 
v měně EUR v případě cíle EÚS. 

42. 
 Výše celkových způsobilých nákladů představujících veřejné 
výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 

 

Přehled zdrojů financování – Právní akt / 
Dodatek za VZV (příspěvek Unie + národní 
veřejné zdroje); 
Celková alokace do finančního nástroje / fondu 
fondů – Celková výše příspěvků programu 
vázaných v dohodě o financování se správcem 
FN / FF – Příspěvek Unie + národní veřejné 
zdroje 

 V měně CZK v případě cíle IRZ a 
v měně EUR v případě cíle EÚS. 

43. 
 Výše veřejné podpory uvedené v dokladu o podmínkách podpory 
 

Veřejná podpora – Částka poskytnuté veřejné 
podpory celkem v Kč 

  

 
Údaje o žádosti příjemce o platbu (v měně operace) 

 
 

44. 
 Datum přijetí každé žádosti příjemce o platbu 
 

   

45. 
 Datum každé platby příjemci na základě žádosti o platbu 
 

   

46. 
 Výše způsobilých výdajů v žádosti o platbu tvořících základ každé 
platby příjemci 

 

   

47. 
 Výše veřejných výdajů podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 odpovídajících způsobilým výdajům tvořícím základ 
každé platby 
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Číslo 

datového 

pole dle d. a. 

č. 480/2014 

Datová pole dle delegovaného aktu č. 480/2014 Odpovídající datové položky dle JMP Poznámka 

48. 
 Výše každé platby příjemci na základě žádosti o platbu 
 

   

49. 
 Čisté příjmy vytvořené operací během její realizace, které nejsou 
zohledněny v dokladu o podmínkách podpory a které jsou 
odečteny od způsobilých výdajů 

 

   

50. 
 Datum zahájení ověřování operací na místě podle čl. 125 odst. 5 
písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013 

 

   

51. 
 Datum auditů operací na místě podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 a článku 28 tohoto nařízení 

 

   

52. 
 Subjekt provádějící audit nebo ověřování 
 

   

 
Údaje o výdajích v žádosti příjemce o platbu na základě 
reálných nákladů (v měně operace) 

  

53. 
 Způsobilé výdaje vykázané Komisi stanovené na základě nákladů 
skutečně vzniklých a uhrazených, případně spolu s věcnými 
příspěvky a odpisy 

 

   

54. 
 Veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 odpovídající způsobilým výdajům vykázaným 
Komisi stanoveným na základě nákladů skutečně proplacených 
a uhrazených, případně spolu s věcnými příspěvky a odpisy 

 

   

55. 
 Druh zakázky, pokud zadávání zakázek podléhá ustanovením 
směrnice 2004/17/ES nebo směrnice 2004/18/ES (stavební 
práce, poskytování služeb, poskytování zboží) nebo směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU  

 

   

56. 
 zakázky, pokud zakázka podléhá ustanovením směrnice 
2004/17/ES nebo směrnice 2004/18/ES nebo směrnice 
2014/23/EU 

 

   

57. 
 Způsobilé výdaje vynaložené a uhrazené na základě zakázky, 
pokud zakázka podléhá ustanovením směrnice 2004/17/ES nebo 
směrnice 2004/18/ES nebo směrnice 2014/23/EU 

 

   

58. 
 Použité zadávací řízení, pokud zadávání zakázek podléhá 
ustanovením směrnice 2004/17/ES nebo směrnice 2004/18/ES 
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Číslo 

datového 

pole dle d. a. 

č. 480/2014 

Datová pole dle delegovaného aktu č. 480/2014 Odpovídající datové položky dle JMP Poznámka 

nebo směrnice 2014/23/EU 
 

59. 
 Název nebo jednoznačný identifikátor dodavatele, pokud 
zadávání zakázek podléhá ustanovením směrnice 2004/17/ES 
nebo směrnice 2004/18/ES nebo směrnice 2014/23/EU 

 

   

 
Údaje o výdajích v žádosti příjemce o platbu na základě 
standardních stupnic jednotkových nákladů (v měně 
operace) 

  

60. 
 Výše způsobilých výdajů vykázaných Komisi stanovených na 
základě standardních stupnic jednotkových nákladů 

 

   

61. 
 Veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 
1303/2013 odpovídající způsobilým výdajům vykázaným Komisi 
stanoveným na základě standardních stupnic jednotkových 
nákladů 

 

   

62. 
 Definice jednotky pro účely standardní stupnice jednotkových 
nákladů 

 

   

63. 
 Počet splněných jednotek, jak je uvedeno v žádosti o platbu 
u každé jednotkové položky 

 

   

64. 
 Jednotkové náklady na jednu jednotku pro každou jednotkovou 
položku 

 

   

 
Údaje o výdajích v žádosti příjemce o platbu na základě 
jednorázových částek (v měně operace) 

  

65. 
 Výše způsobilých výdajů vykázaných Komisi stanovených na 
základě jednorázových částek 

 

   

66. 
 Veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 odpovídající způsobilým výdajům vykázaným 
Komisi stanoveným na základě jednorázových částek 

 

   

67. 
 U každé jednorázové částky položky ke splnění (výstupy nebo 
výsledky) dohodnuté v dokladu o podmínkách podpory jako 
základ pro vyplacení jednorázových částek 

 

   

68. 
 U každé jednorázové částky výše dohodnutá v dokladu 
o podmínkách podpory 
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Číslo 

datového 

pole dle d. a. 

č. 480/2014 

Datová pole dle delegovaného aktu č. 480/2014 Odpovídající datové položky dle JMP Poznámka 

 
Údaje o výdajích v žádosti příjemce o platbu na základě 
paušálních sazeb (v měně operace) 

  

69. 
 Výše způsobilých výdajů vykázaných Komisi stanovených na 
základě paušální sazby 

 

   

70. 
 Veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 odpovídající způsobilým výdajům vykázaným 
Komisi stanoveným na základě paušální sazby 

 

   

 
Údaje o prostředcích vrácených příjemcem   

71. 
 Datum každého rozhodnutí o vracení prostředků 
 

   

72. 
 Celková výše podpory z veřejných zdrojů dotčená každým 
rozhodnutím o vracení prostředků 

 

   

73. 
 Celkové výdaje dotčené každým rozhodnutím o vracení 
prostředků 

 

   

74. 
 Datum přijetí každé částky vracené příjemcem v návaznosti na 
rozhodnutí o vracení prostředků 

 

   

75. 
 Výše podpory z veřejných zdrojů vrácená příjemcem v návaznosti 
na rozhodnutí o vracení prostředků (bez úroků a sankcí) 

 

   

76. 
 Celkové způsobilé výdaje odpovídající podpoře z veřejných 
zdrojů vrácené příjemcem 

 

   

77. 
 Výše nedobytné podpory z veřejných zdrojů v návaznosti na 
rozhodnutí o vracení prostředků 

 

   

78. 
 Celkové způsobilé výdaje odpovídající nedobytné částce podpory 
z veřejných zdrojů 

 

   

 
Údaje o žádostech o platbu předložené Komisi (v EUR)   

79. 
 Datum podání každé žádosti o platbu včetně způsobilých výdajů 
v rámci operace 

 

   

80. 
 Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemcem 
a uhrazených v průběhu realizace operace zahrnutých v každé 
žádosti o platbu 
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Číslo 

datového 

pole dle d. a. 

č. 480/2014 

Datová pole dle delegovaného aktu č. 480/2014 Odpovídající datové položky dle JMP Poznámka 

81. 
 Celková výše veřejných výdajů operace podle definice čl. 2 odst. 
15 nařízení (EU) č. 1303/2013 zahrnutých v každé žádosti 
o platbu 

 

   

82. 
 Je-li operace finanční nástroj, celková výše příspěvků z programů 
vyplacených do finančního nástroje zahrnutých v každé žádosti 
o platbu 

 

   

83. 
 Je-li operace finanční nástroj, celková výše veřejných výdajů 
podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 
odpovídající celkové výši příspěvků z programů vyplacených do 
finančních nástrojů zahrnutých do každé žádosti o platbu 

 

   

84. 
 Je-li operace finanční nástroj, celková výše příspěvků z programů 
skutečně uhrazených jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 
odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013 zahrnutých 
v každé žádosti o platbu 

 

   

85. 
 Je-li operace finanční nástroj, celková výše veřejných výdajů 
odpovídající celkové výši příspěvků z programů skutečně 
uhrazených jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. 
a), b) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013 zahrnutých v každé žádosti 
o platbu 

 

   

86. 
 V případě státní podpory, kde se použije čl. 131 odst. 5 nařízení 
(EU) č. 1303/2013, částka vyplacená příjemci jako záloha v rámci 
operace zahrnutá v každé žádosti o platbu 

 

   

87. 
 V případě státní podpory, kde se použije čl. 131 odst. 5 nařízení 
(EU) č. 1303/2013, částka zálohy zahrnutá v žádosti o platbu, 
která byla kryta výdaji uhrazenými příjemcem během tří let od 
výplaty zálohy 

 

   

88. 
 V případě státní podpory, kde se použije čl. 131 odst. 5 nařízení 
(EU) č. 1303/2013, částka vyplacená příjemci v rámci operace 
jako záloha zahrnutá v žádosti o platbu, která nebyla kryta výdaji 
uhrazenými příjemcem a pro kterou dosud neuběhlo tříleté 
období 
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Číslo 

datového 

pole dle d. a. 

č. 480/2014 

Datová pole dle delegovaného aktu č. 480/2014 Odpovídající datové položky dle JMP Poznámka 

89. 
 Výše způsobilých výdajů zahrnutých v každé žádosti o platbu na 
základě čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1304/2013 

 

 Neplatí pro EFRR, FS.a ENRF. 

90. 
 Výše veřejných výdajů podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 zahrnutých v každé žádosti o platbu na základě 
čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1304/2013 

 

 Neplatí pro EFRR, FS a ENRF. 

 
Údaje o účetních závěrkách předložených Komisi podle 
článku 138 nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR) 

  

91. 
 Datum podání každé účetní závěrky zahrnující výdaje v rámci 
operace 

 

   

92. 
 Datum předložení účetní závěrky zahrnující konečné výdaje 
operace po dokončení operace (jsou-li celkové způsobilé výdaje 
rovny 1 000 000 EUR nebo vyšší (článek 140 nařízení (EU) č. 
1303/2013)) 

 

   

93. 
 Celková výše způsobilých výdajů operace zachycených 
v účetních systémech certifikačního orgánu, které jsou zahrnuty 
v účetní závěrce 

 

   

94. 
 Celková výše veřejných výdajů podle definice čl. 2 odst. 15 
nařízení (EU) č. 1303/2013 vynaložených při realizaci operace 
odpovídajících celkové výši způsobilých výdajů zachycených 
v účetních systémech certifikačního orgánu, které jsou zahrnuty 
v účetní závěrce 

 

   

.95. 
 Celková výše plateb příjemci podle čl. 132 odst. 1 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 odpovídající celkové výši způsobilých výdajů 
zachycených v účetních systémech certifikačního orgánu, které 
jsou zahrnuty v účetní závěrce 

 

   

96. 
 Celkové způsobilé výdaje operace odejmuté v průběhu účetního 
období zahrnuté v účetní závěrce 

 

   

97. 
 Celkové veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 odpovídající celkovým způsobilým výdajům 
odejmutým v průběhu účetního období zahrnutým v účetní 
závěrce 
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Číslo 

datového 

pole dle d. a. 

č. 480/2014 

Datová pole dle delegovaného aktu č. 480/2014 Odpovídající datové položky dle JMP Poznámka 

98. 
 Celkové způsobilé výdaje operace vrácené v průběhu účetního 
období zahrnuté v účetní závěrce 

 

   

99. 
 Celkové způsobilé výdaje odpovídající celkovým způsobilým 
výdajům operace vráceným v průběhu účetního období 
zahrnutým v účetní závěrce 

 

   

100. 
 Celkové způsobilé výdaje operace, které mají být vráceny na 
konci účetního období, zahrnuté v účetní závěrce 

 

 
  

101. 
 Celkové veřejné výdaje operace odpovídající celkovým 
způsobilým výdajům, které mají být vráceny na konci účetního 
období, zahrnutým v účetní závěrce 

 

 
  

102. 
 U operace zahrnuté v každé účetní závěrce celková způsobilá 
výše výdajů vrácených podle článku 71 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 v průběhu účetního období 

 

   

103. 
 U operace zahrnuté v každé účetní závěrce veřejné výdaje podle 
definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající 
celkové způsobilé výši výdajů vrácených podle článku 71 
uvedeného nařízení v průběhu účetního období 

 

   

104. 
 Celková výše výdajů operace nedobytných na konci účetního 
období zahrnutých v účetní závěrce 

 

   

105. 
 Celkové veřejné výdaje operace odpovídající celkové způsobilé 
výši výdajů nedobytných na konci účetního období zahrnutých 
v účetní závěrce 

 

   

 
Údaje o zvláštních druzích výdajů podléhajících stropům   

106. 
 Výše vynaložených a uhrazených výdajů typu EFRR 
spolufinancovaných z ESF podle čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 

 

 Neplatí pro EFRR, FS a ENRF. 

107. 
 Výše vynaložených a uhrazených výdajů typu ESF 
spolufinancovaných z EFRR podle čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 

 

 Neplatí pro ESF, FS a ENRF. 

108. 
 Výše výdajů vynaložených a uhrazených mimo programovou    
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Číslo 

datového 

pole dle d. a. 

č. 480/2014 

Datová pole dle delegovaného aktu č. 480/2014 Odpovídající datové položky dle JMP Poznámka 

oblast, ale v rámci Unie podle čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1303/2013 a čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 1304/2013 

 

109. 
 Výše výdajů vynaložených a uhrazených mimo Unii podle čl. 13 
odst. 3 nařízení (EU) č. 1304/2013 

 

 Neplatí pro EFRR, FS a ENRF. 

110. 
 Výše výdajů vynaložených a uhrazených mimo unijní část 
programové oblasti podle čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1299/2013 

 

 Neplatí pro ESF, FS a ENRF. 

111. 
 Výše výdajů vynaložených a uhrazených na nákup pozemků 
podle čl. 69 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013 

 

   

112. 
 Výše věcných příspěvků na operaci podle čl. 69 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1303/2013 

 

   

113. 
 Výše výdajů vynaložených a uhrazených ve třetích zemích, na 
které se vztahuje nástroj předvstupní pomoci nebo evropský 
nástroj sousedství v rámci operací EÚS 

 

 Neplatí pro ESF, FS a ENRF. 
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Příloha 9 Žádost o podporu na velký projekt předkládaná EK / nezávislému 

expertovi  

VELKÝ PROJEKT 

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ/FOND SOUDRŽNOSTI 

INVESTICE DO INFRASTRUKTURY/PRODUKTIVNÍ INVESTICE  

Název projektu <type='S' maxlength=255 input='M'>  

CCI <type='S' maxlength=15 input='S'>  

A.   SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA PROVEDENÍ VELKÉHO PROJEKTU A JEHO 

ZPŮSOBILOST 

A.1   Orgán odpovědný za žádost týkající se projektu (řídicí orgán nebo zprostředkující 

subjekt)  

A.1.1 Název:  <type='S' maxlength='200' input='M'> 3  

A.1.2 Adresa:  <type='S' maxlength='400' input='M'>  

A.1.3 Jméno kontaktní osoby:  <type='S' maxlength='200' input='M'>  

A.1.4 Funkce kontaktní osoby:  <type='S' maxlength='200' input='M'>  

A.1.5 Tel. č.:  <type='N' input='M'>  

A.1.6 E-mail:  <type='S' maxlength='100' input='M'>  

A.2   Subjekt/subjekty4 odpovědné za provedení projektu (příjemce/příjemci5)  

A.2.1 Název:  <type='S' maxlength='200' input='M'>  

A.2.2 Adresa:  <type='S' maxlength='400' input='M'>  

A.2.3 Jméno kontaktní osoby:  <type='S' maxlength='200' input='M'>  

A.2.4 Funkce kontaktní osoby:  <type='S' maxlength='200' input='M'>  

A.2.5 Tel. č.:  <type='N' input='M'>  

A.2.6 E-mail:  <type='S' maxlength='100' input='M'>  

A.3   Údaje o podniku (vyplní se pouze v případě produktivních investic)  

A.3.1   Název podniku:  

< type='S' maxlength='200' input='M'>  

                                                           
3 Vysvětlivky: 
typ: N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtávací okénko, P = procenta 
vstup: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem 

maxlength = maximální počet znaků včetně mezer 
4 Odpovídá-li za provedení více než jeden subjekt, je nutno uvést informace o hlavním příjemci (ostatní budou uvedeni 

v bodě A.5). 
5 V případě projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru, kdy je v souladu s čl. 63 odst. 2 nařízení (EU) 

č. 1303/2013 příjemcem soukromý partner, který bude vybrán po schválení operace, by tento oddíl měl obsahovat 

informace o veřejnoprávním subjektu, který je iniciátorem operace (tj. veřejném zadavateli). 
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A.3.2   Je dotyčný podnik malým nebo středním podnikem6? <type='C' input=M>  

Ano ☐ Ne ☐ 

A.3.3   Obrat (hodnota v milionech EUR a rok):  

A.3.3.1 Hodnota v milionech EUR <type='N' input='M'>  

A.3.3.2 Rok <type='N' input='M'>  

A.3.4   Celkový počet zaměstnaných osob (hodnota a rok):  

A.3.4.1 Počet zaměstnaných osob <type='N' input='M'>  

A.3.4.2 Rok <type='N' input='M'>  

A.3.5   Struktura skupiny:  

Vlastní 25 % či více kapitálu nebo hlasovacích práv podniku jeden podnik nebo skupina 

podniků nespadajících do definice malého nebo středního podniku? <type='C' input='M'> 

Ano ☐ Ne ☐ 

Uveďte název a popište strukturu skupiny 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

A.4   Způsobilost subjektu odpovědného za provedení projektu s odkazem na jeho technickou, 

právní, finanční a správní způsobilost7 

A.4.1   Technická způsobilost (minimálně poskytněte přehled odborných znalostí, které 

jsou zapotřebí pro provedení projektu, a uveďte počet zaměstnanců s těmito odbornými 

znalostmi, kteří jsou v organizaci k dispozici a kteří byli přiděleni na projekt)  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

A.4.2   Právní způsobilost (minimálně uveďte informace o právním postavení příjemce 

umožňujícím realizaci projektu a o jeho schopnosti učinit v případě potřeby právní 

kroky).  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

A.4.3   Finanční způsobilost (minimálně potvrďte finanční situaci subjektu odpovědného 

za provedení projektu s cílem prokázat, že je schopen zaručit likviditu pro přiměřené 

financování projektu, aby byla zajištěna jeho úspěšná realizace a fungování v budoucnu, 

a to navíc k ostatním činnostem dotyčného subjektu)  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

A.4.4   Správní způsobilost (minimálně uveďte informace o projektech financovaných 

EU a/nebo srovnatelných projektech, které byly provedeny v posledních deseti letech, 

                                                           
6 Doporučení Komise 2003/361/ES . 
7 Pokud nebyl v případě projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru soukromý partner dosud vybrán, měl by 

tento oddíl obsahovat minimální kritéria způsobilosti pro ponechání za účelem předběžné kvalifikace v zadávacím 

řízení a odůvodnění těchto kritérií. V žádosti je nutno popsat rovněž veškerá opatření, která byla zavedena k přípravě, 

monitorování a řízení projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru. 
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a pokud takovéto příklady neexistují, uveďte, zda byla uvážena potřeba technické 

pomoci; uveďte odkaz na institucionální opatření, jako je existence oddělení pro 

provádění projektu, které je schopno projekt provést a provozovat, a pokud možno 

připojte navrhované organizační schéma pro realizaci a fungování projektu).  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

A.5   Poskytněte informace o všech příslušných plánovaných případně uzavřených 

institucionálních ujednáních se třetími stranami za účelem provedení projektu a úspěšného 

fungování výsledných zařízení  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

A.5.1   Uveďte podrobné údaje o tom, jak bude po dokončení projektu infrastruktura 

spravována (tj. název provozovatele; způsob výběru – veřejná správa nebo koncese; 

druh smlouvy atd.).  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

B.   POPIS INVESTICE A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ; VYSVĚTLENÍ, JAK JE INVESTICE 

V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI PRIORITNÍMI OSAMI DOTYČNÉHO 

OPERAČNÍHO PROGRAMU NEBO OPERAČNÍCH PROGRAMŮ, A JEJÍHO 

OČEKÁVANÉHO PŘÍNOSU K DOSAŽENÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ TĚCHTO 

PRIORITNÍCH OS A OČEKÁVANÉHO PŘÍNOSU PRO SOCIOEKONOMICKÝ 

ROZVOJ 

B.1   Operační program nebo programy a prioritní osy  

CCI dotyčného OP Prioritní osa dotyčného OP 

OP 1<type='S' input='S'>  Prioritní osa OP 1<type='S' input='S'>  

OP 1<type='S' input='S'>  Prioritní osa OP 1<type='S' input='S'>  

OP 2<type='S' input='S'>  Prioritní osa OP 2<type='S' input='S'>  

OP 2<type='S' input='S'>  Prioritní osa OP 2<type='S' input='S'>  

B.1.1   Je projekt uveden v seznamu velkých projektů, který je součástí operačního programu 

nebo operačních programů?8 <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

B.2   Rozdělení projektové činnosti do kategorií 

  
Kód Částka Procento 

B.2.1 
Kód (kódy) pro dimenzi (dimenze) oblasti 

intervence 

(Pokud je na základě poměrného výpočtu 

příslušných několik oblastí intervence, je 

třeba použít více kódů) 
 

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

                                                           
8 Jak se vyžaduje v čl. 102 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013. 
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B.2.2 
Kód pro dimenzi formy financování 

(v některých případech může být 

příslušných kódů více – uvedou se poměrné 

podíly) 
 

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

B.2.3 
Kód pro dimenzi území 

(V některých případech může být 

příslušných kódů více – uvedou poměrné 

podíly) 
 

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

B.2.4 
Kód pro mechanismus územního plnění 

 

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

B.2.5 
Kód pro dimenzi tematického cíle 

(V některých případech může být 

příslušných kódů více – uvedou se poměrné 

podíly) 
 

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

B.2.6 
Kód pro dimenzi ekonomické činnosti (kód 

NACE) 

(V některých případech může být 

příslušných kódů více – uvedou se poměrné 

podíly) 
 

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

B.2.7 
Kód pro dimenzi (dimenze) polohy (NUTS 

III9) 

(V některých případech může být 

příslušných kódů více – uvedou se poměrné 

podíly) 
 

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

B.2.8 
Charakter investice10 (vyplňte pouze 

v případě produktivních investic)  
 

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

B.2.9 
Dotčený výrobek11 (vyplňte pouze 

v případě produktivních investic)  
 

<type='N' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='G'>  

B.3   Popis projektu  

B.3.1   Poskytněte stručný (maximálně 2 strany) popis projektu (představující jeho cíl, 

současnou situaci, problémy, které bude řešit, zařízení, jež budou vybudována atd.), 

mapu určující oblast projektu12, georeferenční údaje13  a hlavní součásti projektu 

s odhady celkových nákladů těchto hlavních součástí (bez rozdělení nákladů na 

činnosti). 

                                                           
9 Pokud se projekt týká více jednotlivých oblastí na úrovni NUTS III, použijte kódování NUTS III nebo vyšší kódy. 
10 Nová stavba = 1; rozšíření = 2; přestavba/modernizace = 3; změna lokality = 4; vytvořeno převzetím = 5. 
11 Kombinovaná nomenklatura (KN), nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 
12 Pokud nebyl v případě projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru soukromý partner dosud vybrán a tento 

partner odpovídá za zajištění lokality, nemusí žadatel mapu určující oblast projektu poskytnout. 
13 V dodatku 5 uveďte georeferenční údaje ve vektorovém formátu obsahujícím mnohoúhelníky, čáry a/nebo body k 

znázornění projektu přednostně ve formátu shapefile. 
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V případě produktivních investic je nutno poskytnout rovněž podrobný technický popis, který 

obsahuje údaje o dotyčné práci s upřesněním hlavních charakteristik, provozovny, hlavní 

činnosti a hlavních prvků finanční struktury podniku, údaje o hlavních aspektech investice 

a popis výrobní technologie a zařízení a popis výrobků. 
< type='S' maxlength='7000' input='M'>  

B.3.2   Představuje tento projekt fázovaný projekt? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

B.3.3   Představuje-li projekt určitou fázi celkového projektu, poskytněte stručný popis 

navrhovaných fází realizace a vysvětlete, jak jsou technicky a finančně nezávislé. 

Vysvětlete, jaká kritéria byla použita k rozdělení projektu na jednotlivé fáze. Uveďte 

(procentuální) podíl dotyčné fáze na celkovém projektu. Je-li projekt spolufinancován z 

více než jednoho operačního programu, uveďte, které části spadají do jakého 

operačního programu, a poměrný příděl na tyto části.  
< type='S' maxlength='3500' input='M'>  

B.3.4   Schválila Komise již dříve určitou část tohoto velkého projektu? <type='C' 

input=M>  

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, uveďte číslo CCI schváleného velkého projektu. 
< type='S' input='S'>  

Je-li tento projekt součástí velkého projektu rozděleného na fáze, jehož první fáze byla 

provedena v období 2007–2013, poskytněte popis fyzických a finančních cílů předchozí fáze, 

včetně popisu provedení první fáze, a potvrďte, že je nebo bude připravena k používání 

k danému účelu. 
< type='S' maxlength='10500' input='M'>  

B.3.5   Je projekt součástí transevropské sítě schválené na úrovni Unie? <type='C' 

input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, poskytněte podrobné údaje a uveďte odkaz na příslušné právní předpisy EU14. 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

B.3.6   Vztahuje se v případě produktivních investic na tuto investici:  

i) čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013?  

<type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, vysvětlete, jak přispívá k tvorbě a ochraně pracovních míst (zejména pro mladé 

lidi) 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

                                                           
14 V případě energetiky: je projekt vymezen jako projekt společného zájmu podle nařízení č. 347/2013, kterým se 

stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění 

nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009? V případě dopravy: vztahuje se na projekt nařízení 

(EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí 

č. 661/2010/EU? 
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ii) čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1301/2013? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, vysvětlete, jak přispívá k investičním prioritám stanoveným v čl. 5 bodech 1 a 4 

nařízení (EU) č. 1301/2013, a pokud se tato investice týká spolupráce mezi velkými 

podniky a malými a středními podniky, k investičním prioritám stanoveným v čl. 5 bodu 2 

uvedeného nařízení. 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

B.4   Cíle projektu a jeho soulad s příslušnými prioritními osami dotyčného operačního 

programu nebo operačních programů a jeho očekávaný přínos k dosažení specifických 

cílů těchto prioritních os a očekávaný přínos pro socioekonomický rozvoj oblasti, na niž 

se operační program vztahuje.  

B.4.1   Jaké jsou hlavní cíle projektu? Uveďte jejich seznam a poskytněte stručné 

vysvětlení  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

B.4.2   Uveďte podrobné údaje o souladu projektu s příslušnými prioritními osami 

dotyčného operačního programu nebo operačních programů a o jeho očekávaném 

přínosu k dosažení ukazatelů výsledků v rámci specifických cílů těchto prioritních os.  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

B.4.3   Vysvětlete, jak projekt přispěje k socioekonomickému rozvoji oblasti, na niž se 

operační program vztahuje.  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

B.4.4   Vysvětlete, jaká opatření příjemce naplánoval/přijal k zajištění optimálního 

využití infrastruktury v provozní fázi.  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

C.   CELKOVÉ NÁKLADY A CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

C.1   Níže uvedenou tabulku vyplňte s přihlédnutím k těmto skutečnostem  

1) Nezpůsobilé náklady zahrnují i) výdaje vynaložené mimo období způsobilosti, ii) výdaje, 

které nejsou způsobilé podle použitelných předpisů EU a vnitrostátních předpisů, iii) ostatní 

výdaje, které nebyly předloženy za účelem spolufinancování. Pozn.: počátečním dnem 

způsobilosti výdajů je datum předložení operačního programu Komisi nebo 1. leden 2014 

podle toho, co nastalo dříve15. 

2) Nepředvídané výdaje by neměly přesáhnout 10 % celkových nákladů po odečtení 

nepředvídaných výdajů. Tyto nepředvídané výdaje lze zahrnout do celkových způsobilých 

nákladů použitých k výpočtu plánovaného příspěvku z fondů. 

3) K pokrytí očekávané inflace lze případně zahrnout úpravu cen, je-li hodnota způsobilých 

nákladů uvedena ve stálých cenách. 

4) Vratná DPH není způsobilá. Je-li DPH považována za způsobilou, uveďte důvody. 

5) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady projektu, od plánování po dozor, a rovněž 

DPH, bez ohledu na to, zda je vratná, či nikoli. 

                                                           
15 Není-li nutné použít zvláštní pravidla vztahující se na projekt, např. pravidla veřejné podpory. 
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6) Za nezpůsobilé náklady se považuje nákup nezastavěných a zastavěných pozemků za částku 

přesahující 10 % celkových způsobilých výdajů na danou operaci v souladu s čl. 69 odst. 3 

písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze 

pro operace týkající se zachování životního prostředí tento strop zvýšit. 

7) Celkové způsobilé náklady před zohledněním požadavků stanovených v článku 61 nařízení 

(EU) č. 1303/2013. 

  
EUR Celkové 

náklady 

(A) 

Nezpůsobilé 

náklady (1) 

(B) 

Způsobilé 

náklady 

(C) = (A) – (B) 

Procento celkových 

způsobilých nákladů 

    
Vstup  Vstup  Vypočteno  Vypočteno  

1 Poplatky za 

plány/stavební projekt 

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='G'>  

<type='P' 

input='G'>  

2 Nákup pozemků <type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'> (6) 

<type='N' 

input='G'>  

<type='P' 

input='G'>  

3 Výstavba <type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='G'>  

<type='P' 

input='G'>  

4 Prostory a strojní 

zařízení nebo 

vybavení 

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='G'>  

<type='P' 

input='G'>  

5 Nepředvídané události 

(2) 

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='G'>  

<type='P' 

input='G'>  

6 Úprava ceny 

(v příslušném případě) 

(3) 

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='G'>  

<type='P' 

input='G'>  

7 Propagace <type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='G'>  

<type='P' 

input='G'>  

8 Dozor v průběhu 

provádění výstavby 

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='G'>  

<type='P' 

input='G'>  

9 Technická pomoc <type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='G'>  

<type='P' 

input='G'>  

10 Mezisoučet  <type='N' 

input='G'>  

<type='N' 

input='G'>  

<type='N' 

input='G'>  

<type='P' 

input='G'>  

11 (DPH (4)) <type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='G'>  

<type='P' 

input='G'>  

12 CELKEM  <type='N' 

input='G'> (5) 

<type='N' 

input='G'>  

<type='N' 

input='G'> (7) 

<type='P' 

input='G'>  

Uveďte směnný kurz a referenční sazbu (je-li použitelné) 

< type='S' maxlength='875' input='M'>  

Máte-li k některé z výše uvedených položek připomínky (nepředpokládají se například žádné 

nepředvídané výdaje, způsobilost DPH), uveďte je níže. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

C.2   Ověření souladu s pravidly veřejné podpory  

Domníváte se, že tento projekt zahrnuje poskytnutí veřejné podpory? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 
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Pokud ano, vyplňte následující tabulku16: 

  
Výše podpory 

(v EUR) 

v hrubém 

grantovém 

ekvivalentu17 

Celková výše 

způsobilých 

nákladů 

(v EUR)18  

Intenzita 

podpory 

(v %) 

Číslo veřejné 

podpory/registrační 

číslo u podpory 

s blokovou výjimkou 

Schválený režim podpory 

nebo schválená jednotlivá 

podpora 

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='M'>  

<type='N' input='M'>  

Podpora, na kterou se 

vztahuje nařízení 

o blokové výjimce 

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='M'>  

<type='N' input='M'>  

Podpora v souladu 

s rozhodnutím o službách 

obecného hospodářského 

zájmu (2012/21/EU) nebo 

nařízením o veřejné 

přepravě cestujících po 

železnici a silnici č. 

1370/2007 

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='M'>  

<type='N' input='M'>  

Celková poskytnutá 

podpora 

<type='N' 

input='G'>  

nepoužije se nepoužije se nepoužije se 

Pokud nikoli, podrobně vysvětlete základ pro zjištění, že projekt nezahrnuje veřejnou 

podporu19. Tyto informace uveďte pro všechny skupiny možných příjemců veřejné podpory, 

například v případě infrastruktury pro vlastníka, zhotovitele, provozovatele a uživatele 

infrastruktury. Je-li použitelné, uveďte, zda důvodem, proč se domníváte, že projekt 

nezahrnuje veřejnou podporu, je skutečnost, že i) projekt se netýká hospodářské činnosti 

(včetně činností v rámci veřejného pověření) nebo že ii) příjemce či příjemci podpory mají 

zákonný monopol na příslušné činnosti a nepůsobí v jiném liberalizovaném odvětví (nebo v 

případě, že příjemce působí v dalších odvětvích, bude vedeno oddělené účetnictví). 

< type='S' maxlength='3500' input='M'>  

C.3   Výpočet celkových způsobilých nákladů  

K ověření, zda projekt dosáhl prahové hodnoty velkého projektu podle článku 100 nařízení 

(EU) č. 1303/2013, by se měla použít celková výše způsobilých nákladů po zohlednění 

požadavků stanovených v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

                                                           
16 Tato žádost nenahrazuje oznámení Komisi podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy. Kladné rozhodnutí Komise o velkém 

projektu podle nařízení (EU) č. 1303/2013 nepředstavuje schválení veřejné podpory. 
17 Hrubým grantovým ekvivalentem se rozumí diskontovaná hodnota podpory vyjádřená v procentech diskontované 

hodnoty způsobilých nákladů vypočítaná v době poskytnutí podpory na základě referenční sazby platné k tomuto dni. 
18 Pravidla veřejné  podpory obsahují ustanovení o způsobilých nákladech. V tomto sloupci by členské státy měly 

uvést celkovou výši způsobilých nákladů podle pravidel veřejné podpory, která byla použita. 
19 Útvary Komise poskytly členským státům pokyny s cílem usnadnit posouzení, zda investice do infrastruktury 

zahrnují veřejnou podporu. Útvary Komise vypracovaly zejména analytické mřížky. V současnosti se připravuje 

sdělení k pojmu podpory. Komise členské státy vybízí, aby k vysvětlení, proč se má za to, že pomoc nezahrnuje 

poskytnutí veřejné podpory, použily tyto analytické mřížky nebo jiné způsoby. 
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Zvolte příslušnou možnost a vyplňte požadované informace. U operací, které nevytvářejí 

příjmy, zvolte metodu podle čl. 61 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013 a poměrné 

uplatnění diskontovaného čistého příjmu ve výši 100 %. 

Způsob výpočtu potenciálního 

čistého příjmu 

Použitá metoda, kterou pro určitý sektor, subsektor nebo druh 

operace zvolí řídicí orgán dle čl. 61 nařízení (EU) č. 

1303/2013 (zaškrtněte pouze jedno políčko) 

Výpočet diskontovaného 

čistého příjmu 

<type='C' input='M'>  

Metoda výpočtu pomocí 

paušální sazby 

<type='C' input='M'>  

Metoda výpočtu uplatněním 

snížené míry spolufinancování 

<type='C' input='M'>  

Výpočet diskontovaného čistého příjmu (čl. 61 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

    
Hodnota 

1. Celkové způsobilé náklady před zohledněním požadavků stanovených v 

článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, nediskontované) 

(Oddíl C.1.12(C)) 

<type='N' 

input='G'>  

2. Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) (je-li použitelné) = 

(E.1.2.9) 

<type='N' 

input='M'>  

3. Celkové způsobilé náklady po zohlednění požadavků stanovených v 

článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, nediskontované) = (1) * (2) 

Maximální příspěvek z veřejných zdrojů musí respektovat pravidla veřejné 

podpory a výši celkové poskytnuté podpory, jak bylo uvedeno výše (ve 

vhodných případech)  

<type='N' 

input='M'>  

Metoda výpočtu pomocí paušální sazby nebo metoda výpočtu uplatněním snížené míry 

spolufinancování (čl. 61 odst. 3 písm. a) a čl. 61 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

    
Hodnota 

1. Celkové způsobilé náklady před zohledněním požadavků stanovených v 

článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, nediskontované) 

(Oddíl C.1.12(C)) 

<type='N' 

input='G'>  

2. Paušální sazba čistých příjmů stanovená v příloze V nařízení (EU) 

č. 1303/2013 nebo v aktech v přenesené pravomoci (FR) (v %) 

<type='N' 

input='M'>  

3. Celkové způsobilé náklady po zohlednění požadavků stanovených v 

článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, nediskontované) = (1) × (1-

FR)20 

Maximální příspěvek z veřejných zdrojů musí respektovat pravidla veřejné 

podpory a výši celkové poskytnuté podpory, jak bylo uvedeno výše (ve 

vhodných případech)  

<type='N' 

input='M'>  

                                                           
20

 V případě metody uplatňující sníženou míru spolufinancování není tento vzorec použitelný (v míře spolufinancování 

prioritní osy je zohledněna paušální sazba, což vede k nižšímu financování z EFRR/FS) a celkové způsobilé náklady se 

rovnají částce uvedené v bodě 1. 
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D.   VYPRACOVANÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI, VČETNĚ ANALÝZY 

VARIANT, A VÝSLEDKY 

D.1   Analýza poptávky  

Uveďte shrnutí analýzy poptávky, včetně předpokládaného tempa růstu poptávky, za účelem 

prokázání potřeby projektu v souladu s přístupem stanoveným v příloze III (Metodika 

provádění analýzy nákladů a přínosů) tohoto nařízení. Je nutné uvést minimálně tyto 

informace: 

i) metodika provádění odhadů; 

ii) předpoklady a základní hodnoty (např. provoz v minulosti, budoucí předpokládaný provoz 

bez projektu); 

iii) odhady pro zvolené varianty, je-li použitelné; 

iv) aspekty strany nabídky, včetně analýzy stávající nabídky a očekávaného rozvoje 

(infrastruktury); 

v) (případné) síťové účinky. 

V případě produktivních investic popište cílové trhy a shrnutí analýzy poptávky, včetně tempa 

růstu poptávky, popřípadě v rozdělení podle členských států a zvlášť podle třetích zemí 

braných v úvahu jako celek. 

< type='S' maxlength='10500' input='M'>  

D.2   Analýza variant  

D.2.1   Nastiňte alternativní varianty zvažované ve studiích proveditelnosti (maximálně 

2–3 strany) v souladu s přístupem stanoveným v příloze III (Metodika provádění 

analýzy nákladů a přínosů) tohoto nařízení. Je nutné uvést minimálně tyto informace:  

i) celkové investiční náklady a provozní náklady zvažovaných variant; 

ii) varianty týkající se rozsahu (na základě technických, provozních, ekonomických, 

environmentálních a sociálních kritérií) a varianty týkající se umístění navrhované 

infrastruktury; 

iii) technické varianty – pro jednotlivé součásti a systémy; 

iv) rizika spojená s jednotlivými variantami, včetně rizik souvisejících s dopady změny 

klimatu a s extrémními výkyvy počasí; 

v) ekonomické ukazatele pro zvažované varianty, je-li použitelné21; 

vi) souhrnná tabulka obsahující veškeré klady a zápory všech zvažovaných variant. 

V případě produktivních investic uveďte mimoto podrobné údaje o aspektech týkajících se 

kapacity (např. kapacita podniku před investicí (v jednotkách za rok), referenční datum, 

kapacita po investici (v jednotkách za rok), odhad míry využití kapacity). 

< type='S' maxlength='10500' input='M'>  

                                                           
21 Pokud se u jednotlivých variant liší výstup a externality (za předpokladu, že všechny varianty sledují stejný cíl), 

například projekty v oblasti pevných odpadů, doporučuje se provést pro všechny hlavní varianty zjednodušenou 

analýzu nákladů a přínosů za účelem výběru nejvhodnější alternativy a při tomto výběru by klíčovým faktorem měly 

být ekonomické parametry projektu, jako je EPNV. 
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D.2.2   Upřesněte kritéria zvažovaná při výběru nejlepšího řešení (s uvedením pořadí 

podle jejich významu a způsobu jejich hodnocení s přihlédnutím k výsledkům posouzení 

zranitelnosti vůči změně klimatu a příslušných rizik a případně postupů posuzování 

vlivů na životní prostředí (EIA)/strategického posuzování vlivů na životní prostředí 

(SEA) (viz oddíl F)) a stručně odůvodněte zvolenou variantu v souladu s přílohou III 

(Metodika provádění analýzy nákladů a přínosů) tohoto nařízení22. 
< type='S' maxlength='7000' input='M'>  

D.3   Proveditelnost zvolené varianty  

Za účelem prokázání proveditelnosti projektu uveďte stručné shrnutí týkající se 

proveditelnosti zvolené varianty se zahrnutím těchto klíčových dimenzí: institucionální, 

technické, environmentální aspekty a emise skleníkových plynů, dopady změny klimatu 

a příslušná rizika pro projekt (je-li použitelné) a jiné aspekty s přihlédnutím k zjištěným 

rizikům. Vyplňte tabulku a uveďte odkaz na příslušné dokumenty. 

D.3.1   Institucionální aspekt  

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

D.3.2   Technické aspekty včetně umístění, navrhované kapacity hlavní infrastruktury, 

odůvodnění rozsahu a velikosti projektu na základě odhadované poptávky, odůvodnění 

zvolených možností s ohledem na posouzení rizik souvisejících s klimatem a přírodními 

katastrofami (je-li relevantní), odhadů investičních a provozních nákladů  

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

D.3.3   Environmentální aspekty a aspekty související se zmírňováním změny klimatu 

(emise skleníkových plynů) a přizpůsobení se této změně (je-li použitelné)  

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

D.3.4   Ostatní aspekty  

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

Vyplňte níže uvedenou referenční tabulku 

Klíčová dimenze studií proveditelnosti (nebo 

v případě produktivní investice podnikatelského 

plánu) 

Odkaz (podklady a kapitola/oddíl/strana, 

kde jsou k dispozici konkrétní informace a 

podrobné údaje) 

Analýza poptávky < type='S' maxlength='1750' input='M'>  

Analýza variant < type='S' maxlength='1750' input='M'>  

Institucionální aspekty < type='S' maxlength='1750' input='M'>  

Technické aspekty < type='S' maxlength='1750' input='M'>  

Environmentální aspekty, zmírňování změny 

klimatu a přizpůsobení se této změně, odolnost 

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

                                                           
22 V případě projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru by tento oddíl měl obsahovat odůvodnění volby 

způsobu zadání zakázky, včetně prostřednictvím analýzy efektivnosti vynaložených prostředků pomocí přiměřených 

srovnávacích hodnot pro veřejný sektor. 
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vůči katastrofám (je-li použitelné) 

Ostatní aspekty < type='S' maxlength='1750' input='M'>  

Kromě souhrnných údajů, které mají být uvedeny, je třeba na podporu žádosti poskytnout dokument 

týkající se studií proveditelnosti podle dodatku 4.  

E.   ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ, VČETNĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ 

ANALÝZY A POSOUZENÍ RIZIK 

Tento oddíl by měl vycházet z přílohy III (Metodika provádění analýzy nákladů a přínosů) 

tohoto nařízení. Kromě souhrnných údajů, které mají být uvedeny, je třeba na podporu žádosti 

poskytnout dokument týkající se analýzy nákladů a přínosů podle dodatku 4.  

E.1   Finanční analýza  

E.1.1   Poskytněte stručný (maximálně 2–3 strany) popis metodiky (popis souladu 

s přílohou III (Metodika provádění analýzy nákladů a přínosů) tohoto nařízení 

a oddílem III (Metoda výpočtu diskontovaného čistého příjmu z operací vytvářejících 

čistý příjem) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 a výjimek 

vztahujících se na použití metodiky; všech klíčových předpokladů týkajících se 

provozních nákladů, reprodukčních nákladů, příjmů a zbytkové hodnoty, použitých 

makroekonomických parametrů, kroků zvažovaných ve výpočtech, údajů použitých k 

provedení analýzy) a hlavních zjištění finanční analýzy, včetně výsledků analýzy 

finanční udržitelnosti s cílem prokázat, že projekt v budoucnu nevyčerpá hotovost 

(potvrďte závazek příjemce podpory na projekt, vlastníků projektu a/nebo orgánů 

veřejné moci týkající se financování investičních, provozních a reprodukčních nákladů a 

pokud možno poskytněte tabulky finanční udržitelnosti obsahující odhady peněžních 

toků v referenčním období): 
< type='S' maxlength='10500' input='M'>  

E.1.2   Hlavní údaje a parametry použité v analýze nákladů a přínosů pro finanční 

analýzu (všechny hodnoty v eurech)23 

  
Hlavní údaje a parametry Hodnota 

  

1 Referenční období (roky) <type='N' 

input='M'>  

2 Finanční diskontní sazba (v 

%)24 

<type='P' 

input='M'>  

  
Hlavní údaje a parametry Nediskontovaná 

hodnota 

Diskontovaná 

hodnota (čistá 

současná hodnota) 

Odkaz na dokument 

týkající se analýzy nákladů 

a přínosů 

(kapitola/oddíl/strana) 

3 Celkové investiční náklady 

bez nepředvídaných výdajů 

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

< type='S' 

maxlength='500' 

                                                           
23 Všechny číselné údaje musí odpovídat dokumentu týkajícímu se analýzy nákladů a přínosů. Analýza nákladů a 

přínosů by měla být vypracována v eurech nebo v místní měně s jednoznačně uvedeným směnným kurzem. 
24 Přednostně v reálné hodnotě. 



Příloha 9 Žádost o podporu na velký projekt předkládaná EK / nezávislému expertovi 

88 
 

input='M'>  

4 Zbytková hodnota <type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

< type='S' 

maxlength='500' 

input='M'>  

5 Příjmy 
  

<type='N' 

input='M'>  

< type='S' 

maxlength='500' 

input='M'>  

6 Provozní a reprodukční 

náklady (ve smyslu čl. 17 

nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) č. 

480/2014) 

  
<type='N' 

input='M'>  

< type='S' 

maxlength='500' 

input='M'>  

Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu25 

7 Čistý příjem = příjmy – 

provozní a reprodukční 

náklady + zbytková hodnota 

= (5) – (6) + (4) 

  
<type='N' 

input='G'>  

< type='S' 

maxlength='500' 

input='M'>  

8 Celkové investiční náklady – 

čistý příjem = (3) – (7) 
  

<type='N' 

input='G'>  

< type='S' 

maxlength='500' 

input='M'>  

9 Poměrné uplatnění 

diskontovaného čistého 

příjmu (v %) = (8)/(3) 

<type='P' input='G'>  < type='S' 

maxlength='500' 

input='M'>  

* V případě vratné DPH by náklady a příjmy měly vycházet z číselných údajů bez DPH. 
 

E.1.3   Hlavní ukazatele finanční analýzy podle dokumentu týkajícího se analýzy 

nákladů a přínosů  

  
bez podpory Unie 

A 

s podporou Unie 

B 

Odkaz na dokument týkající 

se analýzy nákladů a přínosů 

(kapitola/oddíl/strana) 

1. Finanční míra 

návratnosti (v 

%) 
 

<type='P' 

input='M'>  

FRR(C)26   <type='P' 

input='M'>  

FRR(K)27   < type='S' maxlength='500' 

input='M'>  

2. Čistá 

současná 

hodnota (v 

EUR) 
 

<type='N' 

input='M'>  

FNPV(C) <type='N' 

input='M'>  

FNPV(K) < type='S' maxlength='500' 

input='M'>  

Pokud velký projekt vykazuje vysokou finanční výnosnost, tj. FRR(C) je podstatně vyšší než 

finanční diskontní sazba, odůvodněte příspěvek Unie podle přílohy III tohoto nařízení. 

                                                           
25 To neplatí: 1. u projektů, na něž se podle čl. 61 odst. 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 vztahují pravidla státní podpory 

ve smyslu článku 107 Smlouvy (viz bod G1), 2. v případě, je-li použita paušální sazba (čl. 61 odst. 3 písm. a) nařízení 

(EU) č. 1303/2013) nebo snížená míra spolufinancování (čl. 61 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013), 3. v případě, je-li 

součet současných hodnot provozních a reprodukčních nákladů vyšší než současná hodnota příjmů, se projekt 

nepovažuje za projekt vytvářející příjmy, přičemž v tomto případě lze odhlédnout od položek 7 a 8 a poměrné 

uplatnění diskontovaného čistého příjmu by mělo být stanoveno ve výši 100 %. 
26 finanční výnosnost investice 
27 finanční výnosnost národního kapitálu 
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< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

V případě produktivních investic poskytněte výsledky výpočtu FRR(Kp)28 a srovnání 

s vnitrostátními referenčními hodnotami očekávané ziskovosti v daném sektoru. 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

E.1.4   Strategie týkající se poplatků a finanční přiměřenosti (je-li použitelné)  

E.1.4.1   Pokud se předpokládá, že projekt bude vytvářet příjmy prostřednictvím 

poplatků hrazených uživateli, uveďte podrobné údaje o systému účtování poplatků 

(druhy a výše poplatků, zásada nebo právní předpis Unie, na jejichž základě jsou 

poplatky stanoveny). 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

E.1.4.2   Pokrývají poplatky provozní náklady projektu, včetně nákladů na údržbu 
a reprodukčních nákladů29? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

Uveďte podrobné údaje s odkazem na strategii týkající se poplatků. V případě záporné 

odpovědi uveďte podíl provozních nákladů, které budou pokryty, a zdroje financování 

nákladů, které pokryty nejsou. Je-li poskytována provozní podpora, uveďte podrobné údaje. 

Jestliže se nepředpokládá zpoplatnění, vysvětlete, jak budou hrazeny provozní náklady. 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

E.1.4.3   Pokud se výše poplatků mezi jednotlivými uživateli liší, jsou poplatky úměrné 

rozdílnému užívání projektu/skutečné spotřebě? (Podrobnosti uveďte v textovém 

rámečku) <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

E.1.4.4   Jsou poplatky úměrné znečištění vyprodukovanému uživateli? (Podrobnosti 

uveďte v textovém rámečku) <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

E.1.4.5   Byla zohledněna finanční přiměřenost poplatků pro uživatele? (Podrobnosti 

uveďte v textovém rámečku) <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

E.2   Ekonomická analýza  

E.2.1   Poskytněte stručný (maximálně 2–3 strany) popis metodiky (popis souladu 

s prováděcím aktem týkajícím se metodiky analýzy nákladů a přínosů a výjimek 

vztahujících se na uplatňování metodiky), klíčových předpokladů použitých při 

oceňování nákladů (včetně příslušných zvažovaných složek nákladů – investiční 

náklady, reprodukční náklady, provozní náklady), hospodářských přínosů a externalit, 

včetně těch, které souvisejí se životním prostředím, zmírňováním změny klimatu 

                                                           
28 finanční výnosnost kapitálu předkladatele projektu 
29 Včetně vyšších nákladů během ekonomické životnosti projektu kvůli dopadům změny klimatu a jiným přírodním 

katastrofám (je-li relevantní). 
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(případně včetně zvýšených emisí skleníkových plynů v ekvivalentu CO2) a odolností 

vůči změně klimatu a katastrofám a hlavních zjištění socioekonomické analýzy a 

případně vysvětlete vztah s analýzou dopadů na životní prostředí (viz oddíl F):  
< type='S' maxlength='10500' input='M'>  

E.2.2   Uveďte podrobné údaje o hospodářských přínosech a nákladech zjištěných v 

analýze spolu s hodnotami, které jim byly přiděleny:  

Přínos Jednotková hodnota (je-li 

použitelné) 

Celková hodnota 

(v EUR, 

diskontovaná30)  

% celkových 

přínosů 

< type='S' maxlength='200' 

input='M'>  

< type='S' maxlength='50' 

input='M'>…  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='M'>  

… … … … 

Celkem  
  

VYPOČÍTÁNO  100 %  

Náklady Jednotková hodnota (je-li 

použitelné) 

Celková hodnota 

(v EUR, 

diskontovaná) 

% celkových 

nákladů 

< type='S' maxlength='200' 

input='M'>  

< type='S' maxlength='50' 

input='M'>…  

<type='N' 

input='M'>  

<type='P' 

input='M'>  

… … … … 

Celkem  
  

VYPOČÍTÁNO  100 %  

E.2.3   Hlavní ukazatele ekonomické analýzy podle dokumentu týkajícího se analýzy 

nákladů a přínosů  

Hlavní parametry a ukazatele Hodnoty Odkaz na dokument týkající se analýzy 

nákladů a přínosů (kapitola/oddíl/strana) 

1. Sociální diskontní sazba (v 

%) 
 

<type='P' 

input='M'>  

<type='S' maxlength='500' input='M'>  

2. Ekonomická míra návratnosti 

ERR (v %) 
 

<type='P' 

input='M'>  

<type='S' maxlength='500' input='M'>  

3. Ekonomická čistá současná 

hodnota – ENPV (v EUR) 
 

<type='N' 

input='G'>  

< type='S' maxlength='500' input='M'>  

4. Poměr přínosů a nákladů 
 

<type='N' 

input='G'>  

<type='S' maxlength='500' input='M'>  

E.2.4   Dopady projektu na zaměstnanost  

Uveďte počet pracovních míst, která mají být vytvořena (v ekvivalentech plného pracovního 

úvazku (FTE)). 

Počet přímo vytvořených pracovních míst: Počet (FTE) 

(A) 

Průměrná délka trvání těchto 

pracovních míst (v měsících)31  

                                                           
30 Součet diskontovaných hodnot nákladů a přínosů uvedených v tabulce by se měl rovnat hodnotě ENPV. 
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(B) 

Během realizační fáze <type='N' 

input='M'>  

<type='N' input='M'>  

Během provozní fáze <type='N' 

input='M'>  

<type='N' input='M'>  

Počet nepřímo vytvořených pracovních 

míst: (pouze u produktivních investic): 

Počet (FTE) 

(A) 

Průměrná délka trvání těchto 

pracovních míst (v měsících) 

(B) 

Během provozní fáze <type='N' 

input='M'>  

<type='N' input='M'>  

Počet zachovaných pracovních míst 
(pouze u produktivních investic) 

<type='N' 

input='M'>  
Nepoužitelné  

U produktivních investic mimoto uveďte podrobné údaje o očekávaném dopadu projektu na 

zaměstnanost v ostatních regionech Unie a určete, zda finanční příspěvek z fondů nebude mít 

za následek podstatnou ztrátu pracovních míst ve stávajících výrobních lokalitách v Unii, 

s přihlédnutím k 92. bodu odůvodnění nařízení o společných ustanoveních a rovněž 

pravidlům regionální veřejné podpory. 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

E.2.5   Určete hlavní nevyčíslitelné/peněžně nevyjádřitelné přínosy a náklady:  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

E.3   Posouzení rizik a analýza citlivosti  

E.3.1   Uveďte stručný popis metodiky a souhrnné výsledky včetně hlavních zjištěných 

rizik  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

  

                                                                                                                                                                                     
31 V případě stálých pracovních míst uveďte místo délky trvání v měsících údaj „stálá“. 
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E.3.2   Analýza citlivosti  

Uveďte procentní změnu použitou u testovaných proměnných: 

Uveďte odhadovaný účinek (jako procentní změnu) na výsledky ukazatelů finanční 

a ekonomické výkonnosti. 

Testovaná proměnná Odchylka finanční 

čisté současné hodnoty 

(FNPV(K)) (v %) 

Odchylka finanční 

čisté současné hodnoty 

(FNPV(C)) (v %) 

Odchylka ekonomické 

čisté současné hodnoty 

(ENPV) (v %) 

<type='S' 

maxlength='500' 

input='M'>  

<type='P' input='M'>  <type='P' input='M'>  <type='P' input='M'>  

        

        

Které proměnné byly zjištěny jako kritické? Uveďte použité kritérium a zmiňte dopad 

klíčových proměnných na hlavní ukazatele – FNPV, ENPV. 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

Jaké jsou měnící hodnoty kritických proměnných? Uveďte odhadovanou procentní změnu, 

která je nutná k tomu, aby FNPV nebo ENPV byly pro každou zjištěnou kritickou proměnnou 

nulové. 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

E.3.3   Posouzení rizik  

Předložte stručné shrnutí výsledků posouzení rizik, včetně seznamu rizik, jimž je projekt 

vystaven, matice rizik32 a výkladu, a navrhovanou strategii pro zmírnění rizik a subjekt 

odpovědný za zmírnění hlavních rizik, jako je překročení nákladů, časové prodlevy, 

nedostatečná poptávka; zvláštní pozornost je nutno věnovat environmentálním rizikům, 

rizikům souvisejícím se změnou klimatu a jiným rizikům souvisejícím s přírodními 

katastrofami. 
< type='S' maxlength='3500' input='M'>  

E.3.4   Případně další provedená posouzení  

V případě rozložení pravděpodobnosti u kritických proměnných, kvantitativní analýzy rizik 

nebo alternativ za účelem posouzení klimatických rizik a opatření uveďte níže podrobné 

údaje. 
< type='S' maxlength='3500' input='M'>  

  

                                                           
32 V případě projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru je nutno uvést matici rizik podle rozdělení rizik na 

základě ujednání o partnerství veřejného a soukromého sektoru (pokud byla operace již zadána) nebo zamýšleného 

rozdělení rizik na základě ujednání o partnerství veřejného a soukromého sektoru (jestliže operace dosud zadána 

nebyla). 
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F.   ANALÝZA DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S OHLEDEM NA POTŘEBU 

PŘIZPŮSOBIT SE ZMĚNĚ KLIMATU A ZMÍRNIT JEJÍ DOPADY A ODOLNOST 

VŮČI KATASTROFÁM 

F.1   Soulad projektu s politikou životního prostředí  

F.1.1   Popište, jak projekt přispívá k cílům politiky životního prostředí a bere tyto cíle 

v úvahu, včetně změny klimatu (jako vodítko je nutno uvážit toto: účinné využívání 

zdrojů, zachování biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, snižování emisí 

skleníkových plynů, odolnost vůči dopadům změny klimatu atd.).  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.1.2   Popište, jak projekt dodržuje zásadu předběžné opatrnosti, zásadu preventivních 

opatření, zásadu, že by škody na životním prostředí měly by napraveny přednostně 

u zdroje, a zásadu „znečišťovatel platí“.  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.2   Uplatnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES („směrnice SEA“)  

F.2.1   Je projekt realizován v důsledku jiného plánu nebo programu než operačního 
programu? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

F.2.2   Je-li odpověď na otázku F.2.1 kladná, upřesněte, zda byl plán nebo program 

podroben strategickému posuzování vlivů na životní prostředí v souladu se směrnicí 

SEA <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

— V případně záporné odpovědi uveďte stručné vysvětlení: 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

— V případě kladné odpovědi poskytněte netechnické shrnutí33 zprávy o vlivech na životní 

prostředí a informace uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) zmíněné směrnice (buď internetový 

odkaz, nebo elektronickou kopii). 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.3   Uplatnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU („směrnice EIA“)  

F.3.1   V případě nesplnění předběžné podmínky týkající se právních předpisů pro 

oblast životního prostředí (směrnice 2011/92/EU a směrnice 2001/42/ES) podle článku 19 

nařízení (EU) č. 1303/2013 doložte souvislost s dohodnutým akčním plánem  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.3.2   Je projekt uveden v přílohách směrnice EIA34: 

— příloha I směrnice EIA (přejděte na otázku F.3.3) 

— příloha II směrnice EIA (přejděte na otázku F.3.4) 

— ani v jedné z obou příloh (přejděte na otázku F.4) – níže uveďte vysvětlení 

                                                           
33 Vyhotovené podle článku 5 a přílohy I směrnice 2001/42/ES. 
34 Pokud projekt sestává z několika děl/činností/služeb, které jsou zařazeny do různých skupin, je nutno uvést údaje 

pro každou investici zvlášť. 
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< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.3.3   Jestliže se na projekt vztahuje příloha I směrnice EIA, připojte níže uvedené 

dokumenty (podle dodatku 6) a pro další informace a vysvětlení35 použijte textový 

rámeček: 

a) netechnické shrnutí zprávy o vlivech na životní prostředí36; 

b) informace o konzultacích s orgány pro ochranu životního prostředí, veřejností a případně o 

konzultacích s ostatními členskými státy, které byly provedeny podle článků 6 a 7 směrnice 

EIA; 

c) rozhodnutí příslušného orgánu vydané podle článků 8 a 9 směrnice EIA37, včetně informací 

o jeho zpřístupnění veřejnosti. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.3.4   Jestliže se na projekt vztahuje příloha II uvedené směrnice, bylo provedeno 

posouzení vlivů na životní prostředí? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

— V případě kladné odpovědi připojte potřebné dokumenty uvedené v bodě F.3.3. 

— V případě záporné odpovědi poskytněte tyto informace: 

a) rozhodnutí požadované podle čl. 4 odst. 4 směrnice EIA (známé jako „závěr zjišťovacího 

řízení“); 

b) prahové hodnoty, kritéria nebo posouzení v jednotlivém případě, které bylo provedeno s 

cílem dospět k závěru, že posouzení vlivů na životní prostředí není nutné (tyto informace 

se nevyžadují, pokud jsou již uvedeny v rozhodnutí podle písmena a) výše); 

c) objasnění důvodů, proč projekt nemá významný vliv na životní prostředí, s přihlédnutím 

k příslušným kritériím výběru uvedeným v příloze III směrnice EIA (tyto informace se 

nevyžadují, pokud jsou již uvedeny v rozhodnutí podle písmena a) výše). 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

 

F.3.5   Povolení/stavební povolení (je-li použitelné)  

F.3.5.1   Nachází se projekt již ve fázi výstavby (alespoň jedna zakázka na stavební práce)? 

<type='C' input='M'>  

Ano* ☐ Ne ☐ 

F.3.5.2   Bylo pro tento projekt již vydáno povolení/stavební povolení (alespoň jedna zakázka 

na stavební práce)?38 <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne  ☐ 

                                                           
35 Doplňkové informace by se měly zaměřit na vybrané prvky postupu posuzování vlivů na životní prostředí, které jsou 

pro projekt důležité (např. analýza údajů, studie a posouzení, dodatečné konzultace s příslušnými orgány a veřejností, 

stanovení dodatečných kompenzačních/zmírňujících opatření, rozhodnutí o dodatečném posouzení atd., budou-li 

pravděpodobně zjištěny změny projektu) a které je nutno provést, zejména v rámci vícefázového povolovacího řízení. 
36 Vyhotovené podle článku 5 a přílohy IV směrnice 2011/92/EU. 
37 V případech, kdy byl postup posuzování vlivů na životní prostředí ukončen právně závazným rozhodnutím do doby 

vydání povolení v souladu s články 8 a 9 směrnice 2011/92/EU, písemný příslib členského státu o tom, že povolení 

bude vydáno nejpozději před zahájením prací. 
38 Projekty ve fázi výstavby (kladná odpověď na otázku F.3.5.1) bez povolení/stavebního povolení pro nejméně jednu 

zakázku na stavební práce v době předložení Evropské komisi nejsou přípustné. 
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F.3.5.3   V případě kladné odpovědi (na otázku F 3.5.2) uveďte příslušné datum. 
<type='D' input='M'>  

F.3.5.4   V případě záporné odpovědi (na otázku F 3.5.2) uveďte datum, kdy byla předložena 

oficiální žádost o povolení: 
<type='D' input='M'>  

F.3.5.5.   V případě záporné odpovědi (na otázku F 3.5.2) upřesněte správní opatření, jež byla 

dosud přijata, a popište zbývající opatření: 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.3.5.6   K jakému datu se očekává konečné rozhodnutí? 
<type='D' input='M'>  

F.3.5.7   Uveďte příslušný orgán (nebo orgány), který vydal nebo vydá povolení: 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.4   Uplatnění směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“); posouzení vlivů na 

lokality sítě Natura 2000  

F.4.1   Bude mít projekt pravděpodobně významný negativní vliv, a to buď samostatně, 

nebo v kombinaci s jinými projekty, na lokality, které jsou nebo které budou zařazeny 

do sítě Natura 2000? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

F.4.2   V případě kladné odpovědi na otázku F.4.1 poskytněte:  

1) rozhodnutí příslušného orgánu a odpovídající posouzení provedené podle čl. 6 odst. 3 

směrnice o stanovištích; 

2) pokud příslušný orgán rozhodl, že projekt má významný negativní vliv na jednu či více 

lokalit, které jsou nebo mají být zařazeny do sítě Natura 2000, poskytněte: 

a) kopii standardního oznamovacího formuláře „Informace pro Evropskou komisi podle čl. 6 

odst. 4 směrnice o stanovištích“39 zaslaného Komisi (GŘ pro životní prostředí) a/nebo 

b) stanovisko Komise podle čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích v případě projektů, které 

mají významný dopad na prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo prioritní druhy, s 

uvedením jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu než důvodů 

souvisejících s ochranou lidského zdraví a veřejné bezpečnosti nebo příznivými důsledky 

mimořádného významu pro životní prostředí. 
 

F.4.3   V případě záporné odpovědi na otázku F.4.1 připojte prohlášení podle dodatku 1 

vyplněné příslušným orgánem a mapu označující umístění projektu a lokalit sítě Natura 

2000. U velkého projektu nezahrnujícího infrastrukturu (např. nákup zařízení) je toto 

třeba níže náležitě vysvětlit a v tomto případě není nutné toto prohlášení připojit.  
<type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.5   Uplatnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES („rámcová směrnice o 

vodě“); posouzení vlivů na vodní útvary  

                                                           
39 Revidované znění přijaté Výborem pro ochranu přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin dne 26.4.2012.http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm#art6 
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F.5.1   V případě nesplnění odpovídající předběžné podmínky podle článku 19 nařízení 

(EU) č. 1303/2013 doložte souvislost s dohodnutým akčním plánem.  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.5.2   Zahrnuje projekt novou změnu fyzikálních poměrů v útvaru povrchové vody 

nebo změnu hladin útvarů podzemních vod, které zhoršují stav vodního útvaru nebo 

mají za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

F.5.2.1   V případě kladné odpovědi poskytněte posouzení vlivů na vodní útvar a podrobné 

vysvětlení, jak jsou/budou splněny všechny podmínky stanovené v čl. 4 odst. 7 rámcové 

směrnice o vodě. 

Rovněž uveďte, zda projekt vyplývá z národní/regionální strategie pro příslušný sektor a/nebo 

z plánu povodí, který bere v úvahu všechny příslušné faktory (např. lepší možnost z hlediska 

životního prostředí, kumulativní účinky atd.)? Pokud ano, uveďte veškeré údaje. 
< type='S' maxlength='3500' input='M'>  

F.5.2.2   V případě záporné odpovědi připojte prohlášení podle dodatku 2 vyplněné 

příslušným orgánem. U velkého projektu nezahrnujícího infrastrukturu (např. nákup zařízení) 

je toto třeba níže náležitě vysvětlit a v tomto případě není nutné toto prohlášení připojit. 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.5.3   Vysvětlete, jak projekt odpovídá cílům plánu povodí, které byly stanoveny pro 

příslušné vodní útvary.  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.6   Případně informace o souladu s jinými směrnicemi pro oblast životního prostředí  

F.6.1   Uplatnění směrnice Rady 91/271/EHS („směrnice o čištění městských odpadních 

vod“) – projekty v oblasti městských odpadních vod  

1) Vyplňte dodatek 3 formuláře žádosti (tabulka týkající se souladu se směrnicí o čištění 

městských odpadních vod). 

2) Vysvětlete, jak je projekt v souladu s plánem nebo programem, který souvisí s prováděním 

směrnice o čištění městských odpadních vod. 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.6.2   Uplatnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES („rámcová 

směrnice o odpadech“) – projekty v odvětví nakládání s odpady  

F.6.2.1   V případě nesplnění odpovídající předběžné podmínky podle článku 19 nařízení 

(EU) č. 1303/2013 doložte souvislost s dohodnutým akčním plánem. 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.6.2.2   Vysvětlete, jak projekt splňuje cíle stanovené v článku 1 rámcové směrnice 

o odpadech. Zejména to, jak je projekt v souladu s příslušným plánem pro nakládání s odpady 

(článek 28) a hierarchií způsobů nakládání s odpady (článek 4) a jak přispívá k dosažení cílů v 

oblasti recyklace, jichž má být dosaženo do roku 2020 (čl. 11 odst. 2). 
< type='S' maxlength='3500' input='M'>  
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F.6.3   Uplatnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU („směrnice 

o průmyslových emisích“) – projekty, které vyžadují udělení povolení podle zmíněné 

směrnice  

Vysvětlete, jak projekt splňuje požadavky směrnice 2010/75/EU, zejména povinnost 

provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením na základě nejlepších dostupných 

technik a případně s mezními hodnotami emisí stanovenými ve zmíněné směrnici. 
< type='S' maxlength='3500' input='M'>  

F.6.4   Jakékoli jiné příslušné směrnice pro oblast životního prostředí (vysvětlete níže)  

< type='S' maxlength='3500' input='M'>  

F.7   Náklady na opatření přijatá s cílem zmírnit a/nebo kompenzovat negativní vlivy na 

životní prostředí, zejména opatření vyplývající z postupu posuzování vlivů na životní 

prostředí nebo jiných postupů hodnocení (například směrnice o stanovištích, rámcová 

směrnice o vodě, směrnice o průmyslových emisích) nebo z vnitrostátních/regionálních 

požadavků  

F.7.1   Jestliže existují takovéto náklady, byly zahrnuty v analýze nákladů a přínosů? 
<type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

F.7.2   Jsou-li tyto náklady zahrnuty v celkových nákladech, odhadněte podíl nákladů na 

opatření přijatá k snížení a/nebo kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí.  

% <type='P' input='M'>  

Opatření stručně vysvětlete. 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.8   ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU A PŘIZPŮSOBENÍ SE TÉTO ZMĚNĚ A 

ODOLNOST VŮČI KATASTROFÁM  

F.8.1   Vysvětlete, jak projekt přispěje k cílům týkajícím se změny klimatu v souladu se 

strategií Evropa 2020, včetně informací o výdajích v souvislosti se změnou klimatu podle 

přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 215/2014.  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

F.8.2   Vysvětlete, jak byla vzata v úvahu rizika související se změnou klimatu, aspekty 

týkající se zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně a odolnost vůči 

katastrofám.  

(Jako vodítko uvažte tyto otázky: Jak bylo posouzeno množství externalit v podobě 

skleníkových plynů a externí náklady uhlíku? Jaké jsou stínové náklady emisí skleníkových 

plynů a jak byly začleněny do ekonomické analýzy? Byla uvážena alternativa méně náročná 

na uhlík nebo založená na obnovitelných zdrojích? Bylo během přípravy projektu provedeno 

posouzení klimatických rizik nebo posouzení zranitelnosti? Byly v rámci strategického 

posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 

vzaty v úvahu otázky týkající se změny klimatu a byly ověřeny příslušnými vnitrostátními 

orgány? Jak byly v analýze a při stanovení pořadí příslušných variant zohledněny otázky 

související s klimatem? Jak projekt souvisí s národní a/nebo regionální strategií pro 

přizpůsobení se změně klimatu? Bude mít projekt ve spojení se změnou klimatu pozitivní 
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a/nebo negativní dopady na okolní prostředí? Ovlivnil vliv změny klimatu umístění 

projektu?40)   
< type='S' maxlength='3500' input='M'>  

F.8.3   Vysvětlete, jaká opatření byla v rámci projektu přijata k zajištění odolnosti vůči 

stávající proměnlivosti klimatu a budoucí změně klimatu.  

(Jako vodítko uvažte tyto otázky: Jak byla změna klimatu zohledněna při navrhování projektu 

a jeho součástí, například s ohledem na vnější síly (např. zatížení větrem, zatížení sněhem, 

teplotní rozdíly) a dopady (např. vlny veder, odvodňování, riziko záplav a rovněž delší období 

sucha, jež ovlivňují například vlastnosti půdy)). 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

G.   PLÁN FINANCOVÁNÍ, VE KTERÉM JSOU UVEDENY CELKOVÉ 

PLÁNOVANÉ FINANČNÍ ZDROJE A PLÁNOVANÝ PŘÍSPĚVEK Z FONDŮ, OD 

EIB A ZE VŠECH DALŠÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ, SPOLU S MATERIÁLNÍMI 

A FINANČNÍMI UKAZATELI PRO SLEDOVÁNÍ POKROKU, S OHLEDEM NA 

ZJIŠTĚNÁ RIZIKA 

G.1   Celkové plánované finanční zdroje a plánovaný příspěvek z fondů, od EIB a ze 

všech dalších zdrojů financování  

G.1.1   Zdroje spolufinancování  

Celkové investiční náklady projektu budou uhrazeny z těchto zdrojů: 

Zdroj financování celkových investičních nákladů (v EUR) 
  
Z toho (pro 

informaci) 

Celkové 

náklady 

[C.1.12.(A)] 

Podpora 

Unie41  

Vnitrostátní 

veřejný (nebo 

rovnocenný) 

Vnitrostátní 

soukromý 

Jiné zdroje 

(upřesněte) 

Půjčky 

EIB/EIF: 

(a) = (b) + (c) 

+ (d) + (e) 

(b) (c) (d) (e) (f) 

<type='N' 

input='G'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

G.1.2   Roční plán celkových způsobilých výdajů vykázaných Komisi (finanční ukazatel 

pro sledování pokroku)  

Níže musí být uvedeny celkové způsobilé výdaje vykázané Komisi jako roční podíl v eurech 

(orientační). V případě velkého projektu, který je spolufinancován z více než jednoho 

operačního programu, musí být roční plán předložen zvlášť pro každý operační program. 

V případě velkého projektu spolufinancovaného z více než jedné prioritní osy by měl být 

roční plán předložen zvlášť pro každou prioritní osu. 

(v 

EUR

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Celkov

é 

                                                           
40 Pokud jde o další pokyny k přizpůsobení se změně klimatu/odolnosti, viz pokyny GŘ CLIMA pro projektové 

manažery: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf a 

pokyny k EIA/SEA: http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 
41 Podpora Unie by měla odpovídat částce, která je uvedena v dohodě zmíněné v čl. 125 odst. 3 písm. c). 
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) způsobi

lé 

výdaje 

Priori

tní 

osa 

OP1 

<type=

'N' 

input='

M'>  

<type=

'N' 

input='

M'>  

<type=

'N' 

input='

M'>  

<type=

'N' 

input='

M'>  

<type=

'N' 

input='

M'>  

<type=

'N' 

input='

M'>  

<type=

'N' 

input='

M'>  

<type=

'N' 

input='

M'>  

<type=

'N' 

input='

M'>  

<type=

'N' 

input='

M'>  

<type=

'N' 

input='

G'>  

Priori

tní 

osa 

OP1 

                      

Priori

tní 

osa 

OP2 

                      

Priori

tní 

osa 

OP2 

                      

G.1.3   Jiné zdroje financování Unie  

G.1.3.1   Byla s ohledem na tento projekt předložena žádost o pomoc z jiného zdroje 

Unie (rozpočet TEN-T, Nástroj pro propojení Evropy, LIFE+, Horizont 2020, jiné 

zdroje financování Unie? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

V případě kladné odpovědi uveďte podrobnosti (dotčený program EU, referenční číslo, 

datum, požadovaná částka, poskytnutá částka atd.): 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

G.1.3.2   Doplňuje tento projekt jiný projekt, který již je nebo který bude financován 

z EFRR, ESF, Fondu soudržnosti, Nástroje pro propojení Evropy, jiného zdroje 

financování Unie? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, uveďte podrobnosti (zdroj příspěvku EU, referenční číslo, datum, požadovaná 

částka, poskytnutá částka atd.): 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

G.1.3.3   Byla EIB nebo EIF podána žádost o půjčku nebo kapitálovou podporu na tento 

projekt? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, uveďte podrobnosti (dotčený finanční nástroj, referenční číslo, datum, 

požadovaná částka, poskytnutá částka atd.): 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

G.1.3.4   Byla podána žádost o pomoc z jiného zdroje Unie (včetně EFRR, ESF, Fondu 

soudržnosti, EIB, EIF nebo jiných zdrojů financování Unie) s ohledem na předchozí fázi 

tohoto projektu (včetně studie proveditelnosti a přípravné fáze)? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 
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Pokud ano, uveďte podrobnosti (zdroj příspěvku EU, referenční číslo, datum, požadovaná 

částka, poskytnutá částka atd.): 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

G.1.4   Bude výstavba infrastruktury zajištěna prostřednictvím partnerství veřejného 

a soukromého sektoru42? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, popište formu partnerství veřejného a soukromého sektoru (např. postup výběru 

soukromého partnera, struktura partnerství, ujednání o vlastnictví infrastruktury, včetně po 

ukončení smlouvy o partnerství veřejného a soukromého sektoru po uplynutí její doby 

platnosti či jinak, ujednání o rozdělení rizik atd.). Mimoto poskytněte výsledky výpočtu 

FRR(Kp) a srovnání s vnitrostátními referenčními hodnotami očekávané ziskovosti v daném 

sektoru. 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

G.1.5   Mají-li být k financování projektu použity finanční nástroje43, popište formu 

finančních nástrojů (kapitálové nebo dluhové nástroje): 
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

G.1.6   Dopad pomoci Unie na realizaci projektu  

Pomoc Unie: 

a) urychlí realizaci projektu? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, upřesněte, jak a v jaké míře urychlí realizaci. Pokud nikoli, uveďte vysvětlení. 

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

b) bude nezbytná pro realizaci projektu? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, upřesněte, nakolik přispěje k realizaci. Pokud nikoli, odůvodněte potřebu 

podpory Unie. 

<type='S' maxlength='1750' input='M'>  

  

                                                           
42 Ve smyslu článku 62 nařízení (EU) č. 1303/2013 
43 Ve smyslu článku 37 nařízení (EU) č. 1303/2013 
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G.2   Ukazatele výstupů44 a materiální ukazatele pro sledování pokroku  

V tabulce uveďte ukazatele výstupů, včetně společných ukazatelů stanovených v operačním 

programu nebo operačních programech, a jiné materiální ukazatele pro sledování pokroku. 

Množství informací bude záviset na složitosti projektů, je však třeba uvést pouze hlavní 

ukazatele. 

OP (CCI) Prioritní osa Název ukazatele Jednotka měření Cílová hodnota 

pro velký projekt 

Cílový rok 

<type='S' 

input='S'>  

<type='S' 

input='S'>  

Common: 

<type='S' 

input='S'>  

Other: <type='S' 

input='M'>  

Common: 

<type='S' 

input='S'>  

Other: <type='S' 

input='M'>  

<type='S' 

input='M'>  

<type='N' 

input='M'>  

            

            

            

            

G.3   Posouzení rizik  

Poskytněte stručné shrnutí hlavních rizik pro úspěšnou fyzickou a finanční realizaci projektu a 

navrhovaných opatření k zmírnění rizik. 
<type='S' maxlength='3500' input='M'>  

H.   HARMONOGRAM REALIZACE VELKÉHO PROJEKTU 

Pokud se očekává, že prováděcí období bude delší než programové období, je nutno předložit 

harmonogram pro jednotlivé fáze, pro něž se požaduje podpora z fondů v období 2014–2020.  

H.1   Harmonogram projektu  

Níže uveďte harmonogram pro přípravu a realizaci celkového projektu a připojte souhrnný 

soupis hlavních kategorií prací (tj. Ganttův diagram, je-li k dispozici). Pokud se žádost týká 

určité fáze projektu, v tabulce jednoznačně uveďte prvky celkového projektu, pro něž se v 

této žádosti požaduje pomoc: 

  
Datum zahájení 

(A)45   

Datum dokončení 

(B)46  

1. 
Studie proveditelnosti (nebo v případě produktivní 

investice podnikatelský plán): 
 

<type='D' 

input='M'>  

<type='D' 

input='M'>  

2. 
Analýza nákladů a přínosů: 

 

<type='D' 

input='M'>  

<type='D' 

input='M'>  

                                                           
44 Jak se vyžaduje v čl. 101 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 1303/2013. 
45

, 50 Pokud již bylo provedeno – uveďte přesné datum, pokud se pouze plánuje – uveďte alespoň měsíc a rok. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&qid=1461828278213&from=EN#ntr59-L_2015038CS.01001101-E0059
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3. 
Posouzení vlivů na životní prostředí: 

 

<type='D' 

input='M'>  

<type='D' 

input='M'>  

4. 
Projektové studie: 

 

<type='D' 

input='M'>  

<type='D' 

input='M'>  

5. 
Vypracování zadávací dokumentace: 

 

<type='D' 

input='M'>  

<type='D' 

input='M'>  

6. 
Zadávací řízení: 

 

<type='D' 

input='M'>  

<type='D' 

input='M'>  

7. 
Nákup pozemků: 

 

<type='D' 

input='M'>  

<type='D' 

input='M'>  

8. 
Povolení: 

 

<type='D' 

input='M'>  

<type='D' 

input='M'>  

9. 
Fáze výstavby/zakázka: 

 

<type='D' 

input='M'>  

<type='D' 

input='M'>  

10. 
Provozní fáze: 

 

<type='D' 

input='M'>  

<type='D' 

input='M'>  

H.2   Pokročilost projektu  

Popište harmonogram projektu (J.1) z hlediska technického a finančního pokroku a současnou 

pokročilost projektu na základě těchto bodů: 

H.2.1   Technická (studie proveditelnosti, návrh projektu atd.):  

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

H.2.2   Správní s minimálním odkazem na potřebná povolení, jako je posouzení vlivů na 

životní prostředí, povolení, územní/plánovací rozhodnutí, nákup pozemků (je-li 

relevantní), veřejné zakázky atd.:  

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

H.2.3   Veřejné zakázky:  

Vyplňte údaje v následující tabulce 

Název 

zakázky 

Druh zakázky 

(stavební 

práce/dodávky/sl

užby) 

Hodnota 

(skutečná 

nebo 

předpokláda

ná) 

Subjekt 

odpovědný 

za zakázku 

Datum 

uveřejně

ní 

zadávací

ho řízení 

(skutečn

é nebo 

plánovan

é) 

Datum 

dokonče

ní 

hodnoce

ní 

nabídek 

(skutečn

é nebo 

plánovan

é) 

Datum 

podpisu 

smlouvy 

(skutečn

é nebo 

plánovan

é) 

Odkaz 

(Úřední 

věstník EU 

atd.), je-li 

relevantní 

<type='

S' 

input='

M'>  

<type='S' 

input='S'>  

<type='N' 

input='M'>  

<type='S' 

maxlength='

300' 

input='M'> 

<type='

D' 

input='

M'>  

<type='

D' 

input='

M'>  

<type='

D' 

input='

M'>  

<type='S' 

maxlength=

'00' 

input='M'> 
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H.2.4   Finanční (rozhodnutí o závazcích týkajících se vnitrostátních veřejných výdajů, 

požadované nebo poskytnuté půjčky atd. – uveďte referenční údaje):  

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

H.2.5   Pokud byl již projekt zahájen, uveďte současný stav realizace:  

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

I.   PODLÉHÁ PROJEKT PRÁVNÍMU POSTUPU OHLEDNĚ NESOULADU 

S PRÁVEM UNIE? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, uveďte podrobnosti a odůvodněte navrhovaný příspěvek z rozpočtu Unie v této 

souvislosti: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

J.   PODLÉHAL ČI PODLÉHÁ V SOUČASNOSTI PODNIK ŘÍZENÍ47 ZA ÚČELEM 

NAVRÁCENÍ PODPORY UNIE PO PŘEMÍSTĚNÍ VÝROBNÍ ČINNOSTI MIMO 

PROGRAMOVOU OBLAST? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, uveďte podrobnosti a odůvodněte navrhovaný příspěvek z rozpočtu Unie na 

projekt v této souvislosti: 

< type='S' maxlength='3500' input='M'>  

K.   ZAPOJENÍ NÁSTROJE JASPERS DO PŘÍPRAVY PROJEKTU 

K.1   Přispěl nástroj Jaspers k některé části přípravy tohoto projektu? <type='C' 

input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

K.2   Popište prvky projektu, k nimž přispěl nástroj Jaspers (např. soulad s právními 

předpisy pro oblast životního prostředí, veřejné zakázky, přezkum technického popisu, 

analýza nákladů a přínosů).  
< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

  

                                                           
47 Podle čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013. 
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L.   STAV PROJEKTU VE VZTAHU K ČLÁNKU 102 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013 

L.1   Je-li projekt předložen v souladu s postupem podle čl. 102 odst. 2, byl projekt 

podroben přezkumu kvality provedenému nezávislými odborníky? <type='C' input='M'>  

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, uveďte podrobnosti a odůvodněte změnu postupu pro předložení projektu 

Evropské komisi: 

< type='S' maxlength='1750' input='M'>  

M.   SHRNUTÍ REVIZÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI V PŘÍPADĚ ZMĚNY VELKÉHO 

PROJEKTU 

< type='S' maxlength='3500' input='M'>  

N.   POTVRZENÍ PŘÍSLUŠNÝM VNITROSTÁTNÍM ORGÁNEM 

Potvrzuji, že informace uvedené v tomto formuláři jsou přesné a správné. 

Jméno <type='S' maxlength=255 input='M'>  

Podpis (elektronický podpis prostřednictvím 

SFC2014) 

<type='S' input='G'>  

Organizace (řídicí orgán/orgány) <type='S' maxlength=1000 

input='M'>  

Datum <type='D' input='G'>  
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Příloha 10 Oznámení vybraného velkého projektu Evropské komisi / Zpráva o 

nezávislém přezkumu kvality 

OZNÁMENÍ VYBRANÉHO VELKÉHO PROJEKTU KOMISI V SOULADU S ČL. 102 

ODST. 1 PRVNÍM PODODSTAVCEM NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013 

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ/FOND SOUDRŽNOSTI 

INVESTICE DO INFRASTRUKTURY/INVESTICE DO PRODUKCE 

Název projektu 

CCI  

ČÁST A: 

Informace požadované podle čl. 102 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 

A.   SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA PROVEDENÍ VELKÉHO PROJEKTU 

A.1.   Orgán odpovědný za oznámení projektu (řídicí orgán nebo zprostředkující subjekt) 

A.1.1 Název: <type='S' maxlength='200' input='M'>  

A.1.2 Adresa: <type='S' maxlength='400' input='M'> 

A.1.3 Jméno kontaktní osoby <type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.1.4 Postavení kontaktní osoby <type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.1.5 Telefon: <type='N' input='M'> 

A.1.6 E-mail: <type='S' maxlength='100' input='M'> 

A.2.   Subjekt odpovědný za provedení projektu (příjemce48) 

A.2.1 Jméno: <type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.2.2 Adresa: <type='S' maxlength='400' input='M'> 

A.2.3 Jméno kontaktní osoby <type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.2.4 Postavení kontaktní osoby <type='S' maxlength='200' input='M'> 

A.2.5 Telefon: <type='N' input='M'> 

A.2.6 E-mail: <type='S' maxlength='100' input='M'> 

A.3.   Je tento projekt fází velkého projektu? <type='C' input='M'> 

Ano ☐ Ne ☐ 

  

                                                           
48 V případě operace partnerství veřejného a soukromého sektoru, kdy je soukromý partner vybrán po schválení 

operace a je navržen jako příjemce v souladu s čl. 63 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013, by tento oddíl měl 
obsahovat informace o veřejnoprávním subjektu zahajujícím operaci (tj. veřejném zadavateli). 
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Pokud ano, popište materiální a finanční cíle celého projektu. 

<type='S' maxlength='3500' input='M'> 

A.4.   Schválila Komise dříve některou část tohoto velkého projektu? <type='C' input='M'> 

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, uveďte CCI schváleného velkého projektu. 

<type='S' input='M'> 

Pokud je tento projekt součástí velkého projektu, jehož první fáze byla provedena v období 

2007–2013, popište podrobně materiální a finanční cíle předchozí fáze, včetně popisu 

provádění první fáze, a potvrďte, že je nebo bude moci být využit k účelům velkého projektu. 

<type='S' maxlength='3500' input='M'> 

A.5.   Byl dokončen přezkum kvality nezávislými odborníky a je jejich zpráva připojena 

k části B? <type='C' input='M'> 

Ano ☐ Ne49 ☐ 

B.   POPIS INVESTICE, JEJÍ UMÍSTĚNÍ, HARMONOGRAM A OČEKÁVANÝ 

PŘÍNOS VELKÉHO PROJEKTU K PLNĚNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ PŘÍSLUŠNÉ 

PRIORITNÍ OSY NEBO PRIORITNÍCH OS 

B.1.   Kategorizace projektové činnosti 

  Kód Částka Procento 

B.2.1. Kód (kódy) pro dimenzi (dimenze) oblasti 

zásahu 

(Pokud je na základě poměrného výpočtu 

příslušných několik oblastí zásahu, je třeba 

použít více kódů) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.2. Kód pro dimenzi formy financování 

(V některých případech může být příslušných 

kódů více – uvedou se poměrné podíly) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

                                                           
49 Projekty, které spadají do působnosti článku 103 nařízení (EU) č. 1303/2013, nevyžadují předložení zprávy 

o nezávislém přezkumu kvality. 
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B.2.3. Kód pro dimenzi území 

(V některých případech může být příslušných 

kódů více – uvedou se poměrné podíly) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.4. Kód pro mechanismus územního plnění 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.5. Kód pro dimenzi tematického cíle 

(V některých případech může být příslušných 

kódů více – uvedou se poměrné podíly) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.6. Kód pro dimenzi ekonomické činnosti (kód 

NACE) 

(V některých případech může být příslušných 

kódů více – uvedou se poměrné podíly) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.7. Kód pro dimenzi (dimenze) polohy (NUTS 

III) 

(V některých případech může být příslušných 

kódů více – uvedou se poměrné podíly) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.8. Povaha investice50 (vyplňte pouze v případě 

produktivních investic) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.9. Dotčený výrobek51 (vyplňte pouze v případě 

produktivních investic) 
 

<type='N' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='G'> 

B.2.   Operační program nebo operační programy a prioritní osa nebo prioritní osy 

B.2.1   Určení operačního programu nebo operačních programů a prioritní osy nebo 

prioritních os 

CCI operačního 

programu 

Prioritní osa operačního 

programu 

Fond podílející se na 

financování 

OP1<type='S' input='S'> Prioritní osa OP1<type='S' 

input='S'> 
EFRR/FS 

<type='S' input='S'> 

OP1<type='S' input='S'> Prioritní osa OP1<type='S' 

input='S'> 
EFRR/FS 

<type='S' input='S'> 

OP2<type='S' input='S'> Prioritní osa OP2<type='S' 

input='S'> 
EFRR/FS 

<type='S' input='S'> 

OP2<type='S' input='S'> Prioritní osa OP2<type='S' 

input='S'> 
EFRR/FS 

<type='S' input='S'> 

B.3.   Popis projektu 

a) Uveďte stručný popis projektu, jeho hlavní cíle a hlavní složky. 

                                                           
50 Nová stavba = 1; rozšíření = 2; přestavba/modernizace = 3; změna lokality = 4; vytvořeno převzetím = 5. 

51 Kombinovaná nomenklatura (KN), nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1). 
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V případě produktivních investic musí být uveden také krátký technický popis. 

<type='S' maxlength='7000' input='M'> 
 

b) Předložte mapu vymezující oblast projektu a georeferenční údaje52. 

c) Uveďte níže harmonogram vypracování velkého projektu a jeho provádění. 

  Datum zahájení 

(A) 

Datum 

dokončení 

(B) 

1. Studie proveditelnosti (nebo, v případě produktivní 

investice, podnikatelský plán): 
 

<type='D' 

input='M'>  (11) 

<type='D' 

input='M'> 

2. Analýza nákladů a přínosů: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

3. Posouzení dopadu na životní prostředí: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

4. Přípravné studie: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

5. Vyhotovení zadávací dokumentace (zadávacích 

dokumentací): 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

6. Zadávací řízení: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

7. Získání pozemků: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

8. Povolení: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

9. Fáze výstavby/zakázka: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 

10. Provozní fáze: 
 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'> 
 

d) Uveďte podrobnosti ohledně očekávaného přínosu velkého projektu k dosažení ukazatelů 

výsledků v rámci konkrétních cílů příslušné prioritní osy (příslušných prioritních os) 

operačního programu (operačních programů). 

<type='S' maxlength='7000' input='M'> 
 

  

                                                           
52 Uveďte prosím georeferenční údaje ve vektorovém formátu zahrnujícím mnohoúhelníky, přímky a/nebo body, 

které vhodně vymezují projekt, pokud možno ve formátu shapefile. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1011&qid=1469520567625&from=EN#ntr11-L_2014286CS.01000601-E0011
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C.   CELKOVÉ NÁKLADY A CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

C.1.   Vyplňte prosím níže uvedenou tabulku na základě formátu pro předkládání informací 

stanoveného v souladu s článkem 101 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

  EUR Celkové 

náklady 

Projektu 

(A) 

Nezpůsobilé 

náklady 

(B) 

Způsobilé 

náklady 

(C) = (A) – 

(B) 

Procento celkových 

způsobilých nákladů 

    Vstup Vstup Výpočet Výpočet 

1 Poplatky za 

plány/stavební projekt 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' input='G'> 

2 Nákup pozemků <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' input='G'> 

3 Výstavba <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' input='G'> 

4 Prostory a strojní 

zařízení nebo vybavení 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' input='G'> 

5 Nepředvídané události <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' input='G'> 

6 Úprava ceny 

(v příslušném případě) 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' input='G'> 

7 Propagace <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' input='G'> 

8 Dozor v průběhu 

provádění výstavby 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' input='G'> 

9 Technická pomoc <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' input='G'> 

10 Mezisoučet <type='N' 

input='G'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' input='G'> 

11 (DPH) <type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' input='M'> 

12 CELKEM <type='N' 

input='G'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' input='G'> 

Uveďte směnný kurz a odkaz (použije-li se). 

<type='S' maxlength='875' input='M'> 

V případě potřeby uveďte vysvětlení kterýchkoli z výše uvedených prvků. 

<type='S' maxlength='1750' input='M'> 
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C.2.   Dodržení pravidel veřejné podpory 

V případě, že projekt zahrnuje poskytnutí veřejné podpory, vyplňte níže uvedenou tabulku53. 

  Částka 

podpory 

(v EUR) 

v hrubém 

grantovém 

ekvivalentu54 

Celková 

částka 

způsobilých 

nákladů 

(v EUR)55 

Intenzita 

podpory 

(v %) 

Číslo veřejné 

podpory/registrační 

číslo u podpory 

s blokovou výjimkou 

Schválený režim 

podpory nebo 

podpora schválená ad 

hoc 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='M'> 

<type='N' input='M'> 

Podpora, na niž se 

vztahuje nařízení 

o blokové výjimce 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='M'> 

<type='N' input='M'> 

Podpora v souladu 

s rozhodnutím 

o službě obecného 

hospodářského 

zájmu nebo nařízením 

o veřejné přepravě 

cestujících po železnici 

a silnici 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='P' 

input='M'> 

nepoužije se 

Celková poskytnutá 

podpora 

<type='N' 

input='G'> 

nepoužije se nepoužije se nepoužije se 

C.3.   Výpočet celkových způsobilých nákladů 

Vyberte příslušnou možnost a doplňte informace na základěformátu pro předkládání 

informací stanoveného v souladu s článkem 101 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

Metoda výpočtu potenciálního čistého příjmu Zaškrtněte pouze jednu kolonku 

Výpočet diskontovaného čistého příjmu <type='C' input='M'> 

Metoda výpočtu pomocí paušální sazby <type='C' input='M'> 

Metoda výpočtu uplatněním snížené míry spolufinancování <type='C' input='M'> 

Výpočet diskontovaného čistého příjmu (čl. 61 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

    Hodnota 

1. Celkové způsobilé náklady před zohledněním požadavků stanovených v článku 61 

nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, bez diskontace) 

<type='N' 

input='M'> 

                                                           
53 Tato žádost nenahrazuje oznámení Komisi podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy. Kladné rozhodnutí Komise o velkém 

projektu podle nařízení (EU) č. 1303/2013 nepředstavuje schválení veřejné podpory. 

54 Hrubým grantovým ekvivalentem se rozumí diskontovaná hodnota podpory vyjádřená jako procento 

diskontované hodnoty způsobilých nákladů, které byly vypočítány v okamžiku poskytnutí podpory na základě 
referenční sazby použitelné k tomuto datu. 

55 Pravidla pro veřejnou podporu zahrnují ustanovení o způsobilých nákladech. V tomto sloupci by členské státy 

měly uvést celkovou částku způsobilých nákladů vypočítanou na základě použitých pravidel pro veřejnou 
podporu. 
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2. Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) (je-li použitelné) <type='N' 

input='M'> 

3. Celkové způsobilé náklady po zohlednění požadavků stanovených v článku 61 

nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, bez diskontace) = (1)*(2) 

Maximální příspěvek z veřejných zdrojů musí dodržovat pravidla pro veřejnou 

podporu a výši celkové poskytnuté podpory uvedenou výše (ve vhodných případech) 

<type='N' 

input='M'> 

Metoda výpočtu pomocí paušální sazby nebo uplatněním snížené míry spolufinancování 

(čl. 61 odst. 3 písm. a) a čl. 61 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

    Hodnota 

1. Celkové způsobilé náklady před zohledněním požadavků stanovených v článku 61 

nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, bez diskontace) 

<type='N' 

input='M'> 

2. Paušální sazba čistého příjmu stanovená v příloze V nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo 

v aktech v přenesené pravomoci (PS) (v %) 

<type='N' 

input='M'> 

3. Celkové způsobilé náklady po zohlednění požadavků stanovených v článku 61 

nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, bez diskontace) = (1)*(1-PS)* 

Maximální příspěvek z veřejných zdrojů musí dodržovat pravidla pro veřejnou 

podporu a výši celkové poskytnuté podpory uvedenou výše (ve vhodných případech) 

* V případě metody výpočtu uplatněním snížené míry spolufinancování se 

tento vzorec nepoužije (paušální sazba se promítá v míře spolufinancování 

prioritní osy, což vede k nižšímu financování z EFRR/FS) a celkové způsobilé 

náklady se rovnají částce zmíněné v bodě 1. 

<type='N' 

input='M'> 

D.   PLÁN FINANCOVÁNÍ A MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ UKAZATELE PRO 

SLEDOVÁNÍ POKROKU S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÁ RIZIKA 

D.1.   Zdroje spolufinancování 

Zdroje financování celkových investičních výdajů (v EUR)   Z toho (pro 

informaci) 

Celkové 

investiční 

náklady 

[C.1.12.(A)] 

Podpora 

Unie 

[I.1.1] 

Vnitrostátní 

veřejné (nebo 

ekvivalent) 

Vnitrostátní 

soukromé 

Jiné zdroje 

(upřesněte) 
  Financování ze 

strany 

EIB/EIF 

(a) = (b) + (c) 

+ (d) + (e) 

(b) (c) (d) (e)   (f) 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 
  <type='N' 

input='M'> 

D.2.   Roční plán celkových způsobilých výdajů, které je třeba vykázat Komisi (finanční 

ukazatel pro sledování pokroku) 

Celkové způsobilé výdaje, které je třeba vykázat Komisi, se uvedou níže jako roční podíl 

v EUR. V případě velkého projektu spolufinancovaného z více operačních programů se roční 

plán uvádí odděleně pro každý operační program. V případě velkého projektu 

spolufinancovaného z více prioritních os by se roční plán měl rozdělit podle jednotlivých 

prioritních os. 
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(v E

UR) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Celko

vé 

způso

bilé 

výdaj

e 

Prioritn

í osa 

OP1 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

G'> 

Prioritn

í osa 

OP1 

                      

Prioritn

í osa 

OP2 

                      

Prioritn

í osa 

OP2 

                      

D.3.   Ukazatele výstupů a jiné materiální ukazatele pro sledování pokroku 

Doplňte do tabulky ukazatele výstupů, včetně společných ukazatelů uvedených v operačním 

programu (operačních programech), včetně jiných materiálních ukazatelů pro sledování 

pokroku. Objem informací bude záviset na složitosti projektů, ale měly by se uvádět pouze 

hlavní ukazatele. 

OP a prioritní 

osa 

Název 

ukazatele 

Měrná 

jednotka 

Cílová hodnota velkého 

projektu 

Cílový rok 

<type='S' 

input='S'> 

Common: 

<type='S' 

input='S'> 

Other: 

<type='S' 

input='M'> 

Common: 

<type='S' 

input='S'> 

Other: 

<type='S' 

input='M'> 

<type='S' input='M'> <type='N' 

input='M'> 

          

          

          

          

D.4.   Posouzení rizik 

Uveďte stručné shrnutí hlavních rizik pro úspěšné materiální a finanční provedení projektu 

a navržená opatření ke zmírnění těchto rizik. 

<type='S' maxlength='3500' input='M'> 
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E.   PODLÉHÁ PROJEKT PRÁVNÍMU ŘÍZENÍ OHLEDNĚ NESOULADU 

S PRÁVEM UNIE? <type='C' input='M'> 

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, uveďte podrobnosti a odůvodněte v tomto ohledu navržený příspěvek pro projekt 

z rozpočtu Unie: 

<type='S' maxlength='3500' input='M'> 

F.   PODLÉHAL ČI PODLÉHÁ V SOUČASNOSTI PODNIK ŘÍZENÍ56 ZA ÚČELEM 

NAVRÁCENÍ PODPORY UNIE PO PŘEMÍSTĚNÍ VÝROBNÍ ČINNOSTI MIMO 

OBLAST PŮSOBNOSTI PROGRAMU NEBO MIMO UNII? <TYPE='C' INPUT='M'> 

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, uveďte podrobnosti a odůvodněte v tomto ohledu navržený příspěvek pro projekt 

z rozpočtu Unie: 

<type='S' maxlength='3500' input='M'> 

V případě produktivních investic uveďte kromě výše uvedeného také podrobnosti týkající se 

očekávaného dopadu projektu na zaměstnanost v jiných regionech Unie a upřesněte, zda 

finanční příspěvek z fondů nepovede k významným ztrátám pracovních míst ve stávajících 

lokalitách v rámci Unie. 

<type='S' maxlength='3500' input='M'> 

  

                                                           
56 Podle čl. 71 odst. 1 písm. a) nebo čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013. 
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ČÁST B: 

Zpráva o nezávislém přezkumu kvality 

Nezávislí odborníci prohlašují, že: 

1. splnili požadavky podle čl. 23 odst. 2 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) č. 480/2014; 

2. posoudili projekt v souladu se všemi kritérii stanovenými v příloze II prováděcího nařízení 

č. 1011/2014 

Členský stát  

Region a umístění projektu  

Název projektu  

Příjemce  

Řídicí orgán  

Odkaz na nezávislé 

odborníky 
 

 

[JMÉNO a FUNKCE] 

Nezávislí odborníci 

Podpis: 

 

DATUM   

Potvrďte, že jsou splněny všechny následující podmínky: operace je velkým projektem ve 

smyslu článku 100 nařízení (EU) č. 1303/2013; velký projekt není ukončenou operací ve 

smyslu čl. 2 odst. 14 a čl. 65 odst. 6 uvedeného nařízení; velký projekt je součástí příslušného 

operačního programu (příslušných operačních programů). 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte podrobnosti 

Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

1.   SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA PROVEDENÍ VELKÉHO PROJEKTU A JEHO 

KAPACITA 

Shrňte příslušné informace týkající se subjektu odpovědného za provedení velkého projektu 

a jeho kapacity včetně kapacity technické, právní, finanční a správní. 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte. 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte prohlášení a odůvodnění 

Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 
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Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

2.   POPIS INVESTICE A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ 

Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se popisu investice a jejího umístění. 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte. 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte prohlášení a odůvodnění 

Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

3.   VYSVĚTLENÍ, NAKOLIK JE PROJEKT V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI 

PRIORITNÍMI OSAMI DOTYČNÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 

(OPERAČNÍCH PROGRAMŮ), A OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PROJEKTU 

K DOSAŽENÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ TĚCHTO PRIORITNÍCH OS 

A OČEKÁVANÝ PŘÍNOS PRO SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ 

Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se cílů projektu a jeho souladu s příslušnými 

prioritními osami dotyčného operačního programu nebo dotyčných operačních programů 

a jeho očekávaný přínos k dosažení specifických cílů a výsledků těchto prioritních os 

a očekávaný přínos pro socioekonomický rozvoj oblasti, na niž se vztahuje daný operační 

program, a opatření přijatá příjemcem k zajištění optimálního využití infrastruktury ve fázi 

provádění operace. 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte. 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte prohlášení a odůvodnění 

Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

4.   CELKOVÉ NÁKLADY A CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY 

4.1.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se celkových nákladů, výpočtu nákladů, 

pokud jde o celkové náklady nezbytné k dosažení očekávaných cílů i jednotkové náklady, 

a celkových způsobilých nákladů při zohlednění požadavků článku 61 nařízení (EU) 

č. 1303/2013. 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte. 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte prohlášení a odůvodnění 

Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 
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Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

4.2.   Uveďte informace týkající se souladu s pravidly pro veřejnou podporu a toho, jak byla 

tato pravidla zohledněna při výpočtu celkového příspěvku na projekt z veřejných zdrojů. 

4.2.1   Uveďte, zda nezávislí odborníci v souladu s čl. 23 odst. 1 nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) č. 480/2014 nebo členský stát konzultovali Komisi ohledně příslušných 

otázek veřejné podpory. 

Pokud byla Komise konzultována, uveďte datum konzultace a odkaz na ni, datum a referenční 

údaje odpovědi a shrnutí výsledků konzultace. 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

4.2.2   Pokud Komise konzultována nebyla, uveďte následující informace: 

Domníváte se, že projekt zahrnuje poskytnutí veřejné podpory? <type='C' input='M' 

Ano ☐ Ne ☐ 

Pokud ano, vysvětlete, na základě čeho je zajištěn soulad s pravidly pro veřejnou podporu. 

Uveďte tyto informace pro všechny skupiny možných příjemců veřejné podpory, například 

u infrastruktury jsou možnými příjemci podpory vlastník, konstruktéři, provozovatel 

a uživatelé infrastruktury. 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

Pokud ne, podrobně vysvětlete, proč se domníváte, že podpora nepředstavuje veřejnou 

podporu. Uveďte tyto informace pro všechny skupiny možných příjemců veřejné podpory 

(například u infrastruktury jsou možnými příjemci podpory vlastník infrastruktury, 

konstruktér, provozovatel a uživatelé infrastruktury). Uveďte případně, zda důvodem, proč se 

domníváte, že projekt nezahrnuje veřejnou podporu, je to, že i) projekt se netýká žádné 

hospodářské činnosti (včetně činností ve veřejné pravomoci), nebo že ii) příjemce (příjemci) 

podpory má (mají) zákonný monopol pro příslušné činnosti a není (nejsou) aktivní v žádném 

jiném liberalizovaném odvětví (nebo bude (budou) vést oddělené účetnictví v případě, že je 

(jsou) aktivní v dalších odvětvích). 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte. 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte prohlášení a odůvodnění 

Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 
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5.   VYPRACOVANÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI, VČETNĚ ANALÝZY 

VARIANT, A VÝSLEDKY 

5.1.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se vypracovaných studií proveditelnosti 

a výsledků z hlediska institucionálního a technického, z hlediska životního prostředí včetně 

změny klimatu (ve vhodných případech) a z dalších hledisek. 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte. 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte prohlášení a odůvodnění 

Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

5.2.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se analýzy poptávky (nebo 

podnikatelského plánu v případě produktivní investice). 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte. 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte prohlášení a odůvodnění 

Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

5.3.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se analýzy jednotlivých variant 

a výběru nejlepší z nich. 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte. 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte prohlášení a odůvodnění 

Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

6.   ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ, VČETNĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ 

ANALÝZY A POSOUZENÍ RIZIK 

6.1.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se finanční analýzy, včetně jejích 

hlavních ukazatelů, tj. finanční míry návratnosti (FRR) a finanční čisté současné hodnoty 

(FNPV), výpočtu čistého příjmu a jeho výsledku, případně strategie sazeb a dostupnosti sazeb 

a finanční životaschopnosti (udržitelnosti). 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 
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Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 a řídí se metodikou analýzy 

nákladů a přínosů, která je popsána v příloze III prováděcího nařízení Komise (EU) 

č. 207/2015 a souvisejících pokynech, a metodou pro výpočet čistého příjmu, která je uvedena 

v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 a v článcích 15 až 19 nařízení Komise v přenesené 

pravomoci č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte. 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte prohlášení a odůvodnění 

Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

6.2.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se ekonomické analýzy, včetně jejích 

hlavních ukazatelů, tj. ekonomické míry návratnosti (ERR) a ekonomické čisté současné 

hodnoty (ENPV), a hlavních hospodářských přínosů a nákladů. 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 a řídí se metodikou analýzy 

nákladů a přínosů, která je popsána v příloze III prováděcího nařízení Komise (EU) 

č.207/2015 a souvisejících pokynech, a své prohlášení odůvodněte. 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte prohlášení a odůvodnění 

Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

6.3.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se posouzení rizik, včetně zjištěných 

hlavních rizik a opatření ke zmírnění rizik. 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 a řídí se metodikou analýzy 

nákladů a přínosů, která je popsána v příloze III prováděcího nařízení Komise (EU) 

č. 207/2015 a souvisejících pokynech, a své prohlášení odůvodněte. 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte prohlášení a odůvodnění 

Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

7.   ANALÝZA DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S OHLEDEM NA POTŘEBU 

PŘIZPŮSOBIT SE ZMĚNĚ KLIMATU A ZMÍRNIT JEJÍ DOPADY A NA 

ODOLNOST VŮČI KATASTROFÁM 

7.1.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se analýzy dopadů na životní prostředí. 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte. 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte prohlášení a odůvodnění 
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Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

7.2.   Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se přizpůsobení se změně klimatu 

a zmírnění jejích dopadů a odolnosti vůči katastrofám. 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte. 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte prohlášení a odůvodnění 

Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

8.   PLÁN FINANCOVÁNÍ, VE KTERÉM JSOU UVEDENY CELKOVÉ 

PLÁNOVANÉ FINANČNÍ ZDROJE A PLÁNOVANÝ PŘÍSPĚVEK Z FONDŮ, OD 

EIB A ZE VŠECH DALŠÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ, SPOLU S MATERIÁLNÍMI 

A FINANČNÍMI UKAZATELI PRO SLEDOVÁNÍ POKROKU, S OHLEDEM NA 

ZJIŠTĚNÁ RIZIKA 

Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se plánu financování spolu s materiálními 

a finančními ukazateli pro sledování pokroku s ohledem na zjištěná rizika a výpočtu 

příspěvku Unie, včetně informací o metodě výpočtu. 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte. 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte prohlášení a odůvodnění 

Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

9.   HARMONOGRAM REALIZACE VELKÉHO PROJEKTU 

Uveďte shrnutí příslušných informací týkajících se harmonogramu realizace velkého projektu 

(nebo jeho fáze v případě, že doba realizace přesahuje programové období) zahrnujícího 

zadání veřejných zakázek. 

<type='S' maxlength='3000' input='M'> 

Jasně uveďte, zda projekt splňuje příslušná kritéria přezkumu kvality stanovená v příloze II 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a své prohlášení odůvodněte. 

  Zaškrtněte vhodnou možnost Uveďte prohlášení a odůvodnění 

Ano <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

Ne <type='C' input='M'> <type='S' maxlength='1750' input='M'> 

  



Příloha 10 Oznámení vybraného velkého projektu Evropské komisi / Zpráva o nezávislém přezkumu 
kvality 

120 
 

ZÁVĚRY NEZÁVISLÉHO PŘEZKUMU KVALITY 

Na základě informací, které příjemce projektu zpřístupnil pro tento nezávislý přezkum kvality, 

a analýzy těchto informací provedené na základě článku 23 a přílohy II nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) č. 480/2014, posuzují nezávislí odborníci velký projekt pozitivně a potvrzují jeho 

proveditelnost a ekonomickou životaschopnost? 

 Ano<type='C' input='M'> 

 Ne<type='C' input='M'> 

Zaškrtněte vhodnou možnost 

ČÁST C: 

Prohlášení příslušného vnitrostátního orgánu 

Potvrzuji, že údaje uvedené v tomto formuláři jsou přesné a správné. 

Potvrzuji, že zpráva o nezávislém přezkumu kvality nepozbyla platnosti v důsledku 

jakýchkoliv změn týkajících se velkého projektu, ke kterým došlo v době mezi datem 

předložení závěrečné zprávy členskému státu a datem oznámení velkého projektu Komisi 

a jimiž se tato zpráva nezabývala. 

JMÉNO: 

PODPIS: (podepsáno elektronicky prostřednictvím systému SFC) 

ORGANIZACE: 

(ŘÍDICÍ ORGÁN/ŘÍDICÍ ORGÁNY) 

DATUM: 
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Příloha 11 Finanční nástroj / fond fondů - datové položky 

A. Formulář pro zadávání základních údajů o FN / FF do MS2014+ z DoF 

Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

0 Implementace FN pod / 
bez FF 

číselník:  
- finanční nástroj implementován pod fondem fondů 
- finanční nástroj implementován bez fondu fondů 

ŘO vybere variantu, podle které se zpřístupní DP pro příslušnou 
variantu. 

Úvodní DP, podle které se teprve zpřístupní datové oblasti/položky „Varianta FN bez FF“ nebo „Varianta FN pod FF“. 
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B. Varianta FN bez FF 

Datová oblast Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

1. Identifikace 
programu/ů, ze 
kterého/ých je FN 
spolufinancován 

1.1 Číslo a název programu, ze kterého je 
finanční nástroj spolufinancován 

Číselník 
 

Vztahuje se k programu ŘO, který uzavřel 
DoF pro FN podporovaný z tohoto programu, 
tj. FN, pro který ŘO zadává údaje do 
MS2014+. 
„Hlavní program“ přispívající do FN. 
Vyplňuje ŘO ručně z uzavřené DoF. 
Obdobně pro následující položky. 

1.1.1 Číslo a název prioritní osy Číselník 
 

Výběr omezen volbou programu výše 

1.1.2 Číslo a název investiční priority  Číselník 
 

 

1.1.3 Číslo a název specifického cíle Číselník 
 

ŘO zadává ručně a volí jeden či více SC, 
který/é finanční nástroj bude naplňovat 
Výběr omezen volbou PO výše 

1.1.3.1 Podíl SC na alokaci finančního nástroje číslo (procento) ŘO zadává ručně procentní podíl 
jednotlivých SC, pokud finanční nástroj bude 
naplňovat více SC 
U FN, který naplňuje jeden SC, 
se automaticky vyplňuje 100 %. 

1.2 Název ESI fondu/ů na podporu finančního 
nástroje v rámci prioritní osy nebo opatření 

Číselník 
 

 

1.3.1 CCI každého z dalších programů 
spolufinancovaných z ESI fondů, které 
poskytují příspěvky na finanční nástroj 

text 
 

CCI číslo jako unikátní označení programu 
v informačním systému Komise SFC 
Nepovinné textové pole k vyplnění. 

1.3.2 Číslo a název každého z dalších programů, 
ze kterých je finanční nástroj 
spolufinancován 

text 
 

Nepovinné textové pole k vyplnění. 

1.4 Tematický/é cíl/e podporovaný/é 
prostřednictvím finančního nástroje (dle čl. 
9 (1) obecného nařízení) 

číselník Číslo a název tematického cíle. Může být 
více TC podporovaných FN (pokud FN 
naplňuje více SC), Automaticky systém dle 
vybraného SC.. 

1.4.1 Částka ESI fondů vázaná na jednotlivé TC číslo (částka) Tato DP se bude opakovat podle počtu TC 
podporovaných prostřednictvím FN 
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Datová oblast Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

Celkové způsobilé výdaje z DP 6.1 

2. Základní informace o 
FN 

2.1 Název finančního nástroje text Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 
DP požadovaná EK, metodické upřesnění po 
finalizaci guidance k reportingu o FN. 

2.2 Registrační číslo finančního nástroje číslo  Přiděleno automaticky, formát dle MP 
monitorování FN_YYYY_XXX. Unikátní 
označení operace (vkladu ŘO do FN). 

2.3 Oficiální adresa / místo podnikání (země a 
město) finančního nástroje 

text Vyplňuje ŘO. 
DP požadovaná EK, metodické upřesnění po 
finalizaci guidance k reportingu o FN. 

2.4 Datum ukončení předběžného posouzení dd.mm.rrrr Vyplňuje ŘO. 
DP požadovaná EK, metodické upřesnění po 
finalizaci guidance k reportingu o FN. 

2.4.1 Předběžné posouzení FN číselník Číselník nabízející dostupná předběžná 
posouzení v MS2014+ ve stavu „Předběžné 
posouzení využití FN (verze k připomínkám 
MMR-NOK a MF-PCO)“. 
ŘO zde ručně vybírá předběžné posouzení, 
ze kterého vzešel FN, pro který zadává 
údaje do MS2014+. 
Na jedno předběžné posouzení může 
odkazovat více FN, naopak nikoliv. 

2.5.1 Centralizovaný FN / FN na úrovni Unie Checkbox Finanční nástroje vytvořené na úrovni Unie, 
spravované přímo nebo nepřímo Evropskou 
komisí podporované příspěvky z programu/ů 
ESI fondů (v souladu s čl. 38(1)(a) obecného 
nařízení) 
 
Jen pokud zatrženo, zpřístupní se 
následující DP. 

2.5.1.1. Název finančního nástroje na úrovni Unie Číselník 
- Horizon 2020 
- Competitiveness & SMEs 

(COSME) 
- Creative Europe 
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Datová oblast Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

- Social Change & Innovation 
- Erasmus for all 
- Connecting Europe Facility 

– Energy 
- Connecting Europe Facility- 

Digital 
- Connecting Europe Facility-

Transport 
- Jiný 

2.5.2 Decentralizovaný FN 
 
 

Číselník 
- Investice do kapitálu 

stávající/nově zřízené PO 
- Svěření implementace 
- Přímá implementace 

Finanční nástroj zřízený na celostátní / 
regionální / nadnárodní nebo přeshraniční 
úrovni, spravovaný řídícím orgánem nebo na 
jeho odpovědnost v souladu s článkem 38 
(1) (b) podporovaný příspěvky z programu/ů 
ESI fondů v souladu s body (a), (b) a (c) 
článku 38(4) obecného nařízení 
 
Vybírá ŘO. 

2.6 Typ finančního nástroje ///  

2.6.1 Zhotovený na míru nebo off-the-shelf FN Číselník: 
- zhotovený na míru 
- off-the-shelf 

Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 
Typ FN dle čl. 38(3) obecného nařízení. FN 
zhotovený na míru odpovídá čl. 38(3)(b) 
obecného nařízení. 

2.6.1.1 Režim veřejné podpory na úrovni správce 
FN 

Číselník 
- GBER 
- Notifikace 
- SGEI 
- Bez prvku VP na úrovni 

správce 
- Jiný režim 

V případě FN zhotoveného na míru se uvede 
režim VP na úrovni správce FN. 
Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 
DP přístupná, jen pokud je FN 
implementován jako zhotovený na míru dle 
čl. 38(3)(b) obecného nařízení. 
GBER - obecné nařízení o blokových 
výjimkách 
SGEI – služby obecného hospodářského 
zájmu (SOHZ) 
Jiný režim – např. pre-notifikace 

2.6.1.2 Popis režimu veřejné podpory Text  Ručně ŘO z DoF 
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Datová oblast Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

Plnění dle režimu VP 
- GBER: uvést článek obecného nařízení 

o blokových výjimkách (Nařízení č. 
651/2014). 

- Notifikace: uvést číslo rozhodnutí EK. 
- SGEI: číslo a název pověřovacího 

dokumentu 
- Bez prvku VP / jiný režim: stručně slovně 

popsat situaci  

2.6.1.3 Druh off-the-shelf FN  číselník 
- Risk-sharing loan 
- Capped guarantee 
- Renovation loan 
- Co-investment facility 
- Urban development fund 

V případě off-the-shelf FN se uvede jeho 
druh, ruční výběr ŘO. DP 2.6.1.3 je 
dostupná, jen když v DP 2.6.1. zvoleno „off-
the-shelf“ 

2.6.2 Finanční nástroj implementován pod 
fondem fondů nebo bez fondu fondů  

číselník:  
- finanční nástroj 

implementován pod fondem 
fondů 

- finanční nástroj 
implementován bez fondu 
fondů 

Automaticky „finanční nástroj implementován 
bez fondu fondů“ 

2.6.3 Finanční nástroj je vytvořen na: číselník: 
- národní úroveň 
- regionální úroveň 
- nadnárodní nebo 

přeshraniční úroveň 

Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

2.6.4 Typ finančních produktů poskytovaných 
finančním nástrojem: 

číselník:  
- úvěry 
- mikro-půjčky 
- záruky 
- kapitálové investice 
- kvazikapitálové investice 
- jiný finanční produkt 
- další podpora kombinovaná 

Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 
 
Teoreticky může být poskytováno více FP 
z FN, ale vycházíme z nejpravděpodobnější 
varianty, kdy z jednoho FN je poskytován 
jeden typ FP. 
 
U prvních 6 FP umožnit jejich volbu a 
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Datová oblast Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

v rámci FN zároveň volbu další podpory kombinované 
v rámci FN. 
 
Další podpora kombinovaná v rámci 
finančního nástroje v souladu s čl. 37(7) 
obecného nařízení 

2.6.4.1 Popis jiného finančního produktu Textové pole DP zpřístupněna, jen když je v DP 2.6.4 
vybrán jiný finanční produkt. 
Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

2.6.4.2 Další podpora kombinovaná v rámci FN (v 
souladu s čl. 37(7) obecného nařízení) 

číselník: 
- technická podpora 
- příspěvek k úhradě úroků 
- příspěvek k ceně záruky 

DP zpřístupněna, jen když je v DP 2.6.4 
vybrán jeden z prvních 6 FP a současně 
další podpora kombinovaná v rámci FN. 
 
Kombinace do jedné operace v souladu s čl. 
37(7) obecného nařízení. V rámci číselníku 
lze zvolit více položek současně.  
 
Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

2.6.5 Název finančního produktu poskytovaného 
finančním nástrojem 

text Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. Teoreticky 
může být více FP poskytovaných z FN (tj. 
umožnit násobné zadání této DP), ale 
nejpravděpodobnější je varianta jednoho FP 
z FN, myšleno typově – úvěr, záruka, kap. 
investice či jiný finanční produkt. 
 
Bude metodicky upřesněno, jak sledovat 
např. více druhů úvěrů (s různou splatností a 
úrokovými sazbami) poskytovaných z FN. 
DP požadovaná EK, metodické upřesnění po 
finalizaci guidance k reportingu o FN. 

2.6.6 Právní forma finančního nástroje číselník: 
- svěřenský účet 
- samostatný blok finančních 

prostředků 

Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 
 
Právní forma finančního nástroje v souladu s 
čl. 38 (6) obecného nařízení (jen u 
finančních nástrojů zmíněných v čl. 38(1)(b) 
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Datová oblast Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

obecného nařízení, tj. decentralizovaných 
FN) 

3. Kontaktní osoba FN 3.1 Jméno Textové pole Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. DP datové 
oblasti 3 nebudou přenášeny do ZoR. 

3.2 Příjmení Textové pole Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

3.3 Mobil Číslo Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

3.4 Telefon Číslo Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

3.5 E-mail Textové pole Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

4. Identifikace správce 
FN 

4.1 Identifikační číslo správce FN Ručně ŘO Jen právnické osoby. Validace na ROS. 

4.2 Název správce FN Automaticky/ručně Validace na ROS a automaticky, pokud 
možné, případně ruční doplnění. 

4.3 Právní povaha správce FN Ručně – číselník: 
- Veřejnoprávní subjekt 
- Soukromoprávní subjekt 

Informace požadované v nařízení 480/2014 
příloha III 

4.4 Je DPH u výdajů vzniklých příjemci 
nevratnou položkou podle vnitrostátních 
právních předpisů? 

Ručně – číselník: 
- Ano 
- Ne 

Dtto 

 Kód státu Automatika Hodnota nastavena na "CZE". Povinné pro 
IS DOTINFO 

 Ulice Automatika Přiřazení existující adresy k zadanému 
subjektu. Validace adresy na RUIAN. 

 Číslo popisné / evidenční  Automatika Přiřazení existující adresy k subjektu. 
Validace adresy na RUIAN. 

 Kód druhu čísla domovního Automatika Vyplní se automaticky po validaci. "1" pro 
číslo popisné, "2" pro číslo evidenční. 

 Číslo orientační Automatika Přiřazení existující adresy k subjektu. 
Validace adresy na RUIAN. 

 Část obce Automatika Přiřazení existující adresy k subjektu. 
Validace adresy na RUIAN. 

 Obec Automatika Kód obce (LAU 2) a název obce. Validace 
adresy na RUIAN. 

 PSČ Automatika Přiřazení existující adresy k subjektu. 
Validace adresy na RUIAN. 

 Kód a název ORP Automatika Vyplní se automaticky (podle územní 
příslušnosti vybrané obce). 
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Datová oblast Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

 Kód a název okresu Automatika Vyplní se automaticky (podle územní 
příslušnosti vybrané obce). 

 Kód a název kraje Automatika Vyplní se automaticky (podle územní 
příslušnosti vybrané obce). 

 Datum validace Automatika Vyplní se automaticky na základě provedené 
validace. 

 Typ adresy - kód Ručně - číselník: 
- oficiální 
- pro doručení 
- místo podnikání 

Vyplňuje ŘO z číselníku. Adresa sídla pro 
PO. 

 Typ adresy - název Ručně - číselník: 
- oficiální 
- pro doručení 
- místo podnikání 

Vyplňuje ŘO výběrem z číselníku. 

4.6 Oficiální adresa / místo podnikání (země a 
město) správce FN 

Automaticky Automaticky systém vyplní „Česká republika, 
XXX“. Za XXX doplnění obce z DP výše. 

4.7.1 Účet - Číslo účtu v mezinárodním formátu 
IBAN 

Ručně Číslo účtu příjemce v mezinárodním formátu 
IBAN 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

4.7.2 Účet - Kód banky Ručně Kód banky příjemce. 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

4.7.3 Účet - Stát banky Ručně Stát banky příjemce. 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

4.7.4 Účet - Měna účtu Ručně Měna účtu příjemce. 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

4.7.5 Účet - Mezinárodní kód banky SWIFT Ručně Mezinárodní kód banky příjemce ve formátu 
SWIFT. 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

4.7.6 Účet - Konstantní symbol Ručně Konstantní symbol účtu příjemce. 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

4.7.7 Účet - Variabilní symbol Ručně Variabilní symbol účtu příjemce. 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

4.7.8 Účet - Specifický symbol Ručně Specifický symbol účtu příjemce. 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

4.8 Typ správce FN (implementačního číselník: Typ implementačního subjektu v souladu s 



Příloha 11 Finanční nástroj / fond fondů - datové položky 

129 
 

Datová oblast Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

subjektu) - Stávající nebo nově 
vytvořená PO 

- Evropská investiční banka 
- Evropský investiční fond 
- Mezinárodní finanční 

instituce 
- Národní rozvojová banka 
- Veřejnoprávní nebo 

soukromoprávní subjekt 
- ŘO nebo ZS se ujal 

implementace přímo 

čl. 38(4) obecného nařízení. Ruční zadání 
ŘO. 

4.9 Způsob výběru správce FN číselník: 
- výběr v souladu s pravidly 

veřejného zadávání 
- svěření správy EIB, EIF či 

IFI 
- in-house zadání 
- inter-administrativní 

spolupráce 
- jiný postup 

Vyplňuje ŘO ručně z uzavřené DoF. 
IFI = mezinárodní finanční instituce 

4.9.1 Popis jiného postupu Textové pole Vyplňuje ŘO. DP zpřístupněna, jen když 
v předchozí DP vybráno „jiný postup“ 

4.10 Datum podpisu dohody o financování se 
správcem FN 

dd.mm.rrrr ŘO ručně. 

4.11 Předpokládané datum ukončení činnosti FN dd.mm.rrrr Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 
DP i pro 480/2014. 

5. Identifikace operace 
FN 

5.1 Krátký popis operace Textové pole Identifikace operace dle nařízení č. 
480/2014, přílohy III. Platí pro všechny DP 
datové oblasti 5. 
Vyplňuje ŘO ručně. 
DP z datové oblasti 5 nebudou přenášeny do 
ZoR. 

5.2 Datum zahájení operace dd.mm.rrrr Ručně z DoF. Bude metodicky upřesněno. 

5.3 Datum skončení operace dd.mm.rrrr Ručně z DoF. Bude metodicky upřesněno. 

5.4 Subjekt, který vydal právní akt o poskytnutí Textové pole Automaticky ŘO zadávající údaje z DoF do 
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/ převodu podpory MS2014+. 
5.5 Informace, zda operace zahrnuje financování 

v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí 

Číselník 
- ano 
- ne 

Automaticky nastaveno ne. 

5.6 Informace, zda je operace realizována v 
rámci struktury PPP 

Číselník 
- ano 
- ne 

Vyplňuje ŘO ručně 

5.7 Měna operace Číselník – automaticky CZE  

5.8 Příslušná kategorie regionu Číselník: 
- více rozvinutý region 
- méně rozvinutý region 
- nerelevantní 

Vyplňuje ŘO ručně. 
Pro jeden zadávaný FN možná vždy jen 
jedna kategorie regionu - jedná se vždy o 
100% zastoupení dané kategorie regionu. 

5.9 Čestné prohlášení o výběru operace Soubor ve formátu pdf De facto jako příloha, kterou nahraje ŘO  

6. Celková alokace do 
finančního nástroje 
a finanční plán 
finančního nástroje 

6.1 Celková výše příspěvků programu 
vázaných v dohodě o financování 

 Vyplňuje ŘO ručně z uzavřené DoF. 
Přenos (v rozpadu níže na zdroje 
financování) do ZoR položky 6.1 a do F1. 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka) Automaticky z fondů níže. 

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka) Automaticky z fondů níže. 

 EFRR – INV Číslo(částka)  

 EFRR - NINV Číslo(částka)  

 FS – INV Číslo(částka)  

 FS – NINV Číslo(částka)  

 ESF – INV Číslo(částka)  

 ESF – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  
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 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
státní rozpočet, státní fond, rozpočet krajů a 
obcí a jiné veřejné výdaje. 

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
státní rozpočet, státní fond, rozpočet krajů a 
obcí a jiné veřejné výdaje. 

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
národní veřejné zdroje a národní soukromé 
zdroje, pokud je to relevantní. 

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
národní veřejné zdroje a národní soukromé 
zdroje, pokud je to relevantní. 

 Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
příspěvek Unie, národní spolufinancování a 
soukromé zdroje, pokud je to relevantní. 

6.2 Počítá se v rámci FN s kapitalizovanými 
náklady nebo poplatky? 

Checkbox Kapitalizované náklady nebo poplatky dle čl. 
42(2) obecného nařízení. 
 
Pokud zatrženo, DP 6.3 v rozpadu bude o 
prostředky na kapitalizované náklady nebo 
poplatky ponížena. 
 
Pokud nezatrženo, částky z DP 6.1 se 
v rozpadu přetáhnou do DP 6.3. 
Pokud zatrženo, následující DP v rozpadu 
bude o prostředky na kapitalizované náklady 
nebo poplatky ponížena. Prozatím ruční 
zadání následujících DP ze strany ŘO. 

6.3 Celková výše příspěvků programu 
vázaných v dohodě o financování na 

 Vázaných v DoF na finanční produkt 
poskytovaný z FN během období 
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finanční produkt způsobilosti. 
Automatické plnění (pokud nezaškrtnut 
checkbox 6.2, částky z DP 6.1 se v rozpadu 
přetáhnou do DP 6.3), případně ručně plní 
ŘO (pokud zaškrtnut checkbox 6.2). 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka) Automaticky z fondů níže. 

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka) Automaticky z fondů níže. 

 EFRR – INV Číslo(částka)  

 EFRR - NINV Číslo(částka)  

 FS – INV Číslo(částka)  

 FS – NINV Číslo(částka)  

 ESF – INV Číslo(částka)  

 ESF – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
státní rozpočet, státní fond, rozpočet krajů a 
obcí a jiné veřejné výdaje. 

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
státní rozpočet, státní fond, rozpočet krajů a 
obcí a jiné veřejné výdaje. 

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
národní veřejné zdroje a národní soukromé 
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zdroje, pokud je to relevantní. 

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
národní veřejné zdroje a národní soukromé 
zdroje, pokud je to relevantní. 

 Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
příspěvek Unie, národní spolufinancování a 
soukromé zdroje, pokud je to relevantní. 

6.4 Celková výše příspěvků programu do 
finančního nástroje v prvním vkladu 

Číslo(částka) Prostředky plánované pro převod na účet FN 
v prvním vkladu. CZV. 
ŘO zadává ručně z DoF. 

6.4.1 Číslo vkladu číslo Automaticky přiděleno 1. 

6.4.2 Předpokládané datum vkladu dd.mm.rrrr Ručně zadává ŘO. 
Předpokládané datum převedení vkladu do 
FN. 

6.4.3 Skutečné datum vkladu dd.mm.rrrr Automaticky doplní systém v okamžiku, kdy 
schválen relevantní F1.   
Skutečné datum převedení vkladu do FN. 

6.4.4 Procentní podíl vkladu na celkové alokaci 
do FN v DoF 

číslo (procento) Automatický výpočet jako poměr DP 6.4 vůči 
DP 6.3 
Může být maximálně 25 %, systém toto bude 
kontrolovat a při vyšší hodnotě upozorní. 
Měkká kontrola, přes upozornění bude 
možné ve finančním plánu indikativně 
naplánovat vyšší výši vkladu. 

6.5 Plánovaná celková výše příspěvků 
programu do finančního nástroje v 
dalších vkladech  

 Předpokládaná výše dalších vkladů do FN. 
CZV. 
ŘO zadává ručně z DoF / Obchodního plánu 
FN. 
DP od 6.5 po „6.5.4 budou vyplňovány 
tolikrát, kolik se při vkládání údajů z DoF 
předpokládá vkladů do FN (kromě prvního 
vkladu, pro který jsou specifické DP 6.4 až 
6.4.4). Nejméně čtyři vklady, umožnit 
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násobné vkládání této DP - minimálně tedy 
první vklad viz DP výše a třikrát tato DP 6.5 
a podpoložky po 6.5.4. 
 
Specificky pro tuto DP bude systém 
automaticky hlídat, aby částky jednotlivých 
vkladů (indikativní finanční plán) dohromady 
v CZV odpovídaly datové položce 6.3. 
Pokud odpovídat nebudou, systém na to 
upozorní a neumožní vkládat jiné údaje. 

6.5.1 Číslo vkladu číslo Automaticky přiděleno 2, 3, 4 atd. 

6.5.2 Předpokládané datum vkladu dd.mm.rrrr Ručně zadává ŘO. 
Předpokládané datum převedení vkladu do 
FN. 

6.5.3 Skutečné datum vkladu dd.mm.rrrr Automaticky doplní systém v okamžiku, kdy 
ŘO vystaví relevantní F1, kterým vkládá 
další prostředky do FN.   
Skutečné datum převedení vkladu do FN. 

6.5.4 Procentní podíl vkladu na celkové alokaci 
do FN v DoF 

číslo (procento) Automatický výpočet jako poměr DP 6.5 vůči 
DP 6.3 
Může být maximálně 25 %, systém toto bude 
kontrolovat a při vyšší hodnotě upozorní. 
Měkká kontrola, přes upozornění bude 
možné ve finančním plánu indikativně 
naplánovat vyšší výši vkladu. 

7. Další zdroje a 
pákový efekt v DoF 

7.1 Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI 
fondy) vázaná v DoF se správcem FN 

číslo (částka) Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

7.2.1 Očekávaný pákový efekt úvěrového 
nástroje, s ohledem na dohodu o 
financování  

číslo Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF, pokud 
relevantní. Vztaženo k DP „Typ FP 
poskytovaných FN“ v datové oblasti 2 - podle 
vybraného FP se zpřístupní tato DP nebo 
některá z 3 následujících. 

7.2.2 Očekávaný pákový efekt záručního 
nástroje, s ohledem na dohodu o 
financování  

číslo Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 
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7.2.3 Očekávaný pákový efekt nástroje 
rizikového kapitálu, s ohledem na dohodu o 
financování  

číslo Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 
Nástrojem rizikového kapitálu označeny 
kapitálové/kvazikapitálové investice. 

8. Indikátory v DoF 8.1 Kód indikátoru Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 
Umožnit zadání více indikátorů najednou. 

8.2 Název indikátoru Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 

8.3 Měrná jednotka Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 

8.4.1 Výchozí hodnota Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 

8.4.2 Datum výchozí hodnoty dd.mm.rrrr Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 

8.5.1 Předpokládaná dosažená hodnota 
v příslušném čtvrtletí v roce n 

Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. Rokem n se 
rozumí rok podpisu DoF. Předpokládané 
dosažené hodnoty indikátoru se stanovují 
pro každý rok implementace FN / FF. Rok 
n+x předchází roku, kdy bude dosažena 
cílová hodnota indikátoru. 

8.5.2 Předpokládaná dosažená hodnota v roce 
n+1 

Formát dle NČI2014+ 

8.5.3 Předpokládaná dosažená hodnota v roce 
n+x 

Formát dle NČI2014+ 

8.6.1 Cílová hodnota  Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF  

8.6.2 Datum cílové hodnoty dd.mm.rrrr Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 

8.7 Environmentální indikátor Formát dle NČI2014+ Automaticky dle příznaku z NČI 

9. Kategorie intervencí  Blíže viz příloha „Kategorie intervencí – FN 
/ FF“ 

 Zvláštní záložka formuláře pro zadávání 
údajů z DoF. 
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C. Varianta FN pod FF 

DP datové oblasti 10 – 20 zadává ŘO bezodkladně po podpisu DoF se správcem FF. Jsou to DP požadované EK pro úroveň FF a DP určené pro sledování FF na 

národní úrovni. DP následujících datových oblastí (21 – 25) jsou zadávány po výběru finančních zprostředkovatelů (FZ, zde FZ = správců FN pod FF57) a uzavření 

příslušných DoF mezi správcem FF a vybranými FZ. 

Datová oblast Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

10. Identifikace 
programu, ze 
kterého je FF 
financován 

10.1 Číslo a název programu, ze kterého je fond 
fondů financován 

číselník Vztahuje se k programu ŘO, který uzavřel 
DoF pro FF podporovaný z tohoto programu, 
tj. FF, pro který ŘO zadává údaje do 
MS2014+. 
„Hlavní program“ přispívající do FF 
z pohledu ŘO výše. 
Vyplňuje ŘO ručně z uzavřené DoF.  

10.1.1 Číslo a název prioritní osy číselník Vyplňuje ŘO ručně z uzavřené DoF. 

10.1.2 Číslo a název investiční priority  číselník Vyplňuje ŘO ručně z uzavřené DoF. 

10.1.3 
 

Číslo a název specifického cíle číselník ŘO zadává ručně a volí jeden či více SC, 
který/é FF bude naplňovat. 
Výběr omezen volbou PO výše. 

10.1.3.1 Podíl SC na alokaci fondu fondů číslo (procento) ŘO zadává ručně procentní podíl 
jednotlivých SC. Situace, kdy FF (FN pod 
FF) bude naplňovat více SC. 

10.2 Název ESI fondu/ů na podporu FF (FN pod 
FF) v rámci prioritní osy nebo opatření 

číselník Vyplňuje ŘO ručně z uzavřené DoF. 

10.3 CCI každého z dalších programů 
spolufinancovaných z ESI fondů, které 
poskytují příspěvky na fond fondů (FN pod 
FF) 

číselník Vyplňuje ŘO ručně z uzavřené DoF. 

10.4 Číslo a název každého z dalších programů, 
ze kterých je FF (FN pod FF) 
spolufinancován 

číselník Vyplňuje ŘO ručně z uzavřené DoF. 

                                                           
57 Finanční zprostředkovatel je překladem anglického výrazu „financial intermediary.“ Z úrovně EK neexistuje jednoznačná definice tohoto pojmu, EK jím označuje nejen správce FN 

pod FF, ale i správce FN, které jsou implementovány mimo FF. Na národní úrovni finančním zprostředkovatelem rozumíme správce FN pod FF, viz definice FZ v Metodice řízení 
programů. 
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10.5 Tematický/é cíl/e podporovaný/é 
prostřednictvím FF (FN pod FF)  

číselník Číslo a název tematického cíle. Může být 
více TC podporovaných FF (FN pod FF). 
Automaticky systém na základě vybraného 
SC.  
TC dle čl. 9 (1) obecného nařízení. 

10.5.1 Částka ESI fondů vázaná na jednotlivé TC 

  
číslo (částka) Tato DP se bude opakovat podle počtu TC 

podporovaných prostřednictvím FF (FN pod 
FF) 
Celkové způsobilé výdaje z DP 15.1 

11. Základní informace 
o FF 

11.0 Název fondu fondů text Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

11.1 Oficiální adresa / místo podnikání (země a 
město) fondu fondů 

text DP požadovaná EK. Vyplňuje ŘO ručně. 
Metodické plnění po finalizaci guidance 
k reportingu o FN. 

11.2 Registrační číslo fondu fondů číslo  Přiděleno automaticky dle formátu v MP 
monitorování. 
FF_YYYY_XXX. Označení operace (vkladu 
ŘO do FF). Unikátním označením operace 
až po úroveň FN pod FF bude registrační 
číslo FN pod FF. 

11.3 Datum ukončení předběžného posouzení dd.mm.rrrr Datum ukončení předběžného posouzení FF 
/ FN pod FF, pro který jsou zadávány údaje. 

11.3.1 Předběžné posouzení FN číselník Číselník nabízející dostupná předběžná 
posouzení v MS2014+ ve stavu „Předběžné 
posouzení využití FN (verze k připomínkám 
MMR-NOK a MF-PCO)“. 
ŘO zde ručně vybírá předběžné posouzení, 
ze kterého vzešel FF (FN pod FF), pro který 
zadává údaje do MS2014+. 
Na jedno předběžné posouzení může 
odkazovat více FF (FN pod FF), naopak 
nikoliv. 

11.4 Byl již zahájen výběr finančních 
zprostředkovatelů? 

číselník 
- Ano 
- Ne 

Vyplňuje ŘO ručně. 

11.5 Decentralizovaný FF Číselník Vybírá ŘO z uzavřené DoF. 
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- Investice do kapitálu 
stávající/nově zřízené PO 

- Svěření implementace 
- Přímá implementace  

Pro potřeby FF požadujeme omezit výběr 
z číselníku na první dvě možnosti, třetí není 
relevantní pro FF. 

11.6 Režim veřejné podpory na úrovni správce 
FF 

Číselník 
- GBER 
- Notifikace 
- SGEI 
- Bez prvku na úrovni 

správce 
- Jiný režim 

Vybírá ŘO na základě uzavřené DoF. 
GBER - obecné nařízení o blokových 
výjimkách. 
SGEI – služby obecného hospodářského 
zájmu (SOHZ) 
Jiný režim – např. pre-notifikace  

11.6.1 Popis režimu veřejné podpory Text  Ručně ŘO z DoF. 
Plnění dle režimu VP 
- GBER: uvést článek obecného nařízení 

o blokových výjimkách (Nařízení č. 
651/2014). 

- Notifikace: uvést číslo rozhodnutí EK. 
- SGEI: uvést číslo pověřovacího 

dokumentu. 
- Bez prvku VP / jiný režim: stručně slovně 

popsat situaci 

11.7 Fond fondů je vytvořen na: číselník: 
- národní úroveň 
- regionální úroveň 
- nadnárodní nebo 

přeshraniční úroveň 

Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

11.8 Právní forma fondu fondů  číselník: 
- svěřenský účet 
- samostatný blok finančních 

prostředků 

Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

 

12. Kontaktní osoba FF 12.1 Jméno Textové pole Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

12.2 Příjmení Textové pole Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

12.3 Mobil Číslo Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

12.4 Telefon Číslo Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

12.5 E-mail Textové pole Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 
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13. Identifikace správce 
FF 

13.1 Identifikační číslo správce FF Ručně ŘO Jen právnické osoby. Validace na ROS. 
V případě zahraničního správce FF je 
validace na ROS nerelevantní a DP 13.2 a 
další budou muset být zadány ručně. 

13.2 Název správce FF Automaticky/ručně Validace na ROS a automaticky, pokud 
možné, případně ruční doplnění. 

13.3 Právní povaha správce FF Ručně – číselník: 
- Veřejnoprávní subjekt 
- Soukromoprávní subjekt 

Informace požadované v nařízení 480/2014 
příloha III 

13.4 Je DPH u výdajů vzniklých příjemci 
nevratnou položkou podle vnitrostátních 
právních předpisů? 

Ručně – číselník: 
- Ano 
- Ne 

Dtto 

 Kód státu Automatika Hodnota nastavena na "CZE". Povinné pro 
IS DOTINFO 

 Ulice Automatika Přiřazení existující adresy k zadanému 
subjektu. Validace adresy na RUIAN. 

 Číslo popisné / evidenční  Automatika Přiřazení existující adresy k subjektu. 
Validace adresy na RUIAN. 

 Kód druhu čísla domovního Automatika Vyplní se automaticky po validaci. "1" pro 
číslo popisné, "2" pro číslo evidenční. 

 Číslo orientační Automatika Přiřazení existující adresy k subjektu. 
Validace adresy na RUIAN. 

 Část obce Automatika Přiřazení existující adresy k subjektu. 
Validace adresy na RUIAN. 

 Obec Automatika Kód obce (LAU 2) a název obce. Validace 
adresy na RUIAN. 

 PSČ Automatika Přiřazení existující adresy k subjektu. 
Validace adresy na RUIAN. 

 Kód a název ORP Automatika Vyplní se automaticky (podle územní 
příslušnosti vybrané obce). 

 Kód a název okresu Automatika Vyplní se automaticky (podle územní 
příslušnosti vybrané obce). 

 Kód a název kraje Automatika Vyplní se automaticky (podle územní 
příslušnosti vybrané obce). 

 Datum validace Automatika Vyplní se automaticky na základě provedené 
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validace. 

 Typ adresy - kód Ručně - číselník: 
- oficiální 
- pro doručení 
- místo podnikání 

Vyplňuje ŘO z číselníku. Adresa sídla pro 
PO. 

 Typ adresy - název Ručně - číselník: 
- oficiální 
- pro doručení 
- místo podnikání 

Vyplňuje ŘO výběrem z číselníku. 

13.6 Oficiální adresa / místo podnikání (země a 
město) správce FF 

Textové pole 
Ručně ŘO 

DP vyžadovaná EK, bude metodicky 
upřesněna. 

13.7.1 Účet - Číslo účtu v mezinárodním formátu 
IBAN 

Ručně Číslo účtu příjemce v mezinárodním formátu 
IBAN 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

13.7.2 Účet - Kód banky Ručně Kód banky příjemce. 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

13.7.3 Účet - Stát banky Ručně Stát banky příjemce. 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

13.7.4 Účet - Měna účtu Ručně Měna účtu příjemce. 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

13.7.5 Účet - Mezinárodní kód banky SWIFT Ručně Mezinárodní kód banky příjemce ve formátu 
SWIFT. 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

13.7.6 Účet - Konstantní symbol Ručně Konstantní symbol účtu příjemce. 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

13.7.7 Účet - Variabilní symbol Ručně Variabilní symbol účtu příjemce. 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

13.7.8 Účet - Specifický symbol Ručně Specifický symbol účtu příjemce. 
Ručně ŘO z uzavřené DoF. 

13.8 Typ správce FF (implementačního subjektu) číselník: 
1. Stávající nebo nově 

vytvořená PO 
2. Evropská investiční banka 
3. Evropský investiční fond 
4. Mezinárodní finanční 

Typ implementačního subjektu v souladu s 
čl. 38(4) obecného nařízení 
Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 
Bude použit stávající číselník, ale pro 
variantu správce FF je potřeba ho zúžit a 
nenabízet možnost č. 7. 
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instituce 
5. Národní rozvojová banka 
6. Veřejnoprávní nebo 

soukromoprávní subjekt 
7. ŘO nebo ZS se ujal 

implementace přímo 

13.9 Způsob výběru správce FF číselník: 
- výběr v souladu s pravidly 

veřejného zadávání 
- svěření správy EIB, EIF či 

IFI 
- in-house zadání 
- inter-administrativní 

spolupráce 
- jiný postup 

Vybírá ŘO ručně. 
IFI = mezinárodní finanční instituce 

13.9.1 Popis jiného postupu Textové pole Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. Tato DP 
zpřístupněna, jen když v DP 13.9 vybráno 
„jiný postup“ 

13.10 Datum podpisu dohody o financování se 
správcem FF 

dd.mm.rrrr Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

13.11 Předpokládané datum ukončení činnosti FF dd.mm.rrrr Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

14. Identifikace operace 14.1 Krátký popis operace Textové pole Identifikace operace dle nařízení č. 
480/2014, přílohy III. Platí pro všechny DP 
datové oblasti 5. 
Vyplňuje ŘO ručně. 
DP z datové oblasti 5 nebudou přenášeny do 
ZoR. 

14.2 Datum zahájení operace dd.mm.rrrr Ručně ŘO. Bude metodicky upřesněno. 

14.3 Datum skončení operace dd.mm.rrrr Ručně ŘO. Bude metodicky upřesněno. 

14.4 Subjekt, který vydal právní akt o poskytnutí / 
převodu podpory 

Textové pole Automaticky ŘO zadávající údaje z DoF do 
MS2014+. 

14.5 Informace, zda operace zahrnuje financování v 
rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti 
mladých lidí 

Číselník 
- Ano 
- Ne 

Automaticky nastaveno ne. 

14.6 Informace, zda je operace realizována v rámci Číselník Vyplňuje ŘO ručně 
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struktury PPP - Ano 
- Ne 

14.7 Měna operace Číselník – automaticky CZE  

17.8 Příslušná kategorie regionu Číselník: 
- více rozvinutý region 
- méně rozvinutý region 
- nerelevantní 

Vyplňuje ŘO ručně 

14.9 Čestné prohlášení o výběru operace Soubor ve formátu pdf De facto jako příloha, kterou nahraje ŘO  

15. Celková alokace do 
fondu fondů 

15.1 Celková výše příspěvků programu 
vázaných v dohodě o financování se 
správcem FF 

číslo (částka) Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 
Přenos do ZoR FF 

 Příspěvek Unie - INV  Číslo(částka) Automaticky z fondů níže. 

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka) Automaticky z fondů níže. 

 EFRR – INV Číslo(částka)  

 EFRR - NINV Číslo(částka)  

 FS – INV Číslo(částka)  

 FS – NINV Číslo(částka)  

 ESF – INV Číslo(částka)  

 ESF – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
státní rozpočet, státní fond, rozpočet krajů a 
obcí a jiné veřejné výdaje. 

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
státní rozpočet, státní fond, rozpočet krajů a 
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obcí a jiné veřejné výdaje. 

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
národní veřejné zdroje a národní soukromé 
zdroje, pokud je to relevantní. 

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
národní veřejné zdroje a národní soukromé 
zdroje, pokud je to relevantní. 

 Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
příspěvek Unie, národní spolufinancování a 
soukromé zdroje, pokud je to relevantní. 

15.2 Počítá se v rámci FF (FN pod FF) 
s kapitalizovanými poplatky? 

Checkbox Kapitalizované náklady nebo poplatky dle čl. 
42(2) obecného nařízení. 
 
Pokud zatrženo, DP 15.1 v rozpadu bude o 
prostředky na kapitalizované náklady nebo 
poplatky ponížena a CZV v 15.3 budou o 
toto ponížení nižší než CZV v 15.1. 
 
Pokud nezatrženo, částky z DP 15.1 se 
v rozpadu přetáhnou do DP 15.3. 
 
Prozatím ruční zadání následujících DP ze 
strany ŘO. 

15.3 Celková výše příspěvků programu 
vázaných v DoF na podporu 
poskytovanou z FN pod FF 

 Vázaných v dohodě o financování na 
finanční produkty poskytované z FN pod FF 
během období způsobilosti. 
Automatické plnění (pokud nezaškrtnut 
checkbox 15.2, částky z DP 15.1 se 
v rozpadu přetáhnou do DP 15.3), případně 
ručně plní ŘO (pokud zaškrtnut checkbox 
15.2). 
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 Příspěvek Unie - INV  Číslo(částka) Automaticky z fondů níže. 

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka) Automaticky z fondů níže. 

 EFRR – INV Číslo(částka)  

 EFRR - NINV Číslo(částka)  

 FS – INV Číslo(částka)  

 FS – NINV Číslo(částka)  

 ESF – INV Číslo(částka)  

 ESF – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
státní rozpočet, státní fond, rozpočet krajů a 
obcí a jiné veřejné výdaje. 

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
státní rozpočet, státní fond, rozpočet krajů a 
obcí a jiné veřejné výdaje. 

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
národní veřejné zdroje a národní soukromé 
zdroje, pokud je to relevantní. 

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
národní veřejné zdroje a národní soukromé 
zdroje, pokud je to relevantní. 

 Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  
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 Celkové způsobilé výdaje Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
příspěvek Unie, národní spolufinancování a 
soukromé zdroje, pokud je to relevantní. 

16. Finanční plán fondu 
fondů 

16.1 Celková výše příspěvků programu do 
fondu fondů v prvním vkladu 

číslo (částka) Předpokládaná výše prvního vkladu na účet 
FF. 
CZV. 

16.1.1 Číslo vkladu číslo Automaticky přiděleno 1. 

16.1.2 Předpokládané datum vkladu dd.mm.rrrr Ručně zadává ŘO. 
Předpokládané datum převedení vkladu do 
FF. 

16.1.3 Skutečné datum vkladu dd.mm.rrrr Automaticky doplní systém v okamžiku, kdy 
schválen relevantní F1.   
Skutečné datum převedení vkladu do FF. 

16.1.4 Procentní podíl vkladu na celkové alokaci do 
FF v DoF 

číslo (procento) Automaticky výpočet jako poměr DP 16.1 
vůči DP 15.3 (CZV). 
Může být maximálně 25 %, systém toto bude 
kontrolovat a při vyšší hodnotě upozorní. 
Měkká kontrola, přes upozornění bude 
možné ve finančním plánu indikativně 
naplánovat vyšší výši vkladu. 

16.2 Plánovaná celková výše příspěvků 
programu do fondu fondů v dalších 
vkladech  

 Předpokládaná výše dalších vkladů do FF. 
CZV. 
 
ŘO zadává ručně z DoF / Obchodního plánu 
FF. 
 
DP od 16.2 po „Skutečné datum vykázání 
…“ budou vyplňovány tolikrát, kolik se při 
vkládání údajů z DoF předpokládá vkladů do 
FF (kromě prvního vkladu, pro který jsou 
specifické DP 16.1 až 16.1.4). Nejméně čtyři 
vklady, umožnit násobné vkládání této DP - 
minimálně tedy první vklad viz DP výše a 
třikrát tato DP 16.2 a podpoložky po 16.2.4. 
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Specificky pro tuto DP 16.2 bude systém 
automaticky hlídat, aby částky jednotlivých 
vkladů (indikativní finanční plán) dohromady 
v CZV odpovídaly datové položce 15.3. 
Pokud odpovídat nebudou, systém na to 
upozorní a neumožní vkládat jiné údaje. 

16.2.1 Číslo vkladu číslo Automaticky přiděleno 2, 3, 4 atd. 

16.2.2 Předpokládané datum vkladu dd.mm.rrrr Ručně zadává ŘO. 
Předpokládané datum převedení vkladu do 
FF. 

16.2.3 Skutečné datum vkladu dd.mm.rrrr Automaticky doplní systém v okamžiku, kdy 
schválen relevantní F1.   
Skutečné datum převedení vkladu do FF. 

16.2.4 Procentní podíl vkladu na celkové alokaci do 
FF v DoF 

číslo (procento) Automatický výpočet jako poměr DP 16.2 
vůči DP 15.3 
Může být maximálně 25 %, systém toto bude 
kontrolovat a při vyšší hodnotě upozorní. 
Měkká kontrola, přes upozornění bude 
možné ve finančním plánu indikativně 
naplánovat vyšší výši vkladu. 

17. Další zdroje v DoF 17.1 Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI 
fondy) vázaná v DoF se správcem FF 

číslo (částka) Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. 

18. Indikátory v DoF 18.1 Kód indikátoru Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 
Umožnit zadání více indikátorů najednou. 

18.2 Název indikátoru Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 

18.3 Měrná jednotka Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 

18.4.1 Výchozí hodnota Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 

18.4.2 Datum výchozí hodnoty dd.mm.rrrr Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 

18.5.1 Předpokládaná dosažená hodnota 
v příslušném čtvrtletí v roce n 

Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. Rokem n se 
rozumí rok podpisu DoF. Předpokládané 
dosažené hodnoty indikátoru se stanovují 
pro každý rok implementace FN / FF. Rok 
n+x předchází roku, kdy bude dosažena 
cílová hodnota indikátoru. 

18.5.2 Předpokládaná dosažená hodnota v roce Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO. 
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n+1 

18.5.3 Předpokládaná dosažená hodnota v roce 
n+x 

Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO. 

18.6.1 Cílová hodnota  Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF  

18.6.2 Datum cílové hodnoty dd.mm.rrrr Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 

18.7 Environmentální indikátor Formát dle NČI2014+ Automaticky dle příznaku z NČI. 

19. Kategorie intervencí 19.1 Blíže viz příloha „Kategorie intervencí – FN / 
FF“ 

 Zvláštní záložka formuláře pro zadávání 
údajů z DoF. 

20. Pokrok v 
implementaci FF 

20.1 Proběhl již výběr finančních 
zprostředkovatelů?  

checkbox Výběr správce/ů FN pod FF většinou 
proběhne s odstupem po výběru správce FF. 
 
Pokud zatrženo, zpřístupní se DP 20.2, která 
jinak neaktivní. 
 oblasti 21 a dále (nová sada záložek). 
 
DP 11.4 obecně informuje o tom, zda již byl 
výběr FZ zahájen. DP 20.1 bude zatržena 
v případě, že již byl FZ vybrán a uzavřena 
příslušná dohoda o financování. 

20.2 Finanční nástroje pod fondem fondů Tlačítko Po kliknutí na tlačítko by se mělo otevřít 
nové okno, kde by se daly přidávat jednotlivé 
FN pod FF. 
V tomto novém okně budou zadávány DP 
z datových oblastí 21-25 níže.  

20.3 Úroky a jiné výnosy z plateb z ESI fondů do 
FF 

číslo (částka) Vložení podpory na úročený účet správce FF 
do doby výběru FZ (správce/ů FN pod FF) a 
převedení příslušné částky podpory na jejich 
účty. 
DP požadovaná EK, metodický výklad 
k plnění po finalizaci guidance k reportingu o 
FN. 
Ruční plnění ŘO. 
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D. Varianta FN pod FF – údaje o finančních zprostředkovatelích 

Dle MP finanční toky jsou bezodkladně poté, co správce fondu fondů vybere jednotlivé finanční zprostředkovatele (FZ) a uzavře s nimi příslušné dohody o 

financování, do MS2014+ zadávány základní údaje z uzavřené dohody o financování mezi správcem FF a FZ. 

Datová oblast Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

21. Identifikace 
programu a základní 
informace o FN pod 
FF 

21.1 Číslo a název specifického cíle číselník ŘO zadává ručně a volí jeden SC, který 
bude FN pod FF naplňovat. 
Výběr omezen SC na úrovni FF, tj. SC 
vybranými v DP 10.1.3. 

21.2 Tematický cíl podporovaný prostřednictvím 
FN pod FF 

číselník Číslo a název tematického cíle daného 
příslušným SC v DP 21.1. 
TC dle čl. 9 (1) obecného nařízení. 

21.2.1 Částka ESI fondů vázaná na TC 

  
číslo (částka) Ručně ŘO doplní v CZV částku vázanou na 

daný FN pod FF. 

21.3 Název finančního nástroje text Vyplňuje ručně ŘO na základě uzavřené 
DoF mezi správcem FF a FZ. 
DP požadovaná EK, metodické upřesnění po 
finalizaci guidance k reportingu o FN. 

21.4 Registrační číslo FN pod FF číslo  Přiděleno automaticky, formát dle MP 
monitorování 
FF_ YYYY_XXX _FN_ YYYY_XXX 
Rozšíření registračního čísla FF viz DP 11.2. 
Unikátní označení operace až po úroveň FN 
pod FF. 

21.5 Oficiální adresa / místo podnikání (země a 
město) FN pod FF 

text Vyplňuje ručně ŘO. 

21.6 Typ FN pod FF Číselník: 
- zhotovený na míru 
- off-the-shelf 

Volí ŘO. 
Typ FN dle čl. 38(3) obecného nařízení. FN 
zhotovený na míru odpovídá čl. 38(3)(b) 
obecného nařízení. 

21.7.1.1 Režim veřejné podpory na úrovni 
finančního zprostředkovatele 

Číselník 
- GBER 
- Notifikace 
- SGEI 

V případě volby „zhotovený na míru“ v DP 
21.7 se uvede režim VP na úrovni finančního 
zprostředkovatele. 
Volí ŘO. 
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- Bez prvku VP na úrovni 
správce 

- Jiný režim 

GBER - obecné nařízení o blokových 
výjimkách 
SGEI – služby obecného hospodářského 
zájmu (SOHZ) 
Jiný režim – např. pre-notifikace 

21.7.1.2 Popis režimu veřejné podpory Text  Vyplňuje ŘO 
Plnění dle režimu VP v DP 21.8.1.1 
- GBER: uvést článek obecného nařízení 

o blokových výjimkách (Nařízení č. 
651/2014). 

- Notifikace: uvést číslo rozhodnutí EK. 
- SGEI: číslo a název pověřovacího 

dokumentu 
- Bez prvku VP / jiný režim: stručně slovně 

popsat situaci  

21.7.2 Druh off-the-shelf FN pod FF číselník 
- Risk-sharing loan 
- Capped guarantee 
- Renovation loan 
- Co-investment facility 
- Urban development fund 

Tato DP zpřístupněna jen v případě volby 
off-the-shelf v DP 21.7. 
Uvede se druh off-the-shelf FN. 
Volí ŘO.  

21.8 Finanční nástroj implementován pod 
fondem fondů nebo bez fondu fondů  

číselník:  
- finanční nástroj 

implementován pod fondem 
fondů 

- finanční nástroj 
implementován bez fondu 
fondů 

Automaticky „finanční nástroj implementován 
pod fondem fondů“ 

21.9 Finanční nástroj je vytvořen na: číselník: 
- národní úroveň 
- regionální úroveň 
- nadnárodní nebo 

přeshraniční úroveň 

Volí ŘO. 

21.10 Typ finančních produktů poskytovaných 
finančním nástrojem: 

číselník:  
- úvěry 

Volí ŘO. 
 



Příloha 11 Finanční nástroj / fond fondů - datové položky 

150 
 

Datová oblast Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

- mikro-půjčky 
- záruky 
- kapitálové investice 
- kvazikapitálové investice 
- jiný finanční produkt 
- další podpora kombinovaná 

v rámci FN 

U prvních 6 FP umožnit jejich volbu a 
zároveň volbu další podpory kombinované 
v rámci FN. 
 
Další podpora kombinovaná v rámci 
finančního nástroje v souladu s čl. 37(7) 
obecného nařízení 

21.10.1 Popis jiného finančního produktu Textové pole DP zpřístupněna, jen když je v DP 21.11 
vybrán jiný finanční produkt. 
Volí ŘO. 

21.10.2 Další podpora kombinovaná v rámci FN (v 
souladu s čl. 37(7) obecného nařízení) 

číselník: 
- technická podpora 
- příspěvek k úhradě úroků 
- příspěvek k ceně záruky 

DP zpřístupněna, jen když je v DP 21.11 
vybrán některý z 6 prvních FP a současně 
další podpora kombinovaná v rámci FN. 
 
Kombinace do jedné operace v souladu s čl. 
37(7) obecného nařízení. V rámci číselníku 
lze zvolit více položek současně.  
 
Volí ŘO. 

21.10.3 Název finančního produktu poskytovaného 
finančním nástrojem 

text Vyplňuje ŘO. 
Bude metodicky upřesněno, jak sledovat 
např. více druhů úvěrů (s různou splatností a 
úrokovými sazbami) poskytovaných z FN. 
DP požadovaná EK, metodické upřesnění po 
finalizaci guidance k reportingu o FN. 

21.11 Právní forma finančního nástroje číselník: 
- svěřenský účet 
- samostatný blok finančních 

prostředků 

Volí ŘO. 
Právní forma finančního nástroje v souladu s 
čl. 38 (6) obecného nařízení (jen u 
finančních nástrojů zmíněných v čl. 38(1)(b) 
obecného nařízení, tj. decentralizovaných 
FN) 

22. Identifikace 
finančního 
zprostředkovatele 

22.1 Správce FF je zároveň správcem FN pod 
FF? 

checkbox Vyplňuje ŘO. 
Zatrženo, pokud je správce FF zároveň 
správcem FN pod FF, za který jsou 
zadávány údaje. 
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Pokud zatrženo, zkopírují se automaticky 
relevantní DP z datových oblastí 10-20 do 
datových oblastí níže. Konkrétně: 
DP 13.2 do DP 22.2 
DP 13.8 do DP 22.4 

22.2 Název finančního zprostředkovatele Textové pole 
 

Vyplňuje ŘO. 

22.3 Oficiální adresa / místo podnikání (země a 
město) finančního zprostředkovatele 

Textové pole 
 

Vyplňuje ŘO. 

22.4 Typ finančního zprostředkovatele 
(implementačního subjektu) 

číselník: 
- Stávající nebo nově 

vytvořená PO 
- Evropská investiční banka 
- Evropský investiční fond 
- Mezinárodní finanční 

instituce 
- Národní rozvojová banka 
- Veřejnoprávní nebo 

soukromoprávní subjekt 
- ŘO nebo ZS se ujal 

implementace přímo 

Typ implementačního subjektu v souladu s 
čl. 38(4) obecného nařízení. 
Ručně volí ŘO. 
Bude použit stávající číselník, ale pro 
variantu FN pod FF je potřeba ho zúžit a 
nenabízet možnost č. 7. 

22.5 Způsob výběru finančního 
zprostředkovatele 

číselník: 
- výběr v souladu s pravidly 

veřejného zadávání 
- svěření správy EIB, EIF či 

IFI 
- in-house zadání 
- inter-administrativní 

spolupráce 
- jiný postup 

Volí ŘO. 
IFI = mezinárodní finanční instituce 

22.5.1 Popis jiného postupu Textové pole Vyplňuje ŘO. 
DP zpřístupněna, jen když je v DP 22.5 
vybrán „jiný postup“ 

22.6 Datum podpisu dohody o financování 
s finančním zprostředkovatelem 

dd.mm.rrrr Vyplňuje ŘO ručně. 
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22.7 Předpokládané datum ukončení činnosti FN 
pod FF 

dd.mm.rrrr Vyplňuje ŘO. 

23. Celková alokace do 
finančního nástroje 
pod fondem fondů 

23.1 Celková výše příspěvků programu 
vázaných v dohodě o financování mezi 
správcem FF a FZ 

 Vyplňuje ŘO. 
Přenos (v rozpadu níže na zdroje 
financování) do ZoR FF a do F1. 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka) Automaticky z fondů níže. 

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka) Automaticky z fondů níže. 

 EFRR – INV Číslo(částka)  

 EFRR - NINV Číslo(částka)  

 FS – INV Číslo(částka)  

 FS – NINV Číslo(částka)  

 ESF – INV Číslo(částka)  

 ESF – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
státní rozpočet, státní fond, rozpočet krajů a 
obcí a jiné veřejné výdaje. 

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
státní rozpočet, státní fond, rozpočet krajů a 
obcí a jiné veřejné výdaje. 

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
národní veřejné zdroje a národní soukromé 
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zdroje, pokud je to relevantní. 

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
národní veřejné zdroje a národní soukromé 
zdroje, pokud je to relevantní. 

 Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Automatický výpočet - součet částek za 
příspěvek Unie, národní spolufinancování a 
soukromé zdroje, pokud je to relevantní. 

24. Další zdroje a 
pákový efekt v DoF 

24.1 Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI 
fondy) vázaná v DoF s FZ 

číslo (částka) Vyplňuje ŘO. 

24.2.1 Očekávaný pákový efekt úvěrového 
nástroje, s ohledem na dohodu o 
financování  

číslo Vyplňuje ŘO, pokud relevantní. Vztaženo 
k DP 21.11, podle vybraného FP se 
zpřístupní tato DP, DP 24.2.2 nebo DP 
24.2.3. 

24.2.2 Očekávaný pákový efekt záručního 
nástroje, s ohledem na dohodu o 
financování  

číslo Dtto. 

24.2.3 Očekávaný pákový efekt nástroje 
rizikového kapitálu, s ohledem na dohodu o 
financování  

číslo Dtto. 
Nástrojem rizikového kapitálu zde označeny 
kapitálové/kvazikapitálové investice. 

25. Indikátory v DoF 25.1 Kód indikátoru Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 
Umožnit zadání více indikátorů najednou, 
jejich výběr je přitom omezen daným SC, 
který FN pod FF naplňuje. 

25.2 Název indikátoru Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 

25.3 Měrná jednotka Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 

25.4.1 Výchozí hodnota Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 

25.4.2 Datum výchozí hodnoty dd.mm.rrrr Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 

25.5.1 Předpokládaná dosažená hodnota 
v příslušném čtvrtletí v roce n 

Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF. Rokem n se 
rozumí rok podpisu DoF. Předpokládané 
dosažené hodnoty indikátoru se stanovují 
pro každý rok implementace FN / FF. Rok 
n+x předchází roku, kdy bude dosažena 
cílová hodnota indikátoru. 
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25.5.2 Předpokládaná dosažená hodnota v roce 
n+1 

Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO. 

25.5.3 Předpokládaná dosažená hodnota v roce 
n+x 

Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO. 

25.6.1 Cílová hodnota  Formát dle NČI2014+ Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF  

25.6.2 Datum cílové hodnoty dd.mm.rrrr Vyplňuje ŘO z uzavřené DoF 

25.7 Environmentální indikátor Formát dle NČI2014+ Automaticky dle příznaku z NČI. 

26. Kategorie intervencí 26.1 Blíže viz příloha „Kategorie intervencí – FN 
/ FF“ 

 Zvláštní záložka formuláře pro zadávání 
údajů z DoF mezi správcem FF a FZ. 
Kategorie intervencí pro FN pod FF budou 
omezeny SC, který FN pod FF naplňuje. 
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E. Kategorie intervencí - FN / FF  

ID Název DP  Zařazení Datová oblast Výklad (definice) Plnění Metodická závaznost 

146 Kód Specifický cíl Kategorie intervencí Přebírá se z dat na DoF, vč. 
procenta SC. Údaje za kategorie 
intervencí se zadávají za FN / FF 
jako celek, ale v případě potřeby 
jsou v MS2014+ dostupná i v 
rozpadu na SC. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

147 Název Specifický cíl Kategorie intervencí Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

148 Více rozvinutý region Specifický cíl Kategorie intervencí Procento povinná k vyplnění 

149 Méně rozvinutý region Specifický cíl Kategorie intervencí Procento povinná k vyplnění 

150 Kód Skupina oblastí 
intervencí 

Kategorie intervencí Plní se automaticky dle výběru 
Oblasti intervence. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

151 Název Skupina oblastí 
intervencí 

Kategorie intervencí Plní se automaticky dle výběru 
Oblasti intervence. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

152 Kód Podskupina oblastí 
intervencí 

Kategorie intervencí Plní se automaticky dle výběru 
Oblasti intervence. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

153 Název Podskupina oblastí 
intervencí 

Kategorie intervencí Plní se automaticky dle výběru 
Oblasti intervence. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

154 Kód Oblast intervence Kategorie intervencí Volí ŘO z číselníku. Nabízí se 
číselník omezený na SC na 
programu. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

155 Název Oblast intervence Kategorie intervencí Volí ŘO z číselníku. Nabízí se 
číselník omezený na SC na 
programu. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

156 Procentní podíl Oblast intervence Kategorie intervencí Vyplňuje ŘO. Procento povinná k vyplnění 
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157 Indikativní alokace Oblast intervence Kategorie intervencí Vyplňuje ŘO nebo se plní 
automaticky na základě zadaného 
podílu. Částka ze smlouvy (DoF) 
připadající na příspěvek Unie. 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

povinná k vyplnění 

158 Kód Dílčí oblast intervence Kategorie intervencí Volí ŘO z číselníku. Nabízí se 
číselník omezený na SC na 
programu. 

Číselník v MS2014+ nepovinná 

159 Název Dílčí oblast intervence Kategorie intervencí Volí ŘO z číselníku. Nabízí se 
číselník omezený na SC na 
programu. 

Číselník v MS2014+ nepovinná 

160 Procentní podíl Dílčí oblast intervence Kategorie intervencí Vyplňuje ŘO. Procento nepovinná 

161 Indikativní alokace Dílčí oblast intervence Kategorie intervencí Vyplňuje ŘO nebo se plní 
automaticky na základě zadaného 
podílu. Částka ze smlouvy (DoF) 
připadající na příspěvek Unie. 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

nepovinná 

162 Kód Forma financování Kategorie intervencí Volí ŘO z číselníku. Nabízí se 
číselník omezený na SC na 
programu. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

163 Název Forma financování Kategorie intervencí Volí ŘO z číselníku. Nabízí se 
číselník omezený na SC na 
programu. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

164 Indikativní alokace Forma financování Kategorie intervencí Automaticky - částka je rovna 
alokaci ze smlouvy (DoF) 
připadající na příspěvek Unie. 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

povinná k vyplnění 
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ID Název DP  Zařazení Datová oblast Výklad (definice) Plnění Metodická závaznost 

165 Kód Typ území Kategorie intervencí Volí ŘO z číselníku. Nabízí se 
číselník omezený na SC na 
programu. Pokud je na SC zvolena 
položka "Nepoužije se", plní se 
automaticky. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

166 Název Typ území Kategorie intervencí Volí ŘO z číselníku. Nabízí se 
číselník omezený na SC na 
programu. Pokud je na SC zvolena 
položka "Nepoužije se", plní se 
automaticky. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

167 Procentní podíl Typ území Kategorie intervencí Vyplňuje ŘO. Procento povinná k vyplnění 

168 Indikativní alokace Typ území Kategorie intervencí Vyplňuje ŘO nebo se plní 
automaticky na základě zadaného 
podílu. Částka ze smlouvy (DoF) 
připadající na příspěvek Unie. 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

povinná k vyplnění 

169 Kód Mechanismus 
územního plnění 

Kategorie intervencí Volí ŘO z číselníku. Nabízí se 
číselník omezený na SC na 
programu. Pokud je na SC zvolena 
položka "Nepoužije se", plní se 
automaticky. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

170 Název Mechanismus 
územního plnění 

Kategorie intervencí Volí ŘO z číselníku. Nabízí se 
číselník omezený na SC na 
programu. Pokud je na SC zvolena 
položka "Nepoužije se", plní se 
automaticky. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

171 Indikativní alokace Mechanismus 
územního plnění 

Kategorie intervencí Vyplňuje ŘO nebo se plní 
automaticky na základě zadaného 
podílu. Částka ze smlouvy (DoF) 
připadající na příspěvek Unie. 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

povinná k vyplnění 
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172 Kód Tematický cíl (pouze 
pro EFRR a FS) 

Kategorie intervencí Vyplňuje se automaticky vazby SC 
na TC. Relevantní pouze pro EFRR 
a FS. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

173 Název Tematický cíl (pouze 
pro EFRR a FS) 

Kategorie intervencí Vyplňuje se automaticky vazby SC 
na TC. Relevantní pouze pro EFRR 
a FS. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

174 Procentní podíl Tematický cíl (pouze 
pro EFRR a FS) 

Kategorie intervencí Automaticky. Procento povinná k vyplnění 

175 Indikativní alokace Tematický cíl (pouze 
pro EFRR a FS) 

Kategorie intervencí Automaticky - částka je rovna 
alokaci ze smlouvy (DoF) 
připadající na příspěvek Unie. 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

povinná k vyplnění 

176 Kód Vedlejší téma ESF 
(pouze pro ESF) 

Kategorie intervencí Volí ŘO z číselníku. Nabízí se 
číselník omezený na SC na 
programu. Pokud je na SC zvolena 
položka "Nepoužije se", plní se 
automaticky. Relevantní pouze pro 
ESF. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

177 Název Vedlejší téma ESF 
(pouze pro ESF) 

Kategorie intervencí Volí ŘO z číselníku. Nabízí se 
číselník omezený na SC na 
programu. Pokud je na SC zvolena 
položka "Nepoužije se", plní se 
automaticky. Relevantní pouze pro 
ESF. 

Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

178 Procentní podíl Vedlejší téma ESF 
(pouze pro ESF) 

Kategorie intervencí Vyplňuje ŘO. Procento povinná k vyplnění 

179 Indikativní alokace Vedlejší téma ESF 
(pouze pro ESF) 

Kategorie intervencí Vyplňuje ŘO nebo se plní 
automaticky na základě zadaného 
podílu. Částka ze smlouvy (DoF) 
připadající na příspěvek Unie. 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

povinná k vyplnění 

180 Kód Ekonomická aktivita Kategorie intervencí Volí ŘO z číselníku. Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 
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181 Název Ekonomická aktivita Kategorie intervencí Volí ŘO z číselníku. Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

182 Indikativní alokace Ekonomická aktivita Kategorie intervencí Vyplňuje ŘO. Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

povinná k vyplnění 

183 Kód Lokalizace Kategorie intervencí Volí ŘO výběrem z číselníku. Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

184 Název Lokalizace Kategorie intervencí Volí ŘO výběrem z číselníku. Číselník v MS2014+ povinná k vyplnění 

185 Procentní podíl Lokalizace Kategorie intervencí Automaticky. Procento povinná k vyplnění 

186 Indikativní alokace Lokalizace Kategorie intervencí Automaticky - částka je rovna 
alokaci ze smlouvy (DoF) 
připadající na příspěvek Unie. 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

povinná k vyplnění 
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Příloha 12 Fond mikroprojektů – datové položky 

Datové položky jsou uvedeny ve formátu excelu. 

Příloha 13 Veřejné zakázky – datové položky 

Datové položky jsou uvedeny ve formátu excel. 
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Příloha 14 Zaměstnanci subjektů implementační struktury – datové položky 

Číslo Datová oblast / položka Plnění Poznámka 

1  Identifikační číslo Číslo 

Unikátní číslo zaměstnance vygenerované 
MS2014+ při zadání nového zaměstnance. 
Jedná se o číslo v rozsahu 1–99999 znaků.  
Při přechodu zaměstnance do jiného subjektu 
implementační struktury mu číslo zůstává. 
Omezení viditelnosti tohoto pole, jedná se o 
citlivý údaj používaný při registraci do MS2014+. 

2  Kód data narození Číslo 

Jednoznačný identifikátor osoby vyplývající 
z data narození. Systém ho pouze eviduje. 
Stanovuje se následovně: součet číslic roku 
vynásobený měsícem vynásobené dnem (např.  
Narozen 3.4.1970, (1+9+7+0)* 3 * 4 = 204). 
Omezení viditelnosti tohoto pole, jedná se o 
citlivý údaj používaný při registraci do MS2014+. 

3  Jméno Textové pole 
Určení osobního jména zaměstnance. 
Plní se ručně. 

4  Příjmení Textové pole 
Určení příjmení zaměstnance. 
Plní se ručně. 

5  Titul před jménem Textové pole 
Určení titulu před jménem. 
Plní se ručně.  

6  Titul za jménem Textové pole 
Určení titulu za jménem. 
Plní se ručně. 

7  Název organizace 

Číselník 
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
- Ministerstvo financí ČR 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
- Ministerstvo práce a sociálních věcí 
- Ministerstvo životního prostředí 
- Ministerstvo dopravy 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu 
- Ministerstvo zemědělství 
- Magistrát hlavního města Prahy 

Určení organizace, která je pověřená výkonem 
subjektu implementační struktury. 
Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. 
V případě, že je vybráno více položek, jsou 
následující pole 7-22 vyplňována ve vazbě na 
toto pole zvlášť. 
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Číslo Datová oblast / položka Plnění Poznámka 

- Generální finanční ředitelství 
- Orgán finanční správy 
- Centrum pro regionální rozvoj 
- Technologická agentura České republiky 
- Státní zemědělský intervenční fond 
- Státní fond dopravní infrastruktury 
- Státní fond životního prostředí 
- Agentura ochrany přírody a krajiny 

- Czech Invest 

8  Druh subjektu IS 

Číselník 
- Rada pro ESI fondy 
- Národní orgán pro koordinaci a řízení 

Dohody o partnerství 
- Platební a certifikační orgán 
- Centrální bod sítě AFCOS 
- Platební agentura (EZFRV) 
- Certifikační subjekt (EZFRV) 
- Auditní orgán 
- Řídicí orgán / národní orgán programu 
- Zprostředkující subjekt 
- Generální finanční ředitelství 
- Odbory finanční správy 
- odbor 12 MF 
- Územní dimenze 
- Ostatní 

Určení subjektu implementační struktury. 
Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. 
V případě, že je vybráno více položek, jsou 
následující pole 8-22 vyplňována ve vazbě na 
toto pole zvlášť. 

9  Program / DoP Číselník v MS2014+ 

V případě, že je u Druhu subjektu IS zvolena 
možnost „Rada pro ESI fondů“, „Národní orgán 
pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství“, 
„Platební a certifikační orgán“, „Auditní orgán“, 
„Generální finanční ředitelství“, „odbory finanční 
správy“ a „odbor 12 MF“ automaticky se vyplňuje 
„Dohoda o partnerství“. 
V případě, když je u datové položky „Druh 
subjektu IS“ zvolena některá z těchto možností: 
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Číslo Datová oblast / položka Plnění Poznámka 

řídicí orgán / národní orgán programu, 
zprostředkující subjekt, kontaktní bod AFCOS, 
nabízí se číselník programů. Vybírá se 1 a více 
položek z číselníku. Více položek v případě 
zapojení do implementace více programů. 
V případě, že je vybráno více položek, jsou 
následující pole 9-22 vyplňována ve vazbě na 
toto pole zvlášť. 

10  Útvar v rámci subjektu implementace 

Číselník: 
- řídicí orgán / národní orgán 
- zprostředkující subjekt 
- finanční útvar 
- další útvary zapojené do implementace 

v rámci subjektu 
- subjekt koordinace / horizontálních aktivit 
- kontaktní bod sítě AFCOS 
- platební agentura 

Určení útvaru v rámci subjektu implementační 
struktury. 
Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. 

11  Úsek 
Číselník – dle aktuální organizační struktury 
v MS2014+ 

Určení úseku v rámci organizace, pokud je 
relevantní. 
Vybírá se jedna položka z číselníku. 

12  Sekce 
Číselník – dle aktuální organizační struktury 
v MS2014+ 

Určení sekce v rámci organizace / úseku, pokud 
je relevantní. 
Vybírá se jedna položka z číselníku. 

13  Odbor 
Číselník – dle aktuální organizační struktury 
v MS2014+ 

Určení odboru v rámci sekce, pokud je 
relevantní. 
Vybírá se jedna položka z číselníku. 

14  Oddělení 
Číselník – dle aktuální organizační struktury 
v MS2014+ 

Určení oddělení v rámci odboru, pokud je 
relevantní. 
Vybírá se jedna položka z číselníku. 

15  Osobní číslo Číslo 
Číslo přiřazené zaměstnanci v rámci daného 
subjektu implementační struktury. 
Plní se ručně. 

16  
Identifikační číslo přímého nadřízeného 
zaměstnance 

Číselník v MS2014+ 
Určení nadřízeného zaměstnance. Vybírá se 
pouze jedna položka z číselníku, v němž jsou 
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Číslo Datová oblast / položka Plnění Poznámka 

uvedeni všichni zaměstnanci. 

17  Pracovní pozice 

Číselník 
- ředitel/ka sekce 
- ředitel/ka odboru/vedoucí odboru 
- vedoucí samostatného oddělení 
- vedoucí oddělení 
- zaměstnanec/referent 

Určení pracovní pozice zaměstnance. 
Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. 

18  Datum nástupu dd.mm.rrrr 
Určení data nástupu zaměstnance na danou 
pracovní pozici. 
Vybírá se z kalendáře. 

19  Datum ukončení dd.mm.rrrr 
Určení data ukončení výkonu zaměstnání v dané 
pracovní pozici. 
Vybírá se z kalendáře. 

20  Zaměstnanec přichází z 

Číselník: 
- Jiný subjekt implementační struktury ESI 

fondů 
- Jiná instituce veřejné a státní správy 
- Po ukončení studia (absolvent) 
- Soukromá sféra 
- Převod z programového období 2007–2013 

(v rámci organizace) 
- Jiné 

Určení předchozího místa působení 
zaměstnance. 
Vybírá se jedna položka z číselníku. 

21  Mobil 

Textové pole Určení telefonního čísla na služební mobilní 
telefon. 
Vyplňuje se v případě, že zaměstnanec má 
služební mobilní telefon. 
Plní se ručně. 

22  Telefon 
Textové pole Určení telefonního čísla na pracovní pevnou 

linku. 
Plní se ručně. 

23  E-mail Textové pole 
Určení pracovní e-mailové adresy. 
Plní se ručně. 

24  
Absolvované vzdělávací 
akce  

Vzdělávací akci 
zajišťuje 

Číselník v MS2014+ 
Určení vzdělávacích akcí, které zaměstnanec 
absolvoval v rámci Systému vzdělávání 
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Název vzdělávací 
akce 

Textové pole 
zajišťovaného z úrovně MMR-NOK a subjektu 
implementační struktury. 
Co vzdělávací akce, to jeden záznam.  
Vyplňuje se automaticky z údajů v MS2014+ o 
vzdělávacích akcích. 
  
  

Název vzdělávací 
společnosti 

Textové pole  

Termín konání dd.mm.rrrr 

25  Datum poslední změny dd.mm.rrrr 
Vyplňuje MS2014+ automaticky po uložení 
provedeného záznamu / změny. 
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Příloha 15 Vzdělávání zaměstnanců implementační struktury – datové položky 

A. Požadavky na zajištění vzdělávacích akcí  

Datová položka Plnění Poznámka 

Název organizace Číselník – blíže Příloha 14 Volí se příslušná položka z číselníku 

Program / DoP Číselník v MS2014+ Volí se příslušná položka z číselníku 

Druh subjektu IS Číselník – blíže Příloha 14 Volí se příslušná položka z číselníku 

Období, ke kterému se požadavky vztahují  Číslo ve formátu rrrr 
Číslo ve formátu dd.mm.rrrr 

 Výběr roku, ke kterému se požadavky vztahují - 
volba z číselníku 
Výběr začátku a konce plánu, ke kterému se 
požadavky vztahují – volba data z kalendáře 

Název vzdělávací akce Číselník (seznam vzdělávacích akcí) Seznam nabízených vzdělávacích akcí v rámci 
Systému vzdělávání. Aktualizaci seznamu 
vzdělávacích akcí zajišťuje MMR-NOK – koordinátor 
rozvoje lidských zdrojů. 
Volí se jedna položka z číselníku.  

Preferovaný měsíc konání Číselník (kalendářní měsíce)  Výběr preferovaného termínu (měsíce) konání 
vzdělávací akce. 
Volí se jedna nebo více položek z číselníku. 

Preferované město konání Číselník (krajská města) Určení preferovaného města konání vzdělávací 
akce. 
Volí se jedna nebo více položek z číselníku. 

Předpokládaný počet zájemců Číslo Uvedení počtu zájemců o vzdělávací akci za daný 
subjekt implementační struktury  
Vyplňuje se celé číslo. 

Poznámka Textové pole Upřesnění požadavků týkajících se dané vzdělávací 
akce. 
Nepovinné pole. 
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B. Absolvované specifické vzdělávací akce 

Datová položka Plnění Poznámka 

Název organizace Číselník – blíže Příloha 14 Volí se příslušná položka z číselníku 

Program / DoP Číselník v MS2014+ Volí se příslušná položka z číselníku 

Druh subjektu IS Číselník – blíže Příloha 14 Volí se příslušná položka z číselníku 

Období, za které jsou vykazovány absolvované 
specifické vzdělávací akce 

Číslo ve formátu rrrr 
Číslo ve formátu dd.mm.rrrr 

Výběr roku, ke kterému se přehled akcí vztahuje - 
volba z číselníku 
Výběr začátku a konce přehledu, ke kterému se 
přehled akcí vztahuje – volba data z kalendáře 

Identifikační číslo Číslo Automaticky na základě evidence zaměstnanců 
v MS2014+ v daném subjektu implementační 
struktury. 

Jméno Textové pole 

Příjmení Textové pole 

Osobní číslo Číslo 

Vzdělávací akci zajišťuje Číselník 
- MMR-NOK  
- Subjekt implementační struktury 

Automaticky se vyplňuje „Subjekt implementační 
struktury“. 

Název absolvované specifické vzdělávací akce Textové pole Uvádí se přesný název vzdělávací akce 

Název vzdělávací společnosti Textové pole Uvádí se přesný název společnosti dle Obchodního 
rejstříku58 

Termín konání / zahájení akce dd.mm.rrrr Vyplňuje se datum zahájení akce u vícedenních 
vzdělávacích akcí (např. jazykové vzdělávání aj.). 
Volí se z kalendáře.  

Poznámka Textové pole Specifikace obsahu/případně jméno lektora dané 
vzdělávací akce. 
Nepovinné pole. 

  

                                                           
58 Platí pro vzdělávací akce uskutečněné v ČR. 
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Příloha 16 Administrativní kapacita dle subjektů implementační struktury – datové položky 

A. Základní údaje 

Datová položka Plnění Poznámka 

Název organizace Číselník – blíže Příloha 14 
 

Druh subjektu IS Číselník – blíže Příloha 14 Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. 

Program / DoP Číselník v MS2014+  

V případě, že je u Druhu subjektu IS zvolena možnost 
„Rada pro ESI fondy“, „Národní orgán pro koordinaci a 
řízení Dohody o partnerství“, „Platební a certifikační orgán“, 
„Auditní orgán“, „Generální finanční ředitelství“, „odbory 
finanční správy“ a „odbor 12 MF“ automaticky se vyplňuje 
„Dohoda o partnerství“. 
V případě, když je u datové položky „Druh subjektu IS“ 
zvolena některá z těchto možností: řídicí orgán / národní 
orgán programu, zprostředkující subjekt, nabízí se číselník 
programů. 
Volí se v případě, když u datové položky „Druh subjektu IS“ 
je zvolena některá z těchto možností: řídicí orgán, 
zprostředkující subjekt. 
Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. 

Typ dokumentu „implementační“ Plní se automaticky. 

Druh dokumentu Číselník 
- RZ AdKap (Roční zpráva o 

administrativní kapacitě) 
- PI AdKap (Pololetní informace o 

administrativní kapacitě) 

Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. 

Útvar zodpovědný za předložení zprávy  
Číselník – výběr organizační struktury Výběr z číselníku organizační struktury (která je 

v MS2014+ subjektem zadávána) 

Zodpovědná osoba 

Jméno a příjmení Textové pole Jméno vedoucího pracovníka, který zprávu schvaluje. 

Telefon 
 

Plní se automaticky z údajů o zaměstnancích – viz Tabulka 
„Zaměstnanci subjektů IS“ E-mail Textové pole 

Kontaktní 
osoba 

Jméno a příjmení Textové pole 
Jméno zaměstnance, který ke zprávě poskytne 
podrobnosti. 

Telefon 
 

Plní se automaticky z údajů o zaměstnancích – viz Tabulka 
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Datová položka Plnění Poznámka 

E-mail 

Textové pole 

„Zaměstnanci subjektů IS“ 

Rok zprávy Číselník Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. 

Datum začátku období dd.mm.rrrr Automaticky dle druhu zprávy a zadaného roku. 

Datum konce období dd.mm.rrrr Automaticky dle druhu zprávy a zadaného roku. 

Datum poslední změny dd.mm.rrrr 
Vyplňuje MS2014+ automaticky po uložení provedeného 
záznamu / změny. 

B. Přehled administrativní kapacity 

Datová položka Plnění Poznámka 

Útvar v rámci subjektu implementace Číselník – blíže Příloha 14 Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. 

Název úseku Textové pole Pokud je relevantní. 

Název sekce Textové pole Pokud je relevantní. 

Název odboru Textové pole Pokud je relevantní. 

Název oddělení Textové pole Pokud je relevantní. 

Počet přepočtených úvazků (FTE) za období Číslo 
Na nejnižší jednotku (oddělení); vždy na rok, na který je 
vyplňováno. 

Komentář Textové pole 
Komentář k uvedeným datům – zejména pak k vývoji 
administrativní kapacity od poslední zprávy 

Příloha – organizační struktura 
 

Vložení grafické podoby organizační struktury subjektu 

C. Plán administrativní kapacity 

Datová položka Plnění Poznámka 

Útvar v rámci subjektu implementace Číselník – blíže Příloha 14 Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. 

Plán počtu úvazků na rok 
n 

plat/mzda i finanční 
motivace/odměny z 
prostředků fondů EU 

Číslo 
Pokud je vyplňováno v roce 2015, pak je v tomto řádku 
plán na rok 2015, v dalším řádku plán na rok 2016 a 
v dalším na rok 2017. 
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Datová položka Plnění Poznámka 

uvádí se na úroveň útvaru v rámci IS; vždy na rok, za který 
je vyplňováno. 

fin. motivace /odměny z 
prostředků fondů EU; 
plat/mzda hrazen z jiných 
zdrojů 

Číslo  

osobní náklady plně 
hrazeny z jiných zdrojů 
(např. státní rozpočet) 

Číslo  

Plán počtu úvazků na rok 
n+1 

plat/mzda i finanční 
motivace/odměny z 
prostředků fondů EU 

Číslo 
Uvádí se na úroveň útvaru v rámci IS; vždy na následující 
rok; 

fin. motivace /odměny z 
prostředků fondů EU; 
plat/mzda hrazen z jiných 
zdrojů 

Číslo  

osobní náklady plně 
hrazeny z jiných zdrojů 
(např. státní rozpočet) 

Číslo  

Plán počtu úvazků na rok 
n+2 

plat/mzda i finanční 
motivace/odměny z 
prostředků fondů EU 

Číslo 
Uvádí se na úroveň útvaru v rámci IS; vždy na další 
následující rok. 

fin. motivace /odměny z 
prostředků fondů EU; 
plat/mzda hrazen z jiných 
zdrojů 

Číslo  

osobní náklady plně 
hrazeny z jiných zdrojů 
(např. státní rozpočet) 

Číslo  

Celkem automatický výpočet 
Součtové pole, přičemž součet za aktuální rok by měl 
souhlasit se součtem v přehledu AdKap 

Komentář Textové pole 
Komentář uvedených dat – zejména pak k vývoji AdKap od 
poslední zprávy 
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D. Fluktuace typových pozic 

Datová položka Plnění Poznámka 

Typová pozice 

Číselník: 
- administrátor monitorovacího 

systému 
- administrativní pracovník 
- analytik OP 
- finanční manažer  
- komunikační úředník 
- kontrolor 
- koordinátor evaluace 
- koordinátor ITI 
- koordinátor kontrol a nesrovnalostí  
- koordinátor rozvoje lidských zdrojů 

- koordinátor technické pomoci 
- metodik řízení OP 
- právník 
- projektový manažer 
- řídicí pracovník 
- jiné pozice 

Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. V případě 
položky jiné pozice povinně vyplní poznámku. 

Počet plánovaných/systemizovaných míst (úvazků) 
pro danou pozici 

Číslo Je třeba zohlednit míru zapojení případného zaměstnance. 

Počet úvazků FTE za období na dané pozici Číslo 
 

Počet ukončených/změněných úvazků - pouze 
mateřská/rodičovská dovolená, důchod, úmrtí, stáž 

Číslo   

Počet ukončených úvazků – např. dohodou, 
výpovědí, uplynutím doby určité 

Číslo   

Počet ukončených úvazků - zrušení ve zkušební 
době  

Číslo 
 

Počet zahájených úvazků Číslo   

Počet úvazků převedených v rámci organizace z 
období 2007-2013 

Číslo  

Jiná pozice Textové pole 
Pokud zvolena z předchozího číselníku položka "jiné 
pozice" – je povinné uvést, o jakou pozici se jedná, přičemž 
každá „jiná pozice“ se uvádí samostatně a k ní všechny 
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Datová položka Plnění Poznámka 

ostatní údaje. 

Komentář Textové pole 
Povinný komentář uvedených dat – zejména pak k míře 
fluktuace. 

Fluktuace Automatický výpočet 
Počet ukončených (dohoda, výpověď, zrušení)/počet 
aktuálně = %fluktuace 

E. Získávání a výběr zaměstnanců 

Datová oblast / položka Plnění Poznámka 

Útvar v rámci subjektu implementace Číselník – blíže Příloha 14 Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. 

Výběrová řízení – celkový počet realizovaných (bez 
ohledu na výsledek těchto řízení) 

Číslo celé číslo 

Výběrová řízení – počet přijatých zaměstnanců 
(počet osob) 

Číslo celé číslo 

Komentář Textové pole 
Komentář uvedených dat – zejména pak k vývoji od 
poslední zprávy 

F. Stabilita administrativní kapacity 

Datová položka Plnění Poznámka 

Útvar v rámci subjektu implementace Číselník – blíže Příloha 14 Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. 

Počet přepočtených úvazků s délkou působení 
více než 3 roky daném subjektu implementace v 
období 2014 - 2020 

Číslo 
Hodnoty včetně období přípravy 2014-2020 (příslušným 
poměrem zapojení). 

Počet úvazků k 1. 1. daného roku Číslo 
 V případě timesheetů se vyplní zapojení za leden daného 
roku. 
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Datová položka Plnění Poznámka 

Počet úvazků k 31. 12. daného roku, které jsou 
v subjektu >= 12 měsíců 

Číslo 
 

Index stability Automatický výpočet Počet úvazků k 31.12./počet k 1.1. daného roku 

Komentář Textové pole 
Komentář uvedených dat – zejména pak k vývoji od 
poslední zprávy 

G. Průměrná měsíční mzda / plat 

Datová položka Plnění Poznámka 

Útvar v rámci subjektu implementace Číselník – blíže Příloha 14 Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. 

Osobní náklady 
z prostředků 
fondů EU 

Průměrná měsíční hrubá 
mzda/plat zaměstnance 
hrazeného z prostředků fondů 
EU nebo kombinací prostředků 
fondů EU a jiných zdrojů 

Číslo   

Průměrná finanční motivace 
(motivační odměna nebo 
příplatek) vyplácená na základě 
MP lidské zdroje 

Číslo   

Odměny vyplácené na základě 
MP lidské zdroje 

  

Cílové odměny vyplácené na 
základě MP lidské zdroje 

Číslo 
 

Osobní náklady 
z jiných zdrojů 

Průměrná měsíční hrubá 
mzda/plat zaměstnance 
hrazeného z jiných prostředků 
než fondy EU (např. státní 
rozpočet, rozpočet kraje) 

Číslo   

Průměrná finanční motivace 
(motivační odměna nebo 

Číslo   
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příplatek) vyplácená na základě 
MP lidské zdroje 

Odměny vyplácené na základě 
MP lidské zdroje 

  

Cílové odměny vyplácené na 
základě MP lidské zdroje 

Číslo 
 

Komentář  Textové pole 
Komentář uvedených dat – zejména pak k vývoji od 
poslední zprávy 
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Příloha 17 Lhůty - rozpis 

Tabulka je uvedena ve formátu excel. 
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Příloha 18 Evaluační činnosti – datové položky  

A. Evaluační plán 

Datová položka Plnění Poznámka 

Program / DoP Číselník v MS2014+  Identifikace programu či Dohody o partnerství  

Verze Rok_pořadové číslo 
rrrr_XXX 

Číslo verze EP. 
Vyplňuje se automaticky v závislosti na roce, ve kterém 
byla provedena aktualizace. Pořadí verze EP je 
stanovováno vzestupně od počátku programového období.  

Schváleno / Projednáno MV dne dd.mm.rrrr Výběr z kalendáře 

Příloha – Evaluační plán Soubor ve formátu pdf. / docx. Vložení elektronické verze EP schválené MV včetně 
zachování původních verzí 

Datum vytvoření verze EP dd.mm.rrrr Datum vytvoření EP v MS2014+. Vyplňuje se automaticky 
po uložení záznamu. 

Úpravy provedl  Textové pole ve formátu jméno a příjmení Jméno osoby, která provedla vložení či poslední 
aktualizaci informací. 
Automatické vkládání. 
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B. Základní údaje k evaluaci 

Datová položka Plnění Poznámka 

Kód evaluace Číslo programu (2 pozice)_pořadové číslo (3 pozice) Číselné označení evaluace. 
Vyplňuje se automaticky v závislosti na programu a 
pořadí. Pořadí jednotlivých evaluací je stanovováno 
vzestupně vždy za každý program např. 01_999, 
02_999. 

Název evaluace Textové pole Úplný název evaluace v českém jazyce. 

Název evaluace v AJ Textové pole Úplný název evaluace v anglickém jazyce. 

Předmět evaluace - popis Textové pole Textový popis předmětu evaluace v českém jazyce 

Předmět evaluace v AJ - popis Textové pole Textový popis předmětu evaluace v anglickém jazyce 

Typ  Číselníky: 
z hlediska fáze programu: 

- ex-ante 
- on-going 
- mid-term  
- ad-hoc 
- ex-post 

z hlediska zpracovatele: 
- externí 
- interní 
- smíšená 

z hlediska účelu: 
- formativní 
- sumativní 
- jiné 

Checkbox: 
z hlediska povahy: 

- strategická  
- operativní 
- tematická  
- dopadová 

Výběr více položek z každého číselníku/checkboxů. 
Význam terminologie viz MP evaluace 2014–2020.  
Názvy číselníků/Checků: „Typ z hlediska fáze 
programu“, „Typ z hlediska povahy“, „Typ z hlediska 
zpracovatele, „Typ z hlediska účelu“. Číselníky budou 
doplněny do katalogu číselníků (platí i pro všechny 
číselníky níže uvedené). 



Příloha 18 Evaluační činnosti – datové položky 

178 
 

- komplexní 
- autoevaluace 
- procesní 

Design  Design – číselník: 
- neexperimentální 
- kvaziexperimentální 
- experimentální 
- jiné (vyplňte Popis) 

Pozorování – číselník: 
- jedno (jen po intervenci) 
- dvě (před intervencí a po intervenci)více 
- nerelevantní 
- jiné (vyplňte Popis) 

Bude vybrán design evaluace a popis pozorování.  
Pokud bude potřeba z hlediska zaměření evaluace 
upřesnit vybranou položku z číselníku, vyplňte textem 
DP Popis. 

Tematické zaměření Číselník: 
- administrativní kapacita 
- absorpční kapacita 
- relevance potřeb 
- plnění cílů 
- synergie a komplementarity 
- finanční nástroje 
- publicita 
- veřejná podpora 
- územní dimenze a integrované nástroje 
- horizontální témata  
- řízení a implementace 
- metaevaluace 
- jiné (vyplňte Popis) 

Bude vybráno téma a případně jeho další bližší 
členění dle stanovených kategorií. 
Pokud bude potřeba z hlediska zaměření evaluace 
upřesnit vybranou položku z číselníku, vyplňte textem 
DP Popis. 

Metody, design a zdroje dat Metody sběru dat: 
- dotazníková šetření/průzkum (např. PAPI - 

Paper And Pen Interviewing, CAPI - Computer 
Assisted Personal Interviewing, CATI - 
Computer Assisted Telephone Interviewing; 
CAWI - Computer Assisted Web Interviewing; 
CASI - Computer Assisted Self Interviewing; 
WAPI: Web Assisted Personal Interviewing) 

- etnografie (etnografické pozorování/výzkum a 

Výčet plánovaných a použitých metod. Výběr z 
číselníku, kdy je možné vybrat více variant.  Názvy 
číselníků: „Metody sběru dat“, „Metody analýzy dat“, 
„Metody, designy a přístupy k provádění evaluací “; 
„Zdroje dat“. 
Pokud bude potřeba z hlediska zaměření evaluace 
upřesnit vybranou položku z číselníku, vyplňte textem 
DP Popis. 



Příloha 18 Evaluační činnosti – datové položky 

179 
 

sběr a využití narativních dat, např. nástrojem 
Sense Maker nebo podobnými) 

- focus groups  
- panel expertů (např. metoda Delphi)  
- pozorování  
- sběr dat o funkčnosti uživatelského rozhraní 

IT/webových aplikací (např. eye tracking, 
attention tracking, user tracking)  

- situační testování (např. customer safari, 
mystery shopping) 

- strukturované a polostrukturované individuální 
rozhovory (interview) 

- jiné (vyplňte Popis) 
Metody analýzy dat: 

- analýza dat o využívání a návštěvnosti 
webových stránek (např. Google Analytics, 
využití dat sociálních médií) 

- analýza sociálních sítí/struktur (Social Network 
Analysis) 

- analýzy v prostoru (analýza geografických dat, 
mapové výstupy) 

- kvalitativní komparativní analýza 
(QCA/FsQCA) 

- logický rámec 
- multikriteriální analýza 
- obsahová analýza (např. content analysis, 

textová analýza a text mining, analýza médií) 
- regresní analýza 
- shluková analýza (cluster analysis) 
- statistická analýza s více proměnnými (např. 

ANOVA, ANCOVA atd., faktorová analýza, 
PCA, t-test a jiné parametrické a 
neparametrické testy) 

- SWOT analýza  
- jiné (vyplňte Popis) 

Metody, designy a přístupy k provádění evaluací: 
- analýza relevance veřejných politik a 

programových dokumentů  
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- benchmarking 
- ekonomické analýzy (např. analýza výstupů a 

vstupů (input-output analysis), cost-benefit 
analýza (CBA), cost effectiveness analysis) 

- komparativní metoda 
- kontrafaktuální dopadová evaluace (CIE) - 

difference-in-difference  (double difference); 
analýza před a po 

- kontrafaktuální dopadová evaluace (CIE) - 
propensity score matching a jiné matching 
postupy,  regression discontinuity design, 
instrumentální proměnné 

- kontrafaktuální dopadová evaluace (CIE) - 
randomised control trial 

- metody příčinného usuzování z kvalitativních 
dat v rámci teoreticky vedených evaluací 
(např. analýza přispění; process-tracing) 

- outcome mapping 
- procesní evaluace a hodnocení 

administrativních procesů (např. systems 
thinking, Vanguard method, hodnocení 
administrativních kapacit) 

- případová studie (case study) 
- systematic review  
- theory based impact evaluation: teoreticky 

vedené evaluace (např. theory-driven 
evaluation/theory of change/theory-based 
evaluation/realistická evaluace (Realist 
Evaluation)) 

- jiné (vyplňte Popis) 
Zdroje dat: 

- MS2014+ 
- ČSÚ, Eurostat 
- Resortní statistika 
- ŘO 
- Jiné (vyplňte Popis) 

Harmonogram evaluace ///  
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Předpokládané datum zahájení příprav zadání 
evaluace 

mm.rrrr Předpokládaný termín zahájení příprav zadání 
evaluace. 

Předpokládané datum zahájení realizace mm.rrrr Předpokládaný termín zahájení realizace evaluace. 
V případě externích evaluací se jedná o 
předpokládaný termín podpisu smlouvy se 
zpracovatelem. 

Předpokládané datum ukončení realizace mm.rrrr Předpokládaný termín ukončení realizace evaluace – 
získání všech finálních výstupů evaluace.  

Předpokládaná doba realizace (počet měsíců)  počet měsíců  Automatické plnění na základě datových položek 
Předpokládané datum zahájení příprav ZD a 
Předpokládané datum ukončení realizace, např. 5 
měsíců, zahrnuje také období přípravy výběrového 
řízení. 

Datum skutečného zahájení realizace mm.rrrr Skutečný termín zahájení evaluace. 
Plní se automaticky na základě údajů zadaných 
k první etapě. Pokud se jedná o evaluaci, která 
začíná interní etapou, plní se automaticky na základě 
ručně zadaného data do DP Datum skutečného 
zahájení realizace na etapě.  
V případě, že evaluace začíná externí etapou, plní se 
automaticky na základě data z DP Datum skutečného 
zahájení realizace, který odpovídá záznamu na DP 
Datum podpisu smlouvy s externím zpracovatelem 
evaluace. 

Datum skutečného ukončení realizace mm.rrrr Skutečný termín ukončení realizace evaluace. 

Stav evaluace Výběr z číselníku: 
- plánováno 
- v realizaci 
- ukončeno 
- nerealizováno / zrušeno 

Vyplňován stav evaluace výběrem z číselníku 
v pravidelných intervalech dle MP evaluace 2014–
2020. 

Komentář Textové pole Nepovinné textové pole slouží k okomentování 
základních údajů k evaluaci (např. stav, 
harmonogram, rizika spojená s realizací evaluace 
apod.).  
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Název  Text (natahování přesného názvu dle IČO – propojení 
na databázi) 

Automatické plnění po ověření IČ / RČ v registrech 
s výjimkou nevalidovatelných subjektů.  
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C. Základní údaje k etapě evaluace 

Datová položka Plnění Poznámka 

Kód etapy Číslo programu (2 pozice)_pořadové číslo evaluace (3 
pozice)_pořadové číslo etapy 

Číselné označení etapy. 
Vyplňuje se automaticky v závislosti na programu, 
pořadí evaluace a pořadí etapy. Pořadí jednotlivých 
etap je stanovováno vzestupně vždy za každý 
program a každou evaluaci např. 01_999_99, 
02_999_99. 

Název etapy Textové pole Úplný název etapy v českém jazyce. 

Název etapy v AJ Textové pole Úplný název etapy v anglickém jazyce. 

Předmět etapy - popis Textové pole Textový popis předmětu etapy v českém jazyce 

Předmět etapy v AJ - popis Textové pole Textový popis předmětu etapy v anglickém jazyce 

Typ  Číselníky – blíže tabulka B: Výběr více položek z každého číselníku/checkboxů. 
Význam terminologie viz MP evaluace 2014–2020.  
Názvy číselníků/Checků: „Typ z hlediska fáze 
programu“, „Typ z hlediska povahy“, „Typ z hlediska 
zpracovatele, „Typ z hlediska účelu“. Číselníky budou 
doplněny do katalogu číselníků (platí i pro všechny 
číselníky níže uvedené). 

Tematické zaměření Číselník – blíže tabulka B Bude vybráno téma a případně jeho další bližší 
členění dle stanovených kategorií. 
Pokud bude potřeba z hlediska zaměření evaluace 
upřesnit vybranou položku z číselníku, vyplňte textem 
DP Popis. 

Design etapy Design – číselník – blíže tabulka B 
Pozorování – číselník – blíže tabulka B 

Bude vybrán design etapy a popis pozorování.  
Pokud bude potřeba z hlediska zaměření evaluace 
upřesnit vybranou položku z číselníku, vyplňte textem 
DP Popis. 

Metody, design a zdroje dat Metody sběru dat – číselník – blíže tabulka B 
Metody analýzy dat – číselník – blíže tabulka B 

Výčet plánovaných a použitých metod. Výběr z 
číselníku, kdy je možné vybrat více variant.  Názvy 



Příloha 18 Evaluační činnosti – datové položky 

184 
 

Metody, designy a přístupy k provádění evaluací – 
číselník – blíže tabulka B 
Zdroje dat – číselník – blíže tabulka B 

číselníků: „Metody sběru dat“, „Metody analýzy dat“, 
„Metody, designy a přístupy k provádění evaluací “; 
„Zdroje dat“. 
Pokud bude potřeba z hlediska zaměření evaluace 
upřesnit vybranou položku z číselníku, vyplňte textem 
DP Popis. 

Harmonogram etapy ///  

Předpokládané datum zahájení příprav zadání 
etapy  

mm.rrrr Předpokládaný termín zahájení příprav zadání etapy. 

Předpokládané datum zahájení realizace mm.rrrr Předpokládaný termín zahájení realizace etapy. 
V případě externě realizovaných etap se jedná o 
předpokládaný termín podpisu smlouvy se 
zpracovatelem. 

Předpokládané datum ukončení realizace mm.rrrr Předpokládaný termín ukončení realizace etapy – 
získání všech finálních výstupů etapy evaluace.  

Předpokládaná doba realizace (počet měsíců)   počet měsíců  Automatické plnění na základě datových položek 
Předpokládané datum zahájení příprav ZD a 
Předpokládané datum ukončení realizace, např. 5 
měsíců, zahrnuje také období přípravy výběrového 
řízení. 

Datum skutečného zahájení realizace mm.rrrr Skutečný termín zahájení etapy. 
V případě interní evaluace se plní výběrem 
z kalendáře. Pokud se jedná o externí evaluaci, plní 
se automaticky na základě data zadaného v DP 
Datum podpisu smlouvy (viz datovou oblast E. 
Evaluační zakázka). 

Datum skutečného ukončení realizace mm.rrrr Skutečný termín ukončení realizace etapy. 

Stav etapy Výběr z číselníku: 
- plánováno 
- příprava ZD 
- příprava metodiky interní evaluace 
- vyhlášeno 
- v realizaci 

Vyplňován stav etapy výběrem z číselníku 
v pravidelných intervalech dle MP evaluace 2014–
2020. 
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D. Zpracovatel evaluace 

E. Evaluační zakázka 

- ukončeno 
- nerealizováno / zrušeno 

Stav v ISKP14+ Výběr z číselníku: 
- v realizaci 
- finalizováno v ISKP14+ 
- vráceno k dopracování 
- finalizováno v MS2014+ 

Generován automaticky na základě stavu v ISKP14+ 
v případě externí etapy. 

Komentář Textové pole Nepovinné textové pole slouží k okomentování 
základních údajů k evaluaci (např. stav, 
harmonogram, rizika spojená s realizací evaluace 
apod.).  

Evaluační zakázka Výběr z číselníku na základě vytvořených evaluačních 
zakázek 

Relevantní pouze pro etapy realizované na základě 
evaluační zakázky (externě). Výběr z číselníku 
evaluačních zakázek. 

Zpracovatel evaluace Název zpracovatele evaluace Zpracovatel evaluace je generován automaticky po 
navázání evaluační zakázky. 

Evaluátor Výběr z číselníku evaluátorů  Výběr evaluátora registrovaného v ISKP14+ 
v případě externích etap evaluace, nebo uživatele 
CSSF14+ v případě internách etap evaluace. 

Datová položka Plnění Poznámka 

IČ / RČ 2 pole pro vložení IČ nebo RČ Identifikační kód zpracovatele ověřován přes registry 
v případě IČ.  

Název subjektu Textové pole Automatické plnění po ověření IČ v registru. 
V případě nevalidovaných subjektů vyplňováno ručně.  

Datová položka Plnění Poznámka 
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F. Dokumenty a výstupy evaluace 

Kód evaluační zakázky  Číslo programu (2 pozice)_Z_pořadové číslo (3 pozice) Číselné označení evaluační zakázky. 
Vyplňuje se automaticky v závislosti na programu a 
pořadí evaluační zakázky. Pořadí jednotlivých 
zakázek je stanovováno vzestupně vždy za každý 
program a každou zakázku např. 01_Z_999, 
02_Z_999 

Název evaluační zakázky Textové pole Úplný název evaluační zakázky. 

Datum podpisu smlouvy dd.mm.rrrr Volba z kalendáře.  Datum uzavření smlouvy na 
veřejnou zakázku mezi zadavatelem (žadatelem / 
příjemcem) a dodavatelem, tj. datum, kdy smlouvu 
podepsala poslední ze smluvních stran. 

Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH v CZK Finanční částka zaokrouhlená na 2 desetinná místa 
bez zaokrouhlování ze strany systému 

Částka ze smlouvy v CZK bez DPH -  plnění ručně.  
Pole není vyplňováno v případě interních evaluací. 

Konsorcium s Checkbox Uvedený checkbox slouží k označení, pokud je 
evaluační zakázka realizovaná konsorciem.  

Datová položka Plnění Poznámka 

Datum skutečného zahájení realizace dd.mm.rrrr Datum skutečného zahájení realizace etapy 
evaluace. Je vyplňováno jak u interně, tak externě 
zadávaných etap evaluací. U externě zadávaných 
etap evaluací jde o datum podpisu smlouvy.  

Datum ukončení realizace dd.mm.rrrr Datum ukončení realizace etapy evaluace – finalizace 
výstupů. Jedná se o datum akceptace všech výstupů 
evaluace. U interně prováděných etap evaluací se 
jedná o termín ukončení. 

Příloha - Zadávací dokumentace Soubor ve formátu pdf.  Uložení dokumentu s automatickým sdílením na 
definovaném webovém odkazu. 

Příloha - Smlouva Soubor ve formátu pdf. Uložení dokumentu s možností jeho přímého sdílení 
na web – na základě identifikace (sdílet - fajfky). 
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G. Hlavní závěry a doporučení z etapy 

Veřejné sdílení tohoto typu zprávy není povinné. 

Příloha - Vstupní zpráva, je-li v rámci evaluace 
zpracována 

Soubor ve formátu pdf.  Uložení dokumentu s možností jeho přímého sdílení 
na web – na základě identifikace (sdílet - fajfky). 
Veřejné sdílení tohoto typu zprávy není povinné.  

Příloha – Průběžná zpráva Soubor ve formátu pdf. Uložení dokumentu s možností jeho přímého sdílení 
na web – na základě identifikace (sdílet - fajfky). 
Veřejné sdílení tohoto typu zprávy není povinné. 

Příloha - Závěrečná zpráva Soubor ve formátu pdf.  Uložení dokumentu s automatickým sdílením na 
definovaném webovém odkazu. 

Příloha - Manažerské shrnutí - CZ Soubor ve formátu pdf. Uložení dokumentu s automatickým sdílením na 
definovaném webovém odkazu. 

Příloha – Manažerské shrnutí - EN Soubor ve formátu pdf. Uložení dokumentu s automatickým sdílením na 
definovaném webovém odkazu. 

Příloha - Přílohy  Soubor/y ve formátu pdf. Uložení dokumentu s možností jeho přímého sdílení 
na web – na základě identifikace (sdílet - fajfky). 
Veřejné sdílení příloh není povinné. 

Webový odkaz: Hypertextový odkaz Hypertextový odkaz na web programu, na kterém 
jsou dostupné povinně zveřejňované výstupy 
evaluace.   

Datová položka Plnění Poznámka 

Identifikace evaluace ///  

Číslo evaluace   

Název evaluace   

Identifikace etapy ///  

Číslo etapy   

Název etapy   
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Hlavní závěr ///  

Kód závěru  Číselný formát Kód hlavního závěru. Automatické číslování hlavních 
závěrů v číselném formátu. Číslováno vzestupně, 
vždy pro konkrétní etapu evaluace a Program / DoP 
samostatně.  Kód hlavního závěru: vychází z kódu 
evaluace: Číslo programu (2místa).Pořadové číslo 
evaluace (3místa).Pořadové číslo etapy (2místa). 
Pořadové číslo závěru (2místa) (01.001.01.01) 

Hlavní závěry text v podobě seznamu na řádcích Seznam hlavních závěrů, které v závěrečné zprávě 
uvedl zpracovatel evaluace v případě externích etap 
evaluace. Ze strany interních evaluátorů je v systému 
vyplňováno ze strany ŘO a MMR-NOK. 

Doporučení ///  

Kód doporučení  Číselný formát Kód doporučení. Automatické číslování dle seznamu 
doporučení..  Kód doporučení: vychází z kódu 
hlavního závěru: Číslo programu (2místa).Pořadové 
číslo evaluace (3místa).Pořadové číslo etapy 
(2místa). Pořadové číslo závěru (2místa).Pořadové 
číslo doporučení (2místa) (01.001.01.01.01). 
 

Doporučení Text v podobě seznamu (v řádcích) Seznam doporučení, které v závěrečné zprávě uvedl 
zpracovatel evaluace v případě externích etap 
evaluace. Ze strany interních evaluátorů je v systému 
vyplňováno ze strany ŘO a MMR-NOK . 

Typ Checkbox: 
- Úprava programové dokumentace (PPŽP, 

programový dokument atd.) 
- Revize programu – zásadní 
- Revize programu - technická 
- Změna hodnot indikátorů 
- Legislativní úprava 
- Úprava metodického prostředí 
- Výzvy (vyhlášení, cílení) 
- jiné 

Klasifikace doporučení dle typu, které v závěrečné 
zprávě uvedl zpracovatel evaluace. Je prováděno ze 
strany zpracovatele evaluace, nikoliv ŘO. V případě 
interních evaluací je v systému vyplňováno ze strany 
ŘO a MMR-NOK  
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Závažnost a časovost Číselník: 
- dlouhodobý 
- krátkodobý 
- urgentní 
- jiné 

Klasifikace závažnosti hlavních závěrů a doporučení 
– je v závěrečné zprávě identifikována zpracovatelem 
evaluace v případě externích etap evaluace. 
V systému je vyplňováno ze strany ŘO a MMR-NOK. 

Identifikace doporučení k řešení Číselník: 
- relevantní (R) 
- nerelevantní (NR) 

Identifikace doporučení, které ŘO / MMR-NOK přijal 
jako relevantní k řešení. Dle pravidel MP evaluace 
2014-2020 má právo ŘO / MMR-NOK označit některé 
závěry a doporučení evaluátora jako nerelevantní. Ta 
doporučení, která jsou identifikována jako relevantní, 
musí mít nastaveny úkoly k řešení. Naopak u 
nerelevantních doporučení je požadováno doplnit 
komentář. 

Komentář - Textové pole Vysvětlení, proč není doporučení z pohledu ŘO / 
MMR relevantní. 

Úkoly ///  

Kód úkolu Číselný formát Kód úkolu – struktura viz popis v textu výše. 
Automatické plnění. Kód úkolu: vychází z kódu 
doporučení: Číslo programu (2místa).Pořadové číslo 
evaluace (3místa).Pořadové číslo etapy (2místa). 
Pořadové číslo závěru (2místa).Pořadové číslo 
doporučení (2místa).pořadové číslo úkolu (2místa) 
(01.001.01.01.01.01). 

Úkoly Text v podobě seznamu (na řádcích)  Údaje o úkolech vzešlých z doporučení. Seznam 
úkolů vzešlých z evaluačních doporučení.  V rámci 
přehledu jsou použita pouze ta doporučení, které ŘO 
/ MMR-NOK přijal jako relevantní. 

Gestor Textové pole  Definování konkrétního gestora (úroveň 
implementační struktury např. oddělení, útvar ŘO 
apod.) 

Termín plnění mm.rrrr Indikativní termín předpokládaného plnění úkolu. 
Výběr z kalendáře. 
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Stav  Číselník: 
- již zapracováno nezávisle na evaluaci 
- v přípravě 
- v jednání s partnery 
- v realizaci 
- zrušeno 
- zrealizováno / splněno 
- jiné 

Identifikace stavu plnění úkolu. Vyplňováno ze strany 
ŘO v pravidelných intervalech dle pravidel MP 
evaluace 2014–2020.  

Komentář Textové pole ŘO / MMR-NOK doplní komentář ke stavu plnění 
jednotlivých úkolů. 
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Příloha 19 Dokumenty – datové položky  

Datová položka Plnění Poznámka 

Název dokumentu Textové pole U legislativních, strategických a metodických 
dokumentů vyplňuje gestor. 
U implementačních, realizačních, evaluačních 
dokumentů a dokumentů monitorovacího výboru / 
pracovních skupin se vyplňuje automaticky. 

Typ dokumentu Číselník – blíže kap. 6.14 Vybírá se pouze jedna položka z číselníku. 

Druh dokumentu Číselník – blíže kap. 6.14 U legislativních, strategických a metodických 
dokumentů určuje gestor. Vybírá se jedna položka 
z číselníku. 
U implementačních, realizačních a evaluačních 
dokumentů a dokumentů monitorovacího výboru / 
pracovních skupin se vyplňuje automaticky. 

Verze dokumentu Automatika Označení verze dokumentu. 

Gestor Číselník: 
- MMR-NOK 
- MF-PCO 
- MF-AO 
- ŘO 
- ŘO – správce finančního nástroje 
- příjemce – správce finančního nástroje (bez 

fondu fondů) 
- příjemce – správce fondu fondů 
- příjemce – nositel integrované strategie 
- příjemce – správce fondu mikroprojektů 
- příjemce 

Určení subjektu implementační struktury / příjemce 
odpovědného za zpracovávání dokumentu. 
Automaticky. 

Program / DoP Číselník v MS2014+ Vybírá se / automaticky přiřazuje pouze jedna 
položka z číselníku. 
Nerelevantní pro legislativní dokumenty.  

Prioritní osa  Číselník v MS2014+ Relevantní pro realizační dokumenty, kde je 
gestorem příjemce, správce FN / FF a integrované 
strategie. 
Vyplňuje se automaticky v závislosti na údajích o 
dané operaci v MS2014+. 

Investiční priorita  Číselník v MS2014+ 

Opatření  Číselník v MS2014+ 

Specifický cíl Číselník v MS2014+ 
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Datová položka Plnění Poznámka 

Registrační číslo projektu / plošného opatření / 
finančního nástroje 

Číselník v MS2014+ Vyplňuje se automaticky u realizačních dokumentů 
(tj. zpráv o realizaci / udržitelnosti jednotlivých 
operací). Nerelevantní pro implementační, 
legislativní, metodické a evaluační dokumenty a 
dokumenty monitorovacího výboru. 

Výzva Číselník v MS2014+ Číslo a název výzvy. 
Relevantní pro realizační dokumenty a 
z metodických dokumentů pro pravidla pro žadatele 
/ příjemce. 
Vyplňuje se automaticky v závislosti na údajích o 
dané operaci a na přiřazení pravidel pro žadatele / 
příjemce ke konkrétní výzvě. 

Datum platnosti od dd.mm.rrrr Vyplňuje se u legislativních, strategických a 
metodických dokumentů a dokumentů 
monitorovacího výboru / pracovních skupin.  
Nerelevantní pro implementační, realizační a 
evaluační dokumenty. 

Datum účinnosti od dd.mm.rrrr Vyplňuje se u legislativních, strategických a 
metodických dokumentů a dokumentů 
monitorovacího výboru / pracovních skupin.  
Nerelevantní pro implementační, realizační a 
evaluační dokumenty. 

Sledované období od dd.mm.rrrr Vyplňuje se automaticky u implementačních a 
realizačních dokumentů. 
Nerelevantní pro evaluační a legislativní 
dokumenty.  

Sledované období do dd.mm.rrrr 

Příloha - Schválená verze dokumentu Soubor / soubory nebo přesměrování na místo, kde je 
dokument v MS2014+ uložen 

Verze dokumentu schválená odpovědným 
subjektem implementační struktury v posledním 
kroku procesu schvalování dokumentu. 

Datum zadání do MS2014+ dd.mm.rrrr Vyplňuje se automaticky. 
Relevantní pro legislativní, strategické, metodické a 
evaluační dokumenty a dokumenty monitorovacího 
výboru. 

Osoba, která dokument zadala do MS2014+ Jména a příjmení Vyplňuje se automaticky podle uživatele MS2014+, 
který dokument vložil do MS2014+. 
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Příloha 20 Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství 

Titulní strana dokumentu 

Poznámka k plnění: Titulní stranu upravuje zpracovatel zprávy dle požadavků. 

 

První strana dokumentu 

Název dokumentu Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství k 31. 12. roku n 

Program / DoP Dohoda o partnerství (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy 

z MS2014+.) 

 

Typ dokumentu Implementační (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy 

z MS2014+.) 

Druh dokumentu Zpráva o pokroku implementace Dohody o partnerství (Poznámka k plnění: 

Není součástí tiskové verze zprávy z MS2014+.) 

 

Verze dokumentu draft / final 

Číslo draftu (Poznámka k plnění: Plní zpracovatel zprávy dle počtu verzí draftu. Neplní se 

u verze final.)  
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Druhá strana dokumentu 

Obsah 

Poznámka k plnění: Plní se automaticky do tiskové verze zprávy. 
 

Třetí strana dokumentu 

Základní informace 

Sledované období od: 1. 1. 2014 

Sledované období do: 31. 12. 2016 / 31. 12. 2018  

 

Kontaktní údaje ve věci zprávy: (Poznámka k plnění: Možno uvést jednoho a více zaměstnanců 

MMR-NOK.) 

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

 

Zdroj dat: MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje 

přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR. 

Data platná od: 1. 1. 2014 

Data platná k: 31. 12. 2016 / 31. 12. 2018   

Datum generování: (Poznámka k plnění: automaticky) 
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Další strany dokumentu 

ČÁST I – Informace a hodnocení vyžadované u všech evropských strukturálních a investičních 

fondů (dále jen „ESI fondy“) 

1. Změny rozvojových potřeb, které v členském státě nastaly od přijetí Dohody o partnerství 

(čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/201359) 

a) Obecný popis a hodnocení změn rozvojových potřeb, včetně popisu změn rozvojových 

potřeb, jež byly určeny v nových doporučeních pro jednotlivé země, která byla přijata 

podle čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 Smlouvy. 

b) Případně jiné údaje. 

<type='S' maxlength=24500 input='M'>60 

 

2. Pokrok při plnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a při 

plnění zvláštních úkolů jednotlivých fondů prostřednictvím přispění ESI fondů ke splnění 

vybraných tematických cílů, a zejména s ohledem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci 

pro jednotlivé programy a na podporu cílů v oblasti změny klimatu (čl. 52 odst. 2 písm. b) 

nařízení (EU) č. 1303/2013) 

a) Popis a hodnocení pokroku, jehož bylo dosaženo při plnění vnitrostátních cílů v rámci 

strategie Evropa 202061, a přispění ESI fondů k tomuto účelu s odkazem na milníky 

stanovené ve výkonnostním rámci a případně na podporu cílů v oblasti změny klimatu. 

b) S odkazem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci a případně na podporu cílů 

v oblasti změny klimatu popis a hodnocení toho, jak ESI fondy přispěly ke splnění 

tematických cílů a pokroku při dosahování očekávaných hlavních výsledků u každého 

z tematických cílů uvedených v Dohodě o partnerství, popřípadě včetně popisu přispění 

ESI fondů k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti s odkazem na milníky 

stanovené ve výkonnostním rámci pro jednotlivé programy. 

c) Případně popis přispění ESI fondů k novým relevantním doporučením pro jednotlivé země. 

d) Případně popis toho, jak se ESI fondy zabývají změnami rozvojových potřeb. 

e) Pouze u zprávy v roce 2019: souhrnná analýza údajů v tabulce 2, včetně posouzení důvodů 

nedosažení milníků a opatření, která budou přijata za účelem nápravy. 

f) Případně jiné údaje. 

<type='S' maxlength=52500 input='M'> 

                                                           
59 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu 

pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320). 
60 Vysvětlivky: 
typ: N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtávací okénko, P = procenta 
vstup: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem 
maxlength = maximální počet znaků včetně mezer 
61 V případě EZFRV se popis a hodnocení týká cílů stanovených prioritou Unie, jelikož přispění ke strategii 
Evropa 2020 je strukturováno podle šesti priorit Unie. 
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Tabulka 1: Podpora použitá na cíle v oblasti změny klimatu 

Fond A. Podpora použitá 

na cíle v oblasti 

změny klimatu podle 

Dohody 

o partnerství 

B. Podpora použitá na 

cíle v oblasti změny 

klimatu1 

Procento použité 

podpory 

v porovnání 

s Dohodou 

o partnerství 

(% B/A) 
a b c d=c/b 

EFRR <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> 

Fond soudržnosti <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> 

ESF2 <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> 

EZFRV <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> 

ENRF <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> 

CELKEM <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> 

1 Kumulativně v eurech na základě způsobilých výdajů vykázaných Komisi s datem uzávěrky 

31. prosince předchozího roku. 

2  To zahrnuje rovněž zdroje YEI (zvláštní příděl na YEI  a odpovídající podpora z ESF). 

 
Poznámky k plnění:  
a Vzhledem k nastavení YEI na národní úrovni se data za YEI a související podporu ESF 
nenačítají. 
b Plní se ručně dle údajů DoP. 
c Plní se automaticky údaj „Příspěvek operací s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory 

k cílům v oblasti klimatických změn“ ve vazbě na dotčený fond, a to za CZV a v měně EUR. 
Údaj je platný k 31. 12. 2016 / 31. 12. 2018.   

 

Tabulka 2: Pouze u zprávy v roce 2019 – dosažení milníků na základě posouzení členského státu 

Program Priorita  Fond1 Kategorie 

regionu2 

Tematick

ý cíl2 

Dosažení 

milníků 

(ano/ne) 

Podpora Unie 

a b c d e f g 

<type='S' 

input='G'

> 

<type='S

' 

input='G

'> 

<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='C' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 

       
1 Pro účely této tabulky se YEI (zvláštní příděl a odpovídající podpora z ESF) považuje za fond. 

2 Nevztahuje se na EZFRV a ENRF. 

 
Poznámky k plnění:  
a-e Plní se automaticky z MS2014+. 
a číslo programu 
b číslo prioritní osy / priority Unie 
c zkratka fondu – v případě YEI se uvažuje YEI + ESF související podpora na jednom řádku 
d plní se název kategorie regionu, v případě FS, YEI + ESF související podpory, EZFRV a 
ENRF se plnění „nerelevantní“ 
e číslo tematického cíle, neplní se v případě EZFRV a ENRF 
f Plní se ručně. 

g Bude upřesněno v závislosti na vyjasnění pokynu z EK.  
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3. Pouze u zprávy v roce 2017 – Opatření přijatá ke splnění předběžných podmínek stanovených 

v Dohodě o partnerství (čl. 52 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Popřípadě obecné informace a hodnocení, zda byla opatření přijatá ke splnění použitelných 

předběžných podmínek stanovených v Dohodě o partnerství, jež ke dni jejího přijetí nebyly splněny, 

prováděna v souladu se stanoveným harmonogramem. 

<type='S' maxlength=10500 input='M'> 
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Použitelné obecné 

předběžné podmínky, 

které nebyly splněny 

vůbec, nebo byly 

splněny jen částečně 

Nesplněná 

kritéria 

Přijatá 

opatření 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné za 

splnění 

 

 

Opatření 

provedeno 

ve 

stanovené 

lhůtě 

(A/N) 

Kritéria 

splněna 

(A/N) 

Případně očekávané 

datum úplného 

provedení zbývajících 

opatření 

Komentář (ke 

každému 

opatření) 

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=1000 

input='G'> 

<type='D' 

input='G'> 
<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='C' 

input='M'> 
<type='C' 

input='M'> 
<type='C' input='M'> <type='S' 

maxlength=2000 

input='M'> 

  Opatření č. 1       

 Opatření č. 2       

 

Použitelné tematické 

předběžné podmínky, 

které nebyly splněny 

vůbec, nebo byly 

splněny jen částečně 

Nesplněná 

kritéria 

Přijatá 

opatření 

Lhůta 

(datum) 

Orgány 

odpovědné za 

splnění 

 

 

Opatření 

provedeno 

ve 

stanovené 

lhůtě 

(A/N) 

Kritéria 

splněna 

(A/N) 

Případně očekávané 

datum úplného 

provedení zbývajících 

opatření 

Komentář (ke 

každému 

opatření) 

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=1000 

input='G'> 

<type='D' 

input='G'> 
<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='C' 

input='M'> 
<type='C' 

input='M'> 
<type='C' input='M'> <type='S' 

maxlength=2000 

input='M'> 

  Opatření č. 1       

 Opatření č. 2       
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4. Provádění mechanismů k zajištění koordinace mezi ESI fondy a dalšími nástroji Unie a 

vnitrostátními finančními nástroji a Evropskou investiční bankou (EIB) (čl. 52 odst. 2 

písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

<type='S' maxlength=14000 input='M'> 

a) Posouzení provádění mechanismů koordinace stanovených v Dohodě o partnerství 

a případně problémů, které se vyskytly při jejich provádění. 

b) Popřípadě popis upravených a nových mechanismů koordinace. 

c) Případně jiné údaje. 

 

5. Provádění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji nebo přehled provádění 

integrovaných přístupů založených na programech, včetně pokroku dosaženého 

v prioritních oblastech stanovených pro spolupráci (č. 52 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) 

č. 1303/2013) 

a) Obecný komentář a hodnocení 

<type='S' maxlength=14000 input='M'> 

b) Ve vztahu k čl. 15 odst. 2 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1303/2013 přehled 

uplatňování komunitně vedeného místního rozvoje 

<type='S' maxlength=7000 input='M'>  

c) Ve vztahu k čl. 15 odst. 2 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1303/2013 případně 

přehled provádění integrovaných územních investic 

<type='S' maxlength=7000 input='M'>  

d) Ve vztahu k čl. 15 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení (EU) č. 1303/2013 případně 

přehled provádění makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti 

<type='S' maxlength=7000 input='M'>  

e) Ve vztahu k čl. 15 odst. 2 písm. a) bodu iii) nařízení (EU) č. 1303/2013 případně 

přehled provádění integrovaného přístupu k řešení potřeb zeměpisné oblasti nejvíce 

postižené chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo 

sociální vyloučení: 

- popis opatření přijatých za účelem řešení specifických potřeb zeměpisných 

oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 

diskriminace nebo sociální vyloučení; 

- popis výsledků, jichž bylo dosaženo při řešení potřeb těchto zeměpisných oblastí / 

cílových skupin. 

<type='S' maxlength=7000 input='M'>  

f) Ve vztahu k čl. 15 odst. 2 písm. a) bodu iv) nařízení (EU) č. 1303/2013 případně 

přehled opatření k řešení demografických výzev oblastí, které jsou závažně a trvale 

znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami. 
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<type='S' maxlength=7000 input='M'>  

 

6. Případně opatření přijatá k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců 

spravovat a využívat ESI fondy (čl. 52 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

<type='S' maxlength=14000 input='M'>  

 

7. Přijatá opatření a dosažený pokrok, pokud jde o snížení administrativní zátěže pro 

příjemce (čl. 52 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

<type='S' maxlength=14000 input='M'>  

 

8. Úloha partnerů uvedených v článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 při provádění Dohody o 

partnerství (čl. 52 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

a)  Popis a hodnocení úlohy vybraných partnerů při vypracovávání zprávy o pokroku s 

odkazem na Dohodu o partnerství. 

b)  Popis a hodnocení zapojení vybraných partnerů do provádění programů, včetně účasti 

v monitorovacích výborech jednotlivých programů. 

c)  Případně jiné údaje. 

<type='S' maxlength=21000 input='M'>  

 

9. Přehled opatření přijatých v souvislosti s uplatňováním horizontálních principů a cílů 

politiky při provádění ESI fondů (čl. 52 odst. 2 písm. i) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

a) Přehled opatření přijatých v souvislosti s uplatňováním horizontálních principů 

s cílem zajistit prosazování a sledování těchto principů v různých druzích programů 

s odkazem na obsah Dohody o partnerství: 

1) rovnost žen a mužů, nediskriminace, přístupnost pro osoby se zdravotním 

postižením; 

2)  udržitelný rozvoj (ochrana životního prostředí, účinné využívání zdrojů, opatření 

ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, ochrana biologické 

rozmanitosti a předcházení rizikům). 

b) Přehled opatření přijatých s cílem zajistit začlenění horizontálních politických cílů 

s odkazem na obsah Dohody o partnerství. 

c) Případně jiné údaje. 

<type='S' maxlength=14000 input='M'>  
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ČÁST II – Informace a hodnocení týkající se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých 

lidí (pro účely čl. 19 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/201362) 

 

10. Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) (čl. 19 odst. 5 

nařízení (EU) č. 1304/2013) 

a) Obecný popis provádění YEI, včetně toho, jak tato iniciativa přispěla k provádění 

záruky pro mladé lidi, a uvedení konkrétních příkladů intervencí v rámci YEI. 

b) Popis případných problémů, které se vyskytly při provádění YEI, a opatření přijatých 

k odstranění těchto problémů. 

c) Hodnocení provádění YEI s ohledem na stanovené záměry a cíle a přispění 

k provádění záruky pro mladé lidi. 

<type='S' maxlength=14000 input='M'>  

 

                                                           
62 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském 

sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470). Tuto 
část vyplní pouze členské státy s regiony způsobilými pro YEI v souladu s článkem 16 tohoto nařízení. 



Příloha 21 Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství / programu 

202 
 

Příloha 21 Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství / programu  

Titulní strana dokumentu 

 

Název dokumentu Zpráva o plnění evaluačního plánu Dohody o partnerství k dd.mm.rrrr / Zpráva 

o plnění evaluačního plánu programu k dd.mm.rrrr 

Program / DoP (Poznámka k plnění: Plní se automaticky z číselníku.) 

 

Typ dokumentu Implementační (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy 

z MS2014+.) 

Druh dokumentu Zpráva o plnění evaluačního plánu (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové 

verze zprávy z MS2014+.) 

 

Verze dokumentu draft / final 

Číslo draftu 1 / 2 (Poznámka k plnění: 1 = 1. verze draftu zprávy, která je zasílaná na PS 

Eval NOK, resp. EJ NOK, 2 = 2. verze draftu zprávy, která je zasílaná na 

Radu ESIF pracovní, resp. MV. Vyplňuje zpracovatel zprávy. Pro verzi 

dokumentu final je tato položka nerelevantní.) 
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Druhá strana dokumentu 

Obsah 

(Poznámka k plnění: Plní se automaticky do tiskové verze zprávy.) 
 

Třetí strana dokumentu 

Základní informace 

Sledované období od:  

Sledované období do:  

Kontaktní údaje ve věci zprávy: 

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

Data platná k: (Poznámka k plnění: Plní se Datum poslední aktualizace načítaných dat z modulu 

Evaluace) 

Datum generování: (Poznámka k plnění: Plní se automaticky na základě data zpracovávání zprávy.) 
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Další strany dokumentu 

1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce n 

Poznámka k plnění:  
Rokem n je rok, v rámci kterého se Zpráva o plnění evaluačního plánu předkládá na MV / Radu pro 
ESIF pracovní. Tj. když např. sledované období končí 31. 12. 2016, ale Zpráva bude předložena až na 
jarním MV roku 2017, rokem n je rok 2017, tedy rok předložení. Toto se plní ručně do vygenerované 
sestavy. 
 

Textové pole, max. 1 strana. 
 

Poznámka k plnění:  
Krátký textový komentář průběhu plnění evaluačního plánu. 

Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni evaluací 

Poznámky k plnění: 
a-f Obsah polí je plněn z MS2014+ na základě údajů zadaných k jednotlivým evaluacím 

spadajícím do příslušného období (stanoveno intervalem „Sledované období od – 
Sledované období do“)  

d Plní se z MS2014+ pouze pro evaluace, které jsou ve stavu Plánováno nebo 
Nerealizováno 

e Plní se z MS2014+ pouze pro evaluace, které jsou ve stavu V realizaci nebo 
Ukončeno 

Tabulka 2 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap 

Kód 
evaluac
e 
 

Kód 
etap
y 
 

Náze
v 
etap
y 
 

Stav 
etap
y 

Harmonogram 
etapy 

Koment
ář 
 Předpokláda

né datum 
zahájení 
realizace 

Předpokláda
né datum 
ukončení 
realizace 

Datum 
skutečnéh
o zahájení 
realizace 

Datum 
skutečnéh
o 
ukončení 
realizace 

a b c d e e f f g 

         

         

Poznámky k plnění: 
a-g Obsah polí je plněn z MS2014+ na základě údajů zadaných k jednotlivým etapám 

evaluacím spadajících do příslušného období (stanoveno intervalem „Sledované 
období od – Sledované období do“) 

 e Plní se z MS2014+ pouze pro etapy, které jsou ve stavu Plánováno nebo 
Nerealizováno 

f Plní se z MS2014+ pouze pro etapy, které jsou ve stavu V realizaci nebo Ukončeno 
 

Kód 
evaluac
e 
 

Název 
evaluac
e 
 

Stav 
evaluac
e 

Harmonogram 
evaluace 

Komentá
ř 
 Předpokládan

é datum 
zahájení 
realizace 

Předpokládan
é datum 
ukončení 
realizace 

Datum 
skutečnéh
o zahájení 
realizace 

Datum 
skutečnéh
o 
ukončení 
realizace 

a b c d d e e f 
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2 Přehled využití doporučení z evaluací 

Textové pole, max. 3 strany. 
 

Poznámka k plnění:  
Krátký textový komentář průběhu plnění doporučení z evaluací.  
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Tabulka 3 Přehled využití doporučení z evaluací 

Kód 

evaluac

e 

Kód 

etap

y 

Hlavní závěry Doporučení Úkoly 

Číslo Čísl
o 

Kód 
závěr
u 

Hlavn
í 
závěr
y 

Kód 
doporuče
ní 

Doporuče
ní 

Ty
p 

Závažno
st a 
časovost 

Identifikac
e 
doporuče
ní k řešení 

Koment
ář 

Kód 
úkol
u 

Úkol
y 

Gesto
r 

Termí
n 
plnění 

Sta
v 

Koment
ář 

a b c d e f g h i j k l m n o p 

                

                

                

Poznámky k plnění: 
a- c, e, k Automaticky plněno z MS2014+ 
d, f- h Obsah pole je definován zpracovatelem evaluace - externím nebo interním, tzn., hlavní závěry, doporučení a jejich závažnost, nejsou 

vytvářeny v rámci implementační složky Programu / DoP, ale nezávisle. Do zprávy jsou pole vyplňována automaticky exportem z MS2014+ na 
základě identifikace opatření jako relevantního (h). 

i-j, l, m-p Obsah pole je definován zodpovědným subjektem implementační struktury (ŘO, MMR-NOK) u příslušných závěrů a doporučení z evaluací 
v MS2014+. Do tabulky plněno automaticky exportem z modulu Evaluace. 
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3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity 

Textové pole, max. 1 strana. 
 

Poznámka k plnění:  
Textový popis opatření k zajištění sdílení informací a rozvoji evaluační kapacity (popis uskutečněných 
aktivit evaluačních platforem např. konání pracovních skupin, zrealizovaných evaluačních školení, či 
zajištění účasti na vzdělávacích seminářích, konferencích či jiných platformách). 

4 Různé 

Textové pole 
 

Poznámka k plnění: 
Nepovinné textové pole pro další relevantní informace. 
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Příloha 22 Podklady pro hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování národních a evropských strategií 

Tabulka 1 Vazba strategií na programy spolufinancované z ESI fondů 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 

Strat

egie 

Gest

or 

strat

egie 

Glob

ální 

cíl 

strat

egie 

Strate

gický 

cíl 

Priorita/oblas

t/specifický 

cíl  

Zdroje 

financ

ování  

Alo

kac

e - 

odh

ad 

Programy ESI fondů Financování Indikátory 

Prog
ram 

Prio
ritní 
osa 
/ 
prio
rita 
Uni
e 

Speci
fický 
cíl / 
opatř
ení 
ENR
F / 
oper
ace 
EZR
FV 

Podíl 
při 
naplň
ování 
strate
gie 

Alokac
e 
vyhláš
ených  
výzev 
(podp
ora) 

Počet 
úspěšn
ě 
realizo
vaných 
projekt
ů 
 

Alokac
e 
úspěšn
ě 
realizo
vaných 
projekt
ů (CZV 
/ VZV 
v přípa
dě 
EZFRV
) 

Alokac
e 
úspěšn
ě 
realizo
vaných 
projekt
ů 
(Příspě
vek 
Unie) 

Alokac
e 
úspěšn
ě 
realizo
vaných 
projekt
ů 
(národ
ní 
veřejné 
zdroje) 

K
ó
d  
 

Ná
zev  

Měr
ná 
jedn
otka 

Dosa
žená 
hodn
ota 

                    

                    

    

    

                

    

    

                 

    

    

                

    

    

    

Poznámky k plnění: 
a-j Plní gestor strategie ve spolupráci s ŘO.  
k-s Data jsou plněna automaticky z MS2014+ na základě stanovených vazeb.  
  
a Strategie – název strategie / koncepčního dokumentu 
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b Identifikace gestora strategie – doplnit celý oficiální název ministerstva nebo jiné organizace, pod jejíž gesci strategie náleží 
c Cíl strategie – hlavní cíl strategie / koncepčního dokumentu, konkretizovaný (jasný, faktický a srozumitelný) popis budoucího stavu, jehož 

prostřednictvím bude naplněna stanovená vize. Jedná se o souhrn výsledků a dopadů strategických cílů. Vztahuje se na strategii jako celek. Podobně 
jako u vize by mělo dojít k naplnění globálního cíle ve střednědobém či dlouhodobém horizontu (což nemusí být bezprostředně po ukončení realizace 
strategie). 

d Strategický cíl – Popis budoucího stavu v jednotlivých dílčích oblastech řešeného problému, jejichž prostřednictvím bude naplněn globální cíl. Jedná 
se o souhrn výsledků a dopadů příslušných specifických cílů. Každý strategický cíl se vztahuje k určité části strategie. K naplnění strategických cílů by 
mělo dojít na konci realizace strategie, případně v krátkodobém až střednědobém horizontu.  

e Priorita / oblast / specifický cíl – jaké má strategie priority financování, oblasti podpory, případně specifické cíle, popis výstupů konkrétních opatření a 
aktivit, případně popis žádoucího cílového stavu. Každý specifický cíl se vztahuje k danému strategickému cíli. K naplnění specifických cílů dochází v 
návaznosti na realizaci konkrétních aktivit v průběhu realizace strategie. Na konci realizace strategie jsou naplněny všechny specifické cíle.  

f Zdroje financování – slovní označení či zkratka zdroje financí pro naplnění strategie a jejích specifických cílů. Finanční zdroje mohou být např.: státní 
rozpočet ČR, ESI fondy, komunitární fondy EU, jiné zahraniční dotace, soukromé zdroje, jiné zdroje 

g Alokace – odhad – kvalifikovaný odhad nákladů potřebných pro naplnění cílů strategie 
h Číslo a název programu spolufinancovaného z ESI fondů 
i Číslo a název prioritní osy (v případě programu spolufinancovaných z ESF, EFRR a FS) / priority Unie (v případě programů spolufinancovaných 

z EZFRV a ENRF) 
j Číslo a název specifického cíle (v případě programů spolufinancovaných z ESF, EFRR a FS) / opatření ENRF (v případě programu 

spolufinancovaného z ENRF) / operace EZFRV (v případě programu spolufinancovaného z EZFRV) 
k Procentuální vyjádření podílu prostředků ESI fondů  k naplňování cílů strategie (tj. z kolika procent naplňují prostředky ESI fondů  jednotlivé cíle 

strategie) 
l  Alokace všech vyhlášených a ukončených výzev vztahující se k dané části programu / strategii, a to ve výši podpory (příspěvek Unie a státní 

rozpočet) a v měně CZK, v případě programu spolufinancovaného v cíli EÚS v měně EUR (bez výzev na mikroprojekty). 
m Počet projektů ve stavu „„Projekt finálně uzavřen“ (bez mikroprojektů) a počet fondů mikroprojektů ve stavu „FM finálně uzavřen“. 
n Alokace úspěšně realizovaných projektů – všechny finanční zdroje potřebné k dokončení projektu dle závěrečného vyúčtování, započítávají se pouze 

projekty ve stavu „Projekt finálně uzavřen“ (bez mikroprojektů) a fondy mikroprojektů ve stavu „FM finálně uzavřen“. Jedná se o celkové způsobilé 
výdaje v měně CZK, resp. veřejné způsobilé výdaje v případě programu spolufinancovaného z EZFRV, v případě programu spolufinancovaného v cíli 
EÚS v měně EUR. 

o Alokace úspěšně realizovaných projektů (bez mikroprojektů) a fondů mikroprojektů za Příspěvek Unie v měně CZK, v případě programu 
spolufinancovaného v cíli EÚS v měně EUR. 

p Alokace úspěšně realizovaných projektů (bez mikroprojektů) a fondů mikroprojektů za národní veřejné zdroje (tj. státní rozpočet, státní fondy, rozpočty 
obcí a krajů a jiné veřejné zdroje) v měně CZK, v případě programu spolufinancovaného v cíli EÚS v měně EUR. 

q-s Plní se dle NČI2014+. 
t Dosažená hodnota indikátoru z projektů ve stavu „Projekt finálně uzavřen“ (bez mikroprojektů) a z fondů mikroprojektů ve stavu „FM finálně uzavřen“. 
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Tabulka 2 Zhodnocení příspěvku z ESI fondů k naplňování cílů strategie – vstup do ZoP Dohody – gestor strategie 

a b c d e f g h i 

Strategie 

Globální 

cíl 

strategie 

Strategick

ý cíl 

Priorita/obl

ast/specific

ký cíl  

Zdroje 

financová

ní  

Alokace - 

odhad 

% 

naplňován

í z ESI 

fondů 

Vyčerpan

é finanční 

prostředk

y 

(projekty 

ESI fondů) 

Příspěvek ESI fondů k naplňování strategie 

Slovní hodnocení 

         

        

        

        

        

        

Poznámky k plnění: 
a-d Plněno automaticky z MS2014+ na základě tabulky 1. 
e-i Plní gestor strategie  
 
e Zdroje financování – slovní označení či zkratka zdroje financí pro naplnění strategie a jejích specifických cílů. Finanční zdroje mohou být např.: státní 

rozpočet ČR, ESI fondy, komunitární fondy EU, jiné zahraniční dotace, soukromé zdroje, jiné zdroje 
f Alokace – odhad – kvalifikovaný odhad nákladů potřebných pro naplnění cílů strategie 
g Podíl finančních prostředků ESI fondů při naplňování cílů strategie (tzn. z kolika % je cíl strategie naplňován z prostředků ESI fondů) 
h Výše finančních prostředků alokovaných v projektech financovaných programy ESI fondů 
i Expertní zhodnocení zapojení programů ESI fondů k naplňování cílů dané strategie.  
 
V rámci hodnocení je povinné vždy zhodnotit: 

- celý kontext dané strategie (nikoli pouze části jdoucí za ESI fondy, ale i s ohledem na národní / jiný příspěvek k dosahování výše uvedených cílů 
strategie) 

- míru naplnění cílů dané strategie, zda je považované za kladné či negativní (co se podařilo a co nepodařilo z ESI fondů v cíli naplnit) 
- které konkrétní aktivity se podařilo a nepodařilo z ESI fondů naplnit a proč 
- kvalitu projektů zařazených v rámci cíle 
- rizika a problémy při naplňování daného cíle 
- plánované aktivity pro další období 



Příloha 23 Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství 

211 
 

Příloha 23 Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství 

Titulní strana dokumentu 

Poznámka k plnění: Titulní stranu upravuje zpracovatel zprávy dle požadavků na předkládání 
materiálů na vládu ČR. 

 

První strana dokumentu 

Název dokumentu Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství za rok n 

Sledované období rrrr (Poznámka k plnění: V případě první VZ Dohody je uveden rok 2015.) 

Program / DoP Dohoda o partnerství (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy 

z MS2014+.) 

 

Typ dokumentu Implementační (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy 

z MS2014+.) 

Druh dokumentu Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství (Poznámka k plnění: 

Není součástí tiskové verze zprávy z MS2014+.) 

 

Verze dokumentu draft / final 

Číslo draftu (Poznámka k plnění: Vyplňuje zpracovatel zprávy dle počtu verzí draftu 

zprávy. Pro verzi final je tato položka nerelevantní.) 
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Druhá strana dokumentu 

Obsah 

Poznámka k plnění: Plní se automaticky do tiskové verze zprávy. 

 

Třetí strana dokumentu 

Základní informace 

Sledované období od: 1. 1. roku n 

Sledované období do: 31. 12. roku n  

 

Kontaktní údaje ve věci zprávy: (Poznámka k plnění: Možno uvést jednoho a více zaměstnanců 

MMR-NOK. Vyplňuje se v MS2014+, ale není součástí tiskové verze zprávy.) 

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

 

Zdroj dat: MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje 

přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR. Další zprávy o implementaci 

Dohody o partnerství, jednotlivých programů a dílčích oblastí implementace. 

Data platná od: 1. 1. 2014 

Data platná k: 31. 12. roku n   

Datum generování: (Poznámka k plnění: automaticky ve formátu dd.mm.rrrr) 
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Další strany dokumentu 

1 Manažerská část 

1.1 Manažerské shrnutí 

Textové pole (max. 10 tis. znaků). 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 

1.2 Stav implementace Dohody o partnerství 

Textové pole (max. 10 tis. znaků) 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 

1.2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství 

Textové pole (max. 15 tis. znaků), vč. případného grafického vyjádření 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 

1.2.2 Plnění věcných a finančních cílů Dohody o partnerství 

Textové pole (max. 15 tis. znaků), vč. případného grafického vyjádření 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 

1.2.3 Vyhodnocení plnění horizontálních opatření schválených vládou ČR 
v předchozích letech 

Textové pole (max. 10 tis. znaků) 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 
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Další strany dokumentu 

2 Problematické oblasti implementace Dohody o 
partnerství a programů 

2.1 Horizontální rizika 

2.1.1–n Název horizontálního rizika 

Textové pole (max. 10 tis. znaků) 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 

Tabulka 1 Návrh horizontálních opatření 

Riziková oblast Opatření Gestor Termín plnění 

 Číslo Název a 
popis 

  

a b c d e 

     

     

     

Poznámky k plnění: 
a identifikace rizika 
b-c identifikace opatření 
d subjekt, který je odpovědný za realizaci daného opatření 
e termín plnění, do kterého by mělo být dané opatření realizováno, formát dd.mm.rrrr / mm.rrrr 

v závislosti na charakteru opatření 
Plnění mimo MS2014+. 

2.2 Rizika na úrovni programů 

Textové pole (max. 10 tis. znaků), vč. případného grafického vyjádření 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 

2.2.1-n Název programu 

Textové pole (max. 10 tis. znaků), vč. případného grafického vyjádření 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 

Tabulka X Plán opatření programu pro rok n  

Riziková oblast Opatření Gestor Termín plnění 
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 Číslo Název a popis    

a b c d e 

     

     

     

Poznámky k plnění: 
a identifikace rizika 
b-c identifikace opatření 
d subjekt, který je odpovědný za realizaci daného opatření 
e termín plnění, do kterého by mělo být dané opatření realizováno, formát dd.mm.rrrr / mm.rrrr 

v závislosti na charakteru opatření 
Plnění mimo MS2014+. 
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Další strany dokumentu 

3 Přehledová část 

3.1 Plnění předběžných podmínek 

Textové pole (max. 15 tis. znaků) 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 

Tabulka X Pokrok v rámci naplňování aplikovatelných předběžných podmínek a jejich plnění na 

národní úrovni do 31. prosince 2015 včetně opatření, která je nutno přijmout (Poznámka 

k plnění: Tabulky A a B jsou relevantní jen pro VZ Dohody za rok 2015.) 

A. Obecné předběžné podmínky: 

Předběžná 

podmínka 

Prioritní osy, 

kterých se PP 

týká 

PP splněna: 

ANO / NE / 

ČÁSTEČNĚ 

Kritéria Kritéria 

splněna 

ANO / NE 

Stav k 31. 12. 

2015 (max. 

počet znaků 

2000) 

      

      

      

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 

B. Tematické předběžné podmínky: 

Předběžná 

podmínka 

Prioritní osy, 

kterých se PP 

týká 

PP splněna: 

ANO/ NE/ 

ČÁSTEČNĚ 

Kritéria Kritéria 

splněna 

ANO/NE 

Stav k 31. 12. 

2015 (max. 

počet znaků 

2000) 

      

      

      

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 

3.2 Koordinace v rámci programů spolufinancovanými 
z ESI fondů a s ostatními Unijním a národními programy 

Textové pole (max. 10 tis. znaků) 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 
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3.3 Stav administrativní kapacity 

Textové pole (max. 10 tis. znaků) 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 

3.4 Stav čerpání Dohody o partnerství a programů 

Textové pole (max. 10 tis. znaků), vč. případného grafického vyjádření 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 

3.5 Stav velkých projektů 

Textové pole (max. 10 tis. znaků) 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 

Tabulka X Stav schvalování a realizace velkých projektů 

Program Registrační číslo 

projektu 

Název projektu Stav Komentář 

a b c d e 

     

     

Poznámky k plnění: 
Tabulka obsahuje žádosti o podporu s alokací nad 50 mil. EUR, příp. 75 mil. EUR v případě 
tematického cíle 7, a dále projekty s vydaným právním aktem o poskytnutí / převodu podpory s typem 
operace „velký projekt“.  
a-d Plní se automaticky údaji z MS2014+ platnými k 31. 12. roku n. 
a zkratka programu 
b registrační číslo projektu z žádosti o podporu / projektu 
c název projektu 
d číslo a název stavu 
e textové pole, plní se mimo MS2014+ 

3.6 Stav finančních nástrojů 

Textové pole (max. 10 tis. znaků) 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 

3.7 Stav integrovaných nástrojů 

Textové pole (max. 10 tis. znaků) 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 
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3.8 Shrnutí evaluací 

Textové pole (max. 10 tis. znaků) 
 

Poznámka k plnění:  
Plnění mimo MS2014+. 
Textové pole obsahuje souhrnný přehled zjištění všech evaluací Dohody o partnerství za období, za 
které je zpráva předkládána.  
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Příloha 24 Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice 

v programovém období 2014–2020 

Titulní strana dokumentu 

Poznámka k plnění: Titulní stranu upravuje zpracovatel zprávy. 

 

První strana dokumentu 

Název dokumentu Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém 

období 2014–2020 za X. čtvrtletí roku n 

Program / DoP Dohoda o partnerství (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy 

z MS2014+.) 

 

Typ dokumentu Implementační (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy 

z MS2014+.) 

Druh dokumentu Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém 

období 2014–2020 (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy 

z MS2014+.) 

 

Verze dokumentu draft / final 

Číslo draftu (Poznámka k plnění: Vyplňuje zpracovatel zprávy dle počtu verzí draftu 

zprávy. Pro verzi final je tato položka nerelevantní.) 
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Druhá strana dokumentu 

Základní informace 

Sledované období od: 1. 1. roku n  / 1. 4 roku n / 1. 7. roku n / 1. 10. roku n 

Sledované období do: 31. 3. roku n / 30. 6. roku n / 30. 9. roku n / 31. 12. roku n  

 

Kontaktní údaje ve věci zprávy: (Poznámka k plnění: Možno uvést jednoho a více zaměstnanců 

MMR-NOK. Vyplňuje se v MS2014+, ale není součástí tiskové verze zprávy.) 

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

 

Zdroj dat: MS2014+. V případě programů v cíli Evropská územní spolupráce (vyjma OP PS ČR-PL, 

kde je ČR řídicím orgánem) jsou zdrojem dat řídicí orgány těchto programů. V případě programů 

spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě 

dohod mezi MZe a MMR. 

Data platná od: 1. 1. 2014 

Data platná k: 31. 3. roku n / 30. 6. roku n / 30. 9. roku n / 31. 12. roku n 

Datum generování: 3. pracovní den následující po 31. 3. roku n / 30. 6. roku n / 30. 9. roku n a 11. 1. 

roku n+1 (Poznámka k plnění: Plní se automaticky konkrétní datum ve formátu dd.mm.rrrr.) 

 

ISSN (pro elektronickou verzi): 

ISSN (pro tištěnou verzi): 

 

Třetí strana dokumentu 

Obsah 

Poznámka k plnění: Plní se automaticky do tiskové verze zprávy. 
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Další strany dokumentu 

1 Úvod 

1.1 Účel zprávy 

Textové pole (max. 5 tis. znaků) 
 

Poznámka k plnění:  
Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace. 

1.2 Struktura zprávy 

Textové pole (max. 5 tis. znaků) 
 

Poznámka k plnění:  
Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace. 

 

Další strana dokumentu 

2 Stručný přehled čerpání 

2.1 Stav čerpání Dohody o partnerství 

Graf 1 Stav čerpání Dohody o partnerství 

Poznámka k plnění:  
Jedná se o sloupcový graf – horizontální, který zachycuje hlavní alokaci Dohody o partnerství (pro 
informaci graf zachycuje také celkovou alokaci na programové období 2014-2020, od roku 2020 pak 
graf zachycuje pouze celkovou alokaci), stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / 
převodu podpory, v proplacených žádostech o platbu, vyúčtovaných v žádostech o platbu a 
v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK, absolutní hodnoty, uvažují se částky za příspěvek 
Unie a v měně CZK, sloupce zachycující stavy finančních prostředků kumulativně od počátku 
programového období do konce daného čtvrtletí a také obsahují informaci o změně stavu za uplynulé 
čtvrtletí. Do grafu nejsou zahrnuty údaje o programech v cíli EÚS. Graf je povinný, je zpracováván na 
základě údajů z MS2014+. 
 
Poznámky:  
Stav čerpání je za příspěvek Unie a v měně CZK. 
Do grafu jsou zahrnuty pouze údaje o programech v cíli Investice pro růst a zaměstnanost. 

2.2 Srovnání programů v cíli Investice pro růst 
a zaměstnanost 

Graf 2 Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

Poznámka k plnění:  
Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků 
sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči hlavní alokaci programu (od roku 2020 
včetně vůči celkové alokaci na programové období 2014–2020), uvažují se částky za příspěvek Unie 
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v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného 
čtvrtletí a také změnu stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, je zpracováván na základě údajů 
z MS2014+. 

Graf 3 Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu 

Poznámka k plnění:  
Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků 
sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči hlavní alokaci programu (od roku 2020 
včetně vůči celkové alokaci na programové období 2014–2020), uvažují se částky za příspěvek Unie 
v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného 
čtvrtletí a také změnu stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, je zpracováván na základě údajů 
z MS2014+. 

Graf 4 Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu 

Poznámka k plnění:  
Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků 
sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči hlavní alokaci programu (od roku 2020 
včetně vůči celkové alokaci na programové období 2014–2020), uvažují se částky za příspěvek Unie 
v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného 
čtvrtletí a také změnu stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, je zpracováván na základě údajů 
z MS2014+. 

Graf 5 Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK 

Poznámka k plnění:  
Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních prostředků 
sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči hlavní alokaci programu (od roku 2020 
včetně vůči celkové alokaci na programové období 2014–2020), uvažují se částky za příspěvek Unie 
v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období do konce daného 
čtvrtletí a také změnu stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, je zpracováván na základě údajů 
z MS2014+. 
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Další strana dokumentu 

3 Realizace Dohody o partnerství 

3.1 Finanční čerpání 

Textové pole (max. 5 tis. znaků) 
- Informace o aktuálním stavu čerpání ke konci daného čtvrtletí a také pokrok za uplynulé čtvrtletí. 
- V ČZ za 4. čtvrtletí text obsahuje také informace o pokroku ve finančním čerpání za uplynulý rok. 

Poznámka k plnění:  
Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace.  

Tabulka 1 Stav čerpání Dohody o partnerství 

Program 

/ DoP 

Fond Kategorie 

regionu 

Hlavní 

alokace 

2014-

2020 / 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované 

žádosti o podporu 

Operace 

s právním aktem o 

poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční prostředky 

v proplacených 

žádostech o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované v 

žádostech o 

platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. 
CZK 

% počet mil. 
CZK 

% mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % 

a b c d e f g=f/d h i j=i/d k l=k/d m n=m/d o p=o/d 

Program 
1 

               

Program 
n 

               

Celkem ESF Méně 
rozvinuté 
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Program 

/ DoP 

Fond Kategorie 

regionu 

Hlavní 

alokace 

2014-

2020 / 

Celková 

alokace 

2014–

2020 

Zaregistrované 

žádosti o podporu 

Operace 

s právním aktem o 

poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční prostředky 

v proplacených 

žádostech o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované v 

žádostech o 

platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. 
CZK 

% počet mil. 
CZK 

% mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % 

a b c d e f g=f/d h i j=i/d k l=k/d m n=m/d o p=o/d 

regiony 

Celkem ESF Více 
rozvinuté 
regiony 

             

Celkem YEI + ESF 
související 
podpora 

–              

Celkem EFRR Méně 
rozvinuté 
regiony 

             

Celkem EFRR Více 
rozvinuté 
regiony 

             

Celkem  FS Nerelevantní              

Celkem EZFRV Méně 
rozvinuté 
regiony 

             

Celkem ENRF Méně 
rozvinuté 
regiony 

             

DoP – –              
Poznámky: 
Tabulka obsahuje údaje za programy v cíli Investice pro růst a zaměstnanost. 
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Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 
V případě PRV jsou zahrnuty údaje za projekty, plošná opatření a také za staré závazky. 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového 

hodnocení. 
e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu, načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni DoP (bez ohledu na fond kategorii 

regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve sloupci je 
vyšší než na posledním řádku tabulky. 

o, p V případě PRV je stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ nerelevantní z důvodu nastavení finančních toků u tohoto programu. 
 

Poznámka k plnění:  
a Zobrazuje se zkratka programu. 
b Zobrazuje se zkratka fondu 
c Zobrazuje se plný název kategorie regionu. 
d Hlavní alokace se plní do roku 2019 včetně, celková alokace se plní od roku 2020 včetně. S tím se mění i název sloupce. 
e, f Načítají se údaje za žádosti o podporu na individuální projekt, zjednodušený projekt a velký projekt ve stavu Předběžná žádost o podporu zaregistrována a 

Žádost o podporu zaregistrována. (Výhledově bude specifikováno načítání za FN / FF.) 
h, i Načítají se údaje za projekty ve stavu PP30 Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory. V případě finančních údajů se načítají data z přehledu 

financování pro právní akt, příp. dodatek. (Výhledově bude specifikováno načítání za FN / FF.), částky jsou uváděny v miliónech. 
k, m, o Načítají se údaje dle definice stavů finančních prostředků a jejich plnění. (Výhledově bude specifikováno načítání za FN / FF.) 
Údaj o počtu je zaokrouhlený na celé číslo. 
Údaj o finančních prostředcích je zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 
Povinné plnění, automaticky z údajů z MS2014+. 
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3.2 Naplňování priorit financování Dohody o partnerství (Poznámka k plnění: Kapitola je součástí pouze ČZ za 2. a 4. 

čtvrtletí.) 

Textové pole (max. 5 tis. znaků) 
- Informace o aktuálním stavu naplňování priorit financování ke konci daného čtvrtletí a také pokrok od poslední zprávy. 
- V ČZ za 4. čtvrtletí text obsahuje také informace o pokroku v naplňování priorit financování za uplynulý rok. 

Poznámka k plnění:  
Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace. 

Tabulka 2 Plnění vybraných indikátorů relevantních pro Dohodu o partnerství 

Priorita 

financování 

Indikátor Indikátor 

výsledku / 

výstupu 

Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota  

Cílová 

hodnota  

Závazek 

příjemců  

Dosažená 

hodnota  

Plnění cílové 

hodnoty v % 

a b c d e f g h i=h/f 

         

         
Poznámka: 
Tabulka obsahuje výběr indikátorů v rámci dané priority financování. 
Tabulka obsahuje údaje za programy v cíli Investice pro růst a zaměstnanost. 

 
Poznámky k plnění: 
Tabulka je plněna dle vazby indikátoru na specifický cíl a vazby SC na prioritu financování. 
a Zobrazuje se kód a název 
b Zobrazuje se kód a název indikátoru. Načítají se hlavní indikátory. 
Plnění je povinné. Plní se automaticky na základě NČI 2014+ a údajů v MS2014+. Pro potřeby ČZ bude proveden výběr indikátorů pro vykazování stavu a pokroku 
v plnění priorit financování, tzn., k indikátorům bude připojen příznak ve vazebníku. 
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Další strana dokumentu 

4 Plnění pravidla n+3 

Textové pole (max. 5 tis. znaků) 
- Informace o aktuálním stavu plnění pravidla n+3 ke konci daného čtvrtletí a také pokrok za uplynulé čtvrtletí. 
- V ČZ za 4. čtvrtletí text obsahuje také informace o splnění / nesplnění pravidla n+3 ke konci roku, za které je zpráva zpracovávána. 

Poznámka k plnění:  
Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace. 

Tabulka 3 Stav pravidla n+3 

Program Fond Kategorie 

regionu 

Hlavní alokace 

2014-2020 / 

Celková 

alokace 2014–

2020 

Finanční prostředky v žádostech o 

průběžnou platbu odeslané EK 

Limit čerpání 

pro rok n 

Zbývající objem 

žádostí o platbu 

pro plnění 

pravidla n+3 

Plnění limitu 

čerpání pro 

rok n 

– – – mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. EUR ANO / NE 

a b c d e f=e/d g h=g-e i 

         

         

         
Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně EUR. 
V případě YEI a ESF související podpory se pravidlo n+3 sleduje samostatně pro YEI, zatímco ESF související podpora se vyhodnocuje v rámci ESF celkem (ESF + ESF související 
podpora). 
V případě PRV jsou zahrnuty také údaje za staré závazky z programového období 2004–2006 a 2007–2013. 
 

Poznámka k plnění:  
Tabulka obsahuje údaje za každý program ve vazbě na fond a kategorii regionu. Zvlášť se vykazuje YEI. ESF související podpora je zahrnuta v rámci ESF celkem ve 
vazbě na příslušnou kategorii regionu.  
Na posledním řádku tabulky se zobrazují údaje pro program v cíli EUS, u kterého je ČR řídicím orgánem.  
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a Zobrazuje se zkratka programu. 
b Zobrazuje se zkratka fondu. 
c Zobrazuje se název kategorie regionu. 
d Hlavní alokace se plní do roku 2019 včetně, celková alokace se plní od roku 2020 včetně. S tím se mění i název sloupce. 
e Načítají se údaje dle definice stavu finančního prostředku a jeho plnění. 
g Načítá se z tabulky Limity čerpání (podmínkou je zadání finančních plánů všech programů do MS2014+ a počáteční / roční předběžné platby poskytnuté od 

MF / z IS VIOLA v MS2014+). Zobrazuje se aktuální limit čerpání. 
h Pokud je rozdíl kladný, zobrazuje se daná částka. Pokud je rozdíl záporný, plní se „0“.  
i ANO = pokud je hodnota ve sloupci H záporná, NE = pokud je hodnota ve sloupci H kladná 
Povinné plnění, automaticky z údajů z MS2014+. 
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Další strana dokumentu 

5 Realizace programů v cíli Investice pro růst a zaměstnanost 

5.1 Název programu 

5.1.1 Zaměření 

Textové pole (max. 1 tis. znaků) 
- stručné představení tematického zaměření programu, vč. územního zaměření 
- určení ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace 
- odkaz na webové stránky programu 

Poznámka k plnění:  
Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace. 

Tabulka 4 Struktura programu 

Prioritní osa / priorita Unie Opatření Podíl na hlavní alokaci v % / Podíl na celkové 

alokaci v % 

a b c 

1   

n   

Poznámky k plnění: 
Načítá se automaticky z číselníku úrovní programové linie v MS2014+.  
a Zobrazuje se číslo a název prioritní osy / priority Unie v daném programu. 
b Zobrazuje se číslo a název opatření EZFRV. Sloupec je relevantní jen pro program spolufinancovaný z EZFRV, tzn., u ostatních programů se nezobrazuje.  
c V případě programů spolufinancovaných z ESF, ERFF, FS a ENRF se do sloupce načítá údaj odpovídající alokaci prioritní osy / priority Unie. V případě 

programu spolufinancovaného z EZFRV údaj odpovídá alokaci opatření EZFRV. Výpočet se provádí nad alokací za celkové způsobilé výdaje / veřejné 
způsobilé výdaje dle nastavení financování daného programu a v měně EUR. Do roku 2019 včetně se uvažuje hlavní alokace, od roku 2020 včetně se 
uvažuje celková alokace. S tím se mění i název sloupce. 

Plnění je povinné. 
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5.1.2 Přehled vyhlášených výzev 

Textové pole (max. 1 tis. znaků) 
- informace o výzvách vyhlášených, u kterých v daném čtvrtletí, za které je zpráva vykazována, probíhá příjem žádostí o podporu nebo bude probíhat v následujících čtvrtletích. 

- odkaz na webové stránky ESI fondů, příp. programu 

Poznámka k plnění:  
Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace. 

5.1.3 Finanční čerpání 

Textové pole (max. 5 tis. znaků) 
- Informace o aktuálním stavu čerpání ke konci daného čtvrtletí a také pokrok za uplynulé čtvrtletí. 
- V ČZ za 4. čtvrtletí text obsahuje také informace o pokroku ve finančním čerpání za uplynulý rok. 

Poznámka k plnění:  
Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace. 

Graf 6 Stav čerpání programu 

Poznámka k plnění:  
Jedná se o sloupcový graf – horizontální, který zachycuje hlavní alokaci programu (pro informaci graf zachycuje také celkovou alokaci na programové období 2014-
2020, od roku 2020 pak graf zachycuje pouze celkovou alokaci), stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory, v proplacených 
žádostech o platbu, vyúčtovaných v žádostech o platbu a v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK, absolutní hodnoty, uvažují se částky za příspěvek Unie a 
v měně CZK, sloupce zachycující stavy finančních prostředků a také obsahují informaci o změně stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, je zpracováván na 
základě údajů z MS2014+. 
 
Poznámka:  
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně CZK. 
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Tabulka 5 Stav čerpání programu 

Prioritní 

osa / 

priorita 

Unie / 

Program 

Fond Kategorie 

regionu 

Hlavní 

alokace 

2014–

2020 / 

Celková 

alokace 

2014-

2020 

Zaregistrované 

žádosti o podporu 

Operace 

s právním aktem o 

poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční prostředky 

v proplacených 

žádostech o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované v 

žádostech o 

platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. 
CZK 

% počet mil. 
CZK 

% mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % 

a b c d e f g=f/d h i j=i/d k l=k/d m n=m/d o p=o/d 

1                

n                

Celkem ESF Méně 
rozvinuté 
regiony 

             

Celkem ESF Více 
rozvinuté 
regiony 

             

Celkem YEI + ESF 
související 
podpora 

Nerelevantní              

Celkem EFRR Méně 
rozvinuté 
regiony 

             

Celkem EFRR Více 
rozvinuté 
regiony 

             

Celkem  FS Nerelevantní              

Celkem EZFRV Méně 
rozvinuté 
regiony 
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Prioritní 

osa / 

priorita 

Unie / 

Program 

Fond Kategorie 

regionu 

Hlavní 

alokace 

2014–

2020 / 

Celková 

alokace 

2014-

2020 

Zaregistrované 

žádosti o podporu 

Operace 

s právním aktem o 

poskytnutí / 

převodu podpory 

Finanční prostředky 

v proplacených 

žádostech o platbu 

Finanční 

prostředky 

vyúčtované v 

žádostech o 

platbu 

Finanční 

prostředky 

v souhrnných 

žádostech 

autorizovaných 

ŘO 

– – – mil. CZK počet mil. 
CZK 

% počet mil. 
CZK 

% mil. CZK % mil. CZK % mil. CZK % 

a b c d e f g=f/d h i j=i/d k l=k/d m n=m/d o p=o/d 

Celkem ENRF Méně 
rozvinuté 
regiony 

             

Program – –              
Poznámky: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně CZK. 

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV jsou zahrnuty údaje za projekty, plošná opatření a také staré závazky. (Poznámka k plnění: Tuto informaci zobrazovat jen u 
programu spolufinancovaného z EZFRV.) 
e Údaj zahrnuje počet žádostí o podporu zaregistrovaných v jednokolovém hodnocení a počet předběžných žádostí o podporu zaregistrovaných v první kole dvoukolového 

hodnocení. 
e, h Pokud daná žádost o podporu / projekt naplňuje obě kategorie regionu načítá se do obou příslušných řádků jako jedna jednotka. Na úrovni programu (bez ohledu na fond 

kategorii regionu) se však daná žádost o podporu / projekt načítá jen jednou, aby nedocházelo k duplicitám. Z tohoto důvodu součet počtu žádostí o podporu / projektů ve 

sloupci je vyšší než na posledním řádku tabulky. (Poznámka k plnění: Tuto informaci zobrazovat jen u programů s oběma kategoriemi regionu, tzn. nezobrazovat u 
EZFRV, ENRR a dalších.) 

o, p V případě PRV je stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ nerelevantní z důvodu nastavení finančních toků u tohoto programu. (Poznámka 
k plnění: Tuto informaci zobrazovat jen u programu spolufinancovaného z EZFRV.) 

 
Poznámky k plnění: 
a Zobrazuje se zkratka prioritní osy / priority Unie. 
b Zobrazuje se zkratka fondu. 
c Zobrazuje se název kategorie regionu. 
d Hlavní alokace se plní do roku 2019 včetně, celková alokace se plní od roku 2020 včetně. S tím se mění i název sloupce. 
e-o viz poznámky k plnění uvedené u tabulky 1 
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o, p Nerelevantní pro program spolufinancovaný z EZFRV. 
Součtové řádky se zobrazují pouze na úrovni programu, a té za fond a kategorii regionu v závislosti na relevantnosti pro daný program, poslední součtový řádek je 
bez ohledu na fond a kategorii regionu. 
Údaj o počtu je zaokrouhlený na celé číslo. 
Údaj o finančních prostředcích je zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 
Plnění je povinné. Plní se automaticky z údajů z MS2014+. 

5.1.4 Plnění indikátorů (Poznámka k plnění: Kapitola je součástí pouze ČZ za 2. a 4. čtvrtletí.) 

Textové pole (max. 5 tis. znaků) 
- Informace o aktuálním stavu plnění indikátorů ke konci daného čtvrtletí a také pokrok od poslední zprávy. 
- V ČZ za 4. čtvrtletí text obsahuje také informace o pokroku v plnění indikátorů za uplynulý rok. 

Poznámka k plnění:  
Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace. 

Tabulka 6 Plnění indikátorů výsledku 

Prioritní 

osa / 

priorita 

Unie 

Indikátor Fond Kategorie 

regionu 

Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

programu 

Cílová 

hodnota 

programu 

Závazek 

příjemců 

Dosažená 

hodnota 

programu 

Plnění 

cílové 

hodnoty v 

% 

a b c d e f g h i j=i/g 

          

          
Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována. 
 

Poznámky k plnění: 
b Zobrazuje se kód a název indikátoru. Načítají se hlavní indikátory. 
Plnění je povinné. Plní se automaticky na základě NČI 2014+ a údajů v MS2014+. 
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Tabulka 7 Plnění indikátorů výstupu 

Prioritní 

osa / 

priorita 

Unie 

Indikátor Fond Kategorie 

regionu 

Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

programu 

Cílová 

hodnota 

programu 

Závazek 

příjemců 

Dosažená 

hodnota 

programu 

Plnění 

cílové 

hodnoty v 

% 

a b c d e f g h i j=j/f 

          

          
Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována. 

 
Poznámky k plnění: 
b Zobrazuje se kód a název indikátoru. Načítají se hlavní indikátory. 
Plnění je povinné. Plní se automaticky na základě NČI 2014+ a údajů v MS2014+. 

5.1.5 Plnění výkonnostního rámce (Poznámka k plnění: Kapitola je součástí pouze ČZ za 2. a 4. čtvrtletí. Kapitola je nerelevantní pro OP Technická 

pomoc.) 

Textové pole (max. 5 tis. znaků) 
- Informace o aktuálním stavu plnění výkonnostního rámce dle jednotlivých prioritních os / priorit Unie, u kterých je to relevantní, ke konci daného čtvrtletí. 
- V ČZ za 4. čtvrtletí 2018, resp. 2023 informace o naplnění / nenaplnění výkonnostního rámce. 

Poznámka k plnění:  
Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace. 

Graf 7 Plnění výkonnostního rámce PO / PU n 

Poznámka k plnění: 
Sloupcový graf – za každou prioritní osu / prioritu Unie dle členění za jednotlivé kategorie regionu a fondy (s výjimkou priority Unie 1 v případě programu 
spolufinancovaného z EZFRV, OP Technická pomoc a prioritních os „technická pomoc“). Co sloupec to jeden ukazatel, který je součástí výkonnostního rámce dané 
prioritní osy / priority Unie. Sloupec zobrazuje aktuální stav ukazatele (procento plnění) vůči „cílové“ hodnotě (100 %). Do ČZ za 4. čtvrtletí 2018 se jako „cílová“ 
hodnota bere hodnota milníku pro rok 2018. Od ČZ za 1. čtvrtletí 2019 se pak uvažuje hodnota cíle pro rok 2023.  
Grafy jsou povinné a vytváří se a plní automaticky. Hodnoty se načítají z tabulek výkonnostního rámce a údaje o skutečnostech k datu platnosti zprávy. 
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Další strana dokumentu 

6 Realizace programů v cíli Evropská územní spolupráce 

6.1 Název programu 

6.1.1 Zaměření 

Textové pole (max. 1 tis. znaků) 
- stručné představení tematického zaměření programu, vč. územního zaměření 
- určení ŘO / ZS, je-li zapojen do implementace 
- odkaz na webové stránky programu 

Poznámka k plnění:  
Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace. 

Tabulka 8 Struktura programu 

Prioritní osa Podíl na celkové alokaci v % 

a b 

1  

n  

Poznámky k plnění: 
V případě OP PS ČR-PL se načítá automaticky z číselníku úrovní programové linie v MS2014+, za ostatní programy v cíli EÚS, u kterých ČR není ŘO, se plní ručně 
s tím, že se automaticky přejímají údaje z předchozí zprávy s možností editace. 
a Zobrazuje se číslo a název prioritní osy.  
b Údaj odpovídá celkové alokaci prioritní osy za celkové způsobilé výdaje v měně EUR. 
Plnění je povinné.  
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6.1.2 Přehled vyhlášených výzev 

Textové pole (max. 1 tis. znaků) 
- informace o výzvách vyhlášených, u kterých v daném čtvrtletí, za které je zpráva vykazována, probíhá příjem žádostí o podporu nebo bude probíhat v následujících čtvrtletích. 

- odkaz na webové stránky ESI fondů, příp. programu 

Poznámka k plnění:  
Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace. 

6.1.3 Finanční čerpání 

Textové pole (max. 5 tis. znaků) 
- Informace o aktuálním stavu čerpání ke konci daného čtvrtletí a také pokrok za uplynulé čtvrtletí. 
- V ČZ za 4. čtvrtletí text obsahuje také informace o pokroku ve finančním čerpání za uplynulý rok. 

Poznámka k plnění:  
Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace. 

Graf 8 Stav čerpání programu (Poznámka k plnění: Graf je relevantní jen pro OP PS ČR-PL, kde je ČR řídicím orgánem, tzn., nezobrazuje se u programů 

přeshraniční spolupráce, kde ČR není řídicím orgánem). 

Poznámka k plnění:  
Jedná se o sloupcový graf – horizontální, který zachycuje celkovou alokaci programu, stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory a 
v proplacených žádostech o platbu a v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK, absolutní hodnoty, uvažují se částky za příspěvek Unie a v měně EUR, sloupce 
zachycující stavy finančních prostředků a také obsahují informaci o změně stavu za uplynulé čtvrtletí. Graf je povinný, je zpracováván na základě údajů z MS2014+ 
v případě OP PS ČR-PL, u ostatní programů v cíli EÚS, u kterých ČR není ŘO, po zadání zdrojových dat do MS2014+. 
 
Poznámka:  
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie a v měně EUR. 

Tabulka 9 Stav čerpání programu (Poznámka k plnění: Tabulka je relevantní jen pro OP PS ČR-PL, kde je ČR řídicím orgánem, tzn., nezobrazuje se u programů 

přeshraniční spolupráce, kde ČR není řídicím orgánem). 

Prioritní osa / 

priorita Unie / 

Program 

Fond Celková 

alokace 2014-

2020 

Zaregistrované žádosti o 

podporu 

Operace s právním aktem o 

poskytnutí / převodu podpory 

Finanční prostředky 

v proplacených žádostech o 

platbu 
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– – mil. EUR počet mil. 
EUR 

% počet mil. 
EUR 

% mil. EUR % 

a b c d e f=e/c g h h=i/c j k=j/c 

1           

n           

Celkem EFRR          

Program –          
Poznámky: 
Tabulka obsahuje údaje o počtu individuálních projektů a fondů mikroprojektů, tzn., neuvádí se údaje o počtu mikroprojektů. 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována. 
Finanční prostředky jsou za příspěvek Unie v měně EUR. 

 
Poznámka k plnění: 
Uvažují se počty individuálních projektů a fondů mikroprojektů, tzn., nezapočítávají se jednotlivé mikroprojekty. Pokud fond mikroprojektů naplňuje více prioritních os, 
vykazuje se v rámci každé prioritní osy jako jeden kus, na úrovni programu se pak započítává pouze jednou.  
Údaj o počtu je zaokrouhlený na celé číslo. 
Údaj o finančních prostředcích je zaokrouhlený na dvě desetinná místa. 
Plnění je povinné. V případě OP PS ČR-PL se plní automaticky z MS2014+, pro ostatní programy v cíli EÚS, u kterých ČR není ŘO, se tabulka nezobrazuje. 

6.1.4 Plnění indikátorů (Poznámka k plnění: Kapitola je součástí pouze ČZ za 2. a 4. čtvrtletí.) 

Textové pole (max. 5 tis. znaků) 
- Informace o aktuálním stavu plnění indikátorů ke konci daného čtvrtletí a také pokrok od poslední zprávy. 
- V ČZ za 4. čtvrtletí text obsahuje také informace o pokroku v plnění indikátorů za uplynulý rok. 

Poznámka k plnění:  
Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace. 

Tabulka 10 Plnění indikátorů výsledku (Poznámka k plnění: Tabulka je relevantní jen pro OP PS ČR-PL, kde je ČR řídicím orgánem, tzn., nezobrazuje se u 

programů přeshraniční spolupráce, kde ČR není řídicím orgánem). 

Prioritní 

osa 

Indikátor Fond Kategorie 

regionu 

Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

programu 

Cílová 

hodnota 

programu 

Závazek 

příjemců 

Dosažená 

hodnota 

programu 

Plnění 

cílové 

hodnoty v 

% 
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a b c d e f g h i j=i/g 

          

          
Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována. 

 
Poznámky k plnění: 
b Zobrazuje se kód a název indikátoru. Načítají se hlavní indikátory. 
Plnění je povinné. Plní se automaticky na základě NČI 2014+ a údajů v MS2014+. V případě OP PS ČR-PL se plní automaticky z MS2014+, pro ostatní programy 
v cíli EÚS, u kterých ČR není ŘO, se tabulka nezobrazuje. 

Tabulka 11 Plnění indikátorů výstupu (Poznámka k plnění: Tabulka je relevantní jen pro OP PS ČR-PL, kde je ČR řídicím orgánem, tzn., nezobrazuje se u 

programů přeshraniční spolupráce, kde ČR není řídicím orgánem). 

Prioritní 

osa / 

priorita 

Unie 

Indikátor Fond Kategorie 

regionu 

Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

programu 

Cílová 

hodnota 

programu 

Závazek 

příjemců 

Dosažená 

hodnota 

programu 

Plnění 

cílové 

hodnoty v 

% 

a b c d e f g h i j=i/g 

          

          
Poznámka: 
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období do konce čtvrtletí, zda které je zpráva vykazována. 

 
Poznámky k plnění: 
b Zobrazuje se kód a název indikátoru. Načítají se hlavní indikátory. 
Plnění je povinné. Plní se automaticky na základě NČI 2014+ a údajů v MS2014+. V případě OP PS ČR-PL se plní automaticky z MS2014+, pro ostatní programy 
v cíli EÚS, u kterých ČR není ŘO, se tabulka nezobrazuje. 

6.1.5 Plnění výkonnostního rámce (Poznámka k plnění: Kapitola je součástí pouze ČZ za 2. a 4. čtvrtletí. Kapitola je relevantní jen pro OP PS ČR-PL, kde je 

ČR řídicím orgánem, tzn., nezobrazuje se v kapitolách programů přeshraniční spolupráce, kde ČR není řídicím orgánem.) 

Textové pole (max. 5 tis. znaků) 
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Poznámka k plnění:  
Povinné plnění, automatické přejímání textu z předchozí zprávy s možností editace. 

Graf 9 Plnění výkonnostního rámce PO / PU n  

Poznámka k plnění: 
Sloupcový graf - za každou prioritní osu. Co sloupec to jeden ukazatel, který je součástí výkonnostního rámce dané prioritní osy. Sloupec zobrazuje aktuální stav 
ukazatele (procento plnění) vůči „cílové“ hodnotě (100 %). Do ČZ za 4. čtvrtletí 2018 se jako „cílová“ hodnota bere hodnota milníku pro rok 2018. Od ČZ za 1. čtvrtletí 
2019 se pak uvažuje hodnota cíle pro rok 2023.  
Grafy jsou povinné a vytváří se a plní automaticky v případě OP PS ČR-PL. Hodnoty se načítají z tabulek výkonnostního rámce a údaje o skutečnostech k datu 
platnosti zprávy.  
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Další strana dokumentu 

7. Použité pojmy 

Textové pole 
 

 

Další strana dokumentu 

8. Zkratky 

Textové pole 
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Příloha 25 Měsíční informace o implementaci ESI fondů v České republice 

v programovém období 2014–2020  

Titulní strana dokumentu 

Poznámka k plnění: Titulní stranu upravuje zpracovatel informace. 

 

První strana dokumentu 

Název dokumentu Měsíční informace o implementaci ESI fondů v České republice 

v programovém období 2014–2020 za mmmm roku n 

Program / DoP Dohoda o partnerství (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze 

zprávy z MS2014+.) 

 

Typ dokumentu Implementační (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy 

z MS2014+.) 

Druh dokumentu Měsíční informace o implementaci ESI fondů v České republice 

v programovém období 2014–2020 (Poznámka k plnění: Není součástí 

tiskové verze zprávy z MS2014+.) 

 

Verze dokumentu draft / final 

Číslo draftu (Poznámka k plnění: Vyplňuje zpracovatel zprávy dle počtu verzí draftu 

zprávy. Pro verzi final je tato položka nerelevantní.) 

 

Druhá strana dokumentu 

Základní informace 

Sledované období od: 1. 12. roku n / 1. 1. roku n+1 / … 

Sledované období do: 31. 12. roku n / 31. 1. roku n+1 / … 

 

Kontaktní údaje ve věci zprávy: (Poznámka k plnění: Možno uvést jednoho a více zaměstnanců 

MMR-NOK. Vyplňuje se v MS2014+, ale není součástí tiskové verze zprávy.) 

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

 

Zdroj dat: MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje 

přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR. 

Data platná od: 1. 1. 2014 

Data platná k: 31. 12. roku n /  31. 1. roku n+1 / … 
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Datum generování: 3. pracovní den následující po konci měsíce, za který je MI zpracovávána / 11. 

1. roku n+1 (Poznámka k plnění: Plní se automaticky konkrétní datum ve formátu dd.mm.rrrr.) 

Poznámka: Informace obsahuje údaje za programy v cíli Investice pro růst a zaměstnanost.  

 

Třetí strana dokumentu 

Stav čerpání Dohody o partnerství a srovnání 
jednotlivých programů 

 Graf 1 Stav čerpání Dohody o partnerství 

Poznámka k plnění:  
Jedná se o sloupcový graf – horizontální, který zachycuje hlavní alokaci Dohody o partnerství (pro 
informaci graf zachycuje také celkovou alokaci na programové období 2014-2020, od roku 2020 
pak graf zachycuje pouze celkovou alokaci), stav finančních prostředků v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory, v proplacených žádostech o platbu, vyúčtovaných v žádostech o 
platbu a v žádostech o průběžnou platbu odeslaných EK, absolutní hodnoty, uvažují se částky za 
příspěvek Unie a v měně CZK, sloupce zachycující stavy finančních prostředků kumulativně od 
počátku programového období do konce daného měsíce a také změnu stavu za uplynulý měsíc. 
Graf je povinný, je zpracováván na základě z údajů z MS2014+. 
 
Poznámky: 
Stav čerpání je za příspěvek Unie a v měně CZK. 
Do grafu jsou zahrnuty pouze údaje o programech v cíli Investice pro růst a zaměstnanost.. 

Graf 2 Stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

Poznámka k plnění:  
Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních 
prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči hlavní alokaci programu 
(od roku 2020 včetně vůči celkové alokaci na programové období 2014–2020), uvažují se částky za 
příspěvek Unie v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období 
do konce daného měsíce a také změnu stavu za uplynulý měsíc. Graf je povinný, je zpracováván 
na základě údajů z MS2014+. 

Graf 3 Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu 

Poznámka k plnění:  
Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních 
prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči hlavní alokaci programu 
(od roku 2020 včetně vůči celkové alokaci na programové období 2014–2020), uvažují se částky za 
příspěvek Unie v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období 
do konce daného měsíce a také změnu stavu za uplynulý měsíc. Graf je povinný, je zpracováván 
na základě údajů z MS2014+. 

Graf 4 Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu 

Poznámka k plnění:  
Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních 
prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči hlavní alokaci programu 
(od roku 2020 včetně vůči celkové alokaci na programové období 2014–2020), uvažují se částky za 
příspěvek Unie v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období 
do konce daného měsíce a také změnu stavu za uplynulý měsíc. Graf je povinný, je zpracováván 
na základě údajů z MS2014+. 
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Graf 5 Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK 

Poznámka k plnění:  
Jedná se o sloupcový graf – vertikální, srovnání programů dle uvedeného stavu finančních 
prostředků sestupně, na základě relativních hodnot – skutečný stav vůči hlavní alokaci programu 
(od roku 2020 včetně vůči celkové alokaci na programové období 2014–2020), uvažují se částky za 
příspěvek Unie v měně CZK, sloupec zachycuje stav kumulativně od počátku programového období 
do konce daného měsíce a také změnu stavu za uplynulý měsíc. Graf je povinný, je zpracováván 
na základě údajů z MS2014+. 
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Příloha 26 Seznam operací 

Název dokumentu Seznam operací 

Program / DoP Dohoda o partnerství (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze 

zprávy z MS2014+.) 

 

Typ dokumentu Implementační (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy 

z MS2014+.) 

Druh dokumentu Seznam operací (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy 

z MS2014+.) 

 

Verze dokumentu draft / final 

Číslo draftu (Poznámka k plnění: Vyplňuje zpracovatel zprávy dle počtu verzí draftu 

zprávy. Pro verzi final je tato položka nerelevantní.) 

 

Sledované období od: 1. 1. 2014 

Sledované období do: poslední den měsíce, za který je seznam příjemců zpracováván (Poznámka 

k plnění: Plní se automaticky konkrétní datum ve formátu dd.mm.rrrr.) 

 

Kontaktní údaje ve věci zprávy: (Poznámka k plnění: Možno uvést jednoho a více zaměstnanců 

MMR-NOK. Vyplňuje se v MS2014+, ale není součástí tiskové verze zprávy.) 

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

 

Zdroj dat: MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje 

přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR. 

Data platná od: 1. 1. 2014 

Data platná k: 31. 12. roku n /  31. 1. roku n+1 / … 

Datum generování: 3. pracovní den následující po konci měsíce, za který je seznam příjemců 

zpracováván / 11. 1. roku n+1 (Poznámka k plnění: Plní se automaticky konkrétní datum ve formátu 

dd.mm.rrrr.) 

Poznámka: Informace obsahuje údaje za programy v cíli Investice pro růst a zaměstnanost.  
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 Poznámka k plnění: Tabulka vstupuje do tiskové verze a vyvěšuje se se na web ESI fondů. 

Datová pole dle čl. 115 odst. 2 

obecného nařízení a přílohy XII 

Odpovídající datové položky dle JMP, které jsou součástí seznamu 

operací  Poznámka k plnění 

Česky Anglicky 

Program Program Programme Plní se DP Číslo programu a DP Název 
programu. 

Jméno příjemce (pouze právnické 
osoby; neuvádět jména fyzických 
osob) 
 

Název žadatele / příjemce Beneficiary name (only of legal 
entities, no natural persons) 

Jedná se o DP "Název subjektu" s DP "Typ 
subjektu = žadatel / příjemce", příp. hlavní 
žadatel / příjemce, pokud je evidováno na 
žádostech o podporu / projektech, než byla 
provedena úprava číselníku. 
Pokud DP „Právní forma = fyzická osoba 
nepodnikající“ (v případě PRV), plní se „XXX“. 

IČ Identification number of the 
beneficiary 

Jedná se o IČ uvedené u DP "Typ subjektu = 
žadatel / příjemce", příp. hlavní žadatel / 
příjemce, pokud je evidováno na žádostech o 
podporu / projektech, než byla provedena úprava 
číselníku. 
Pokud DP „Právní forma = fyzická osoba 
nepodnikající“ (v případě PRV), plní se „XXX“. 

Právní forma Legal status of the beneficiary Plní se položka z číselníku Právní forma uvedená 
u DP "Typ subjektu = žadatel / příjemce", příp. 
hlavní žadatel / příjemce, pokud je evidováno na 
žádostech o podporu / projektech, než byla 
provedena úprava číselníku. 
Pokud DP „Právní forma = fyzická osoba 
nepodnikající“ (v případě PRV), plní se příslušná 
položka z číselníku. 

- Registrační číslo operace Registration number of the 
operation 

Plní se registrační číslo projektu / plošného 
opatření / FN / FF. 

Název operace Název operace Operation name  Plní se DP Název projektu CZ, příp. Název 
operace. 

Shrnutí operace Anotace projektu Operation summary  
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Datová pole dle čl. 115 odst. 2 

obecného nařízení a přílohy XII 

Odpovídající datové položky dle JMP, které jsou součástí seznamu 

operací  Poznámka k plnění 

Česky Anglicky 

- Typ operace Operation type Plní se položka z číselníku Typ operace. 

- Stav Status of the operation Plní se kód a název stavu dané operace. 
Načítají se projekty od stavu PP30 „Projekt 
s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory“ 
a FN / FF ve stavu NP30 „FN s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory“ a ve vyšších 
pozitivních a neutrálních stavech. 

Datum zahájení operace Skutečné datum zahájení fyzické 
realizace projektu 

Operation start date Plní se z datové oblasti Žádost o podporu / 
projekt - Časové nastavení (harmonogram) - 
Fyzická realizace projektu - DP Skutečné datum 
zahájení, pokud je u dané operace zadáno. 

Datum ukončení operace 
(předpokládané datum fyzického 
dokončení nebo úplného provedení 
operace) 

Předpokládané datum ukončení 
fyzické realizace projektu 

Expected end date of the 
operation 

Plní se z datové oblasti Žádost o podporu / 
projekt - Časové nastavení (harmonogram) - 
Fyzická realizace projektu - DP Předpokládané 
datum ukončení, pokud je u dané operace 
zadáno. 

- 
Skutečné datum ukončení fyzické 
realizace projektu 

Operation end date Plní se, pokud je na u dané operace zadáno. 

Celkové způsobilé výdaje 
přidělené na operaci 

Finanční prostředky v právních 
aktech o poskytnutí / převodu 
podpory (CZV) 

Total eligibal expenditure 
allocated to the selected 
operation 

Plní se dle definice stavu finanční prostředky 
v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 
v měně CZK v případě operací 
spolufinancovaných v cíli IRZ. 

- Měna Currency V případě operací v cíli IRZ se plní „CZK. 

Míra spolufinancování ze strany 
Unie (podle prioritní osy) 

Míra spolufinancování z ESI fondů Union co-financing rate Plní se míra spolufinancování z ESI fondů 
(příspěvku Unie) na dané operaci z přehledu 
zdrojů financování, z právního aktu o poskytnutí / 
převodu podpory, příp. dodatku.  

PSČ operace, nebo jiný vhodný 
ukazatel místa 

PSČ příjemce Post code Plní se PSČ z oficiální adresy příjemce. 

Země Místo realizace - NUTS I Country – NUTS I Plní se kód a název NUTS 1 z  místa realizace 
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Datová pole dle čl. 115 odst. 2 

obecného nařízení a přílohy XII 

Odpovídající datové položky dle JMP, které jsou součástí seznamu 

operací  Poznámka k plnění 

Česky Anglicky 

projektu. 
Nerelevantní pro FN / FF. 

Název kategorie zásahů pro 
operaci v souladu s čl. 96 odst. 2 
prvním pododstavcem písm. b) 
bodem VI) 

Oblast intervence63 Intervention field Plní se kód a název oblasti intervence na dané 
operaci. 

Datum poslední aktualizace 
seznamu operací 

Datum generování Date of last update of the list of 
operations 

Plní se automaticky ve formátu dd.mm.rrrr. Plní 
se k sestavě jako celku, nikoliv u každé operace 
(řádku) jednotlivě. 

- Komentář Comments Textové pole, nepovinné. 

Poznámky: 
Tabulka obsahuje seznam operací individuálních projektů, zjednodušených projektů, velkých projektů, plošných opatření, finančních nástrojů a fondu fondů s právním aktem o 
poskytnutí / převodu podpory. 
Finanční prostředky jsou vykazovány v řídicí měně programu. 
XXX Příjemce je fyzická osoba. V tomto případě není možné s ohledem na ochranu osobních údajů uvést bližší identifikaci příjemce. 

 

                                                           
63 Pro potřeby zjednodušení seznamu operací je namísto všech kategorií dimenzí vykazována pouze dimenze 1 – oblast intervence. 
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Příloha 27 Přehled plnění synergických a komplementárních řetězců  

Program / DoP  Dohoda o partnerství 
Identifikace řetězce 
Název řetězce 
Název vazby 

Synergické a komplementární výzvy 

Program Číslo výzvy Název výzvy Specifický cíl / 

opatření ENRF / 

operace EZFRV 

Opatření EZFRV Stav výzvy Počet zaregistrovaných 

žádostí o podporu 

Počet projektů s právním 

aktem o poskytnutí / 

převodu podpory 

a b c d e f g h 
        

        

Poznámky: 
d Neplní se v případě výzev na plošná opatření. 
e Plní se pouze v případě výzev na plošná opatření. 
g Jedná se o žádosti o podporu / projekty / plošná opatření ve stavu „Předběžná žádost o podporu zaregistrována“ a výše v rámci dvoukolového systému hodnocení a ve stavu 

„Žádost o podporu zaregistrována“ a výše v rámci jednokolového systému hodnocení. 

h Jedná se o projekty ve stavu „Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory“ a výše. 
 

Poznámky k plnění: 
Přehled obsahuje výzvy, které naplňují synergické a / nebo komplementární vazby, které jsou součástí daného synergického a komplementárního řetězce.  
Přehled se plní automaticky údaji z MS2014+. 
Obsahuje data platná k 31. 12. roku n. 
a Číslo a název programu. 
d Číslo a název nejnižší programové / strategické úrovně, na kterou je daná výzva zaměřená. Neplní se v případě výzev na plošná opatření. 
e Číslo a název úrovně opatření EZFRV. Plní se pouze v případě výzev na plošná opatření. 
f Číslo a název stavu výzvy. 
g Žádosti o podporu / projekty / plošná opatření ve stavu „Předběžná žádost o podporu zaregistrována“ a výše v rámci dvoukolového systému hodnocení a ve 

stavu „Žádost o podporu zaregistrována“ a výše v rámci jednokolového systému hodnocení. 
h Projekty ve stavu „Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory“ a výše. 
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Hodnocení 
MMR-NOK 

 
 
 
 

Poznámky:  
MMR-NOK ve formálním a věcném hodnocení uvede text k naplňování synergického a komplementárního řetězce, který obsahuje: 

- vazby (příp. aktivity), které se podařilo naplnit  
- vazby (příp. aktivity), které se nepodařilo naplnit  
- problémy a rizika při řízení vazby (nastavení synergické výzvy, hodnocení, žadatelé / příjemci, zrcadlový program)  
- zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO a MMR-NOK  
- zhodnocení dosažených efektů / dopadů z realizované či ukončené synergie či komplementarity. 

 
Poznámky k plnění: 
Textové pole, plní MMR-NOK, povinné. 
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Příloha 28 Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu v cíli 

Investice pro růst a zaměstnanost  

Titulní strana dokumentu 

 

Název dokumentu Výroční zpráva o implementaci programu za rok n / Závěrečná zpráva o 

implementaci programu za rok n (Poznámka k plnění: Plní se dle relevance 

pro daný rok a dle programu.) 

Program / DoP  (Poznámka k plnění: Plní se číslo a název programu.) 

 

Typ dokumentu Implementační (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy 

z MS2014+.) 

Druh dokumentu Výroční / Závěrečná zpráva o implementaci programu (Poznámka k plnění: 

Není součástí tiskové verze zprávy z MS2014+.) 

 

Verze dokumentu draft / final (Poznámka k plnění: Volí ŘO z číselníku. Položka „final“ se volí 

po finalizaci VZ / ZZ programu po projednání na MV.) 

Číslo draftu  1, 2, 3 a dále (Poznámka k plnění: 1 = 1. draft VZ / ZZ programu, kterou 

předkládá ŘO k připomínkám MMR-NOK a MF-PCO; 2 = 2. draft VZ / ZZ 

programu, kterou ŘO posílá členům MV jako podklad na jednání MV; 3 a 

další = upravená finální verze VZ / ZZ programu upravená na základě 

připomínek EK. Vyplňuje ŘO.) 
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Druhá strana dokumentu 

Obsah 

Poznámka k plnění: Plní se automaticky do tiskové verze VZ / ZZ programu. 

 

Třetí strana dokumentu 

Základní informace 

Sledované období od: 1. 1. 2014 

Sledované období do: 31. 12. roku n  

 

Kontaktní údaje ve věci zprávy:  

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

 

Zdroj dat: MS2014+  

Data platná od: 1. 1. 2014 

Data platná k: 31. 12. roku n   

Datum generování: (Poznámka k plnění: automaticky) 
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Další strany dokumentu 

ČÁST A – ÚDAJE VYŽADOVANÉ KAŽDÝ ROK („KRÁTKÉ ZPRÁVY“) 

(čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI 

CCI <type='S' maxlength=15 input='S'> 
Plní se automaticky  

Název <type='S' maxlength=255 input='G'> 
ŘO vyplní text: „Výroční zpráva 
o implementaci programu XY za 
rok rrrr“ 

Verze <type='N' input='G'> 
Plní se až v SFC2014 
automaticky. 

Vykazovaný rok <type='N' input='G'> 
ŘO vybere z číselníku rok, za 
který VZ programu vykazuje 

Datum schválení 

zprávy monitorovacím 

výborem 

<type='D' input='M'> 
ŘO uvede až po konání MV, 
musí být uvedeno ve finální 
verzi VZ programu a zadáno do 
SFC2014. 

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 

a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Klíčové informace o implementaci programu v dotčeném roce, včetně informací o 

finančních nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a indikátorům. 

<type='S' maxlength=7000 input='M'>  

MMR-NOK doporučuje uvést:  
- Klíčové informace o postupu v dosahování cílů na úrovni programu s využitím finančních 

dat a indikátorů. 
- K popisu využijte například:  

o Údaje o stavu čerpání ke konci roku,  
o Údaje o vyhlášených výzvách, o počtu zaregistrovaných žádostech o podporu a 

projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory 
o Údaje o plnění indikátorů 
o Finanční údaje kumulativně, za CZV a v měně EUR (soulad s tabulkou 6) 
o Informace o prvních závazcích příjemců 
o Informace o naplnění pravidla n+3 v roce n (finanční údaje za příspěvek Unie a v 

měně EUR, za každou kombinaci fondu a kategorie regionu zvlášť) 
o Informace o stavu přípravy FN / FF 
o Informace o přípravě podpory integrovaných projektů 
o popřípadě další 

3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

3.1 Přehled implementace64 

ID Prioritní osa Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové 

události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění 

<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 

<type='S' maxlength=1750 input='M'> 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- Obdobné údaje jako v kap. 2 se zaměřením na jednotlivé prioritní osy 

                                                           
64 Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 

odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. Pokud se v rámci prioritní osy provádí YEI, měla by zpráva být 
rozdělena na část týkající se YEI a část věnovanou prioritní ose. 
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- Případné první problémy v implementaci dané PO a zavedená opatření (např. riziko 
nenaplnění výkonnostního rámce aj.) 

- U OP Z je třeba uvést zvlášť YEI 

3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 

nařízení (EU) č. 1303/2013)65 

Údaje pro společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy podle 

investičních priorit předložené pomocí tabulek 1 až 4. 

(Poznámka k plnění: Do VZ programu se plní pouze tabulky relevantní pro daný program.) 

 

                                                           
65 Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 

odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. 
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Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“66 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota 
Výchozí rok 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023 

 

Vys

větle

ní (v 

příp

adě 

potř

eby) 

<type='

S' 

input='

G'> 

<type='S' 

input='G'

> 

<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 

<type='

N or 'S'' 

input='

G'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' 

or 'S' 

input='G'> 

<type

='N' 

or 'S' 

input=

'M'> 

<type

='N' 

or 'S' 

input

='M'> 

<type

='N' 

or 'S' 

input=

'M'> 

<type

='N' 

or 'S' 

input=

'M'> 

<type=

'N' or 

'S' 

input='

M'> 

<type

='N' 

or 'S' 

input=

'M'> 

<type

='N' 

or 'S' 

input=

'M'> 

<type

='N' 

or 'S' 

input=

'M'> 

<type

='N' 

or 'S' 

input=

'M'> 

<type

='N' 

or 'S' 

input=

'M'> 

<typ

e='S

' 

maxl

engt

h=8

75 

inpu

t='

M'> 

      
m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t 

 

           

                                        

                                        

Poznámka k plnění: Plní se pouze hlavní indikátory příslušného programu. 

 

  

                                                           
66 V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem. 
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Tabulka 2A: Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných indikátorech výsledků pro 

ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné indikátory, pro něž byl 

stanoven cíl67 68. 

Investiční priorita: 

ID Indikátor 

Katego

rie 

regionu 

Společ

ný 

indikát

or 

výstup

ů 

použitý 

jako 

základ 

pro 

stanove

ní cíle 

Měrn

á 

jedno

tka 

pro 

vých

ozí 

hodn

otu 

a cíl 

Cílová hodnota 

(2023) 

(Rozdělení 

podle pohlaví 

je pro cíl 

nepovinné) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kumulativní 

hodnota 

(vypočítána 

automaticky) 

Míra 

splnění 

Rozdělen

í podle 

pohlaví 

je 

nepovinn

é 

<ty

pe

='S

' 

inp

ut=

'G'

> 

<type='S' 

input='G'> 

<type=

'S' 

input='

G'> 

<type=

'S' 

input='

G'> 

<typ

e='S' 

input

='G'

> 

<type='N or 

'S'' input='G'> 

<type='

N' or 'S' 

input='M

'> 

<type='

N' or 'S' 

input='M

'> 

<type='

N' or 'S' 

input='M

'> 

<type='

N' or 'S' 

input='M

'> 

<type='

N' or 'S' 

input='M

'> 

<type='

N' or 'S' 

input='M

'> 

<type='

N' or 'S' 

input='M

'> 

<type='

N' or 'S' 

input='M

'> 

<type='

N' or 'S' 

input='M

'> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'> 

<type='N'' 

input='G'> 

(Pouze pro 

kvantitativní) 

<type='P

' 

input='G

'> 

(Pouze 

pro 

kvantitati

vní) 

 Roční hodnota   

     Celk

em 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž Celk

em 

M Ž T M Ž 

624

00 / 

CR0

Neaktivní 
účastníci, kteří 

začali hledat 

zaměstnání po 

                              

 

  

                                                           
67 Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. 

68 Pokud investiční priorita obsahuje cíl pro společný ukazatel výsledků ESF, je nutno pro příslušný ukazatel výsledků poskytnout údaje o vybrané cílově skupině (tj. společný ukazatel 

výstupů použitý jako referenční hodnota) a rovněž údaje pro celkový počet účastníků, kteří v období provádění dosáhli příslušného výsledku. 
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1 

 

 

ukončení své 

účasti 

625

00 / 

CR0

2 

Účastníci 
v procesu 

vzdělávání / 

odborné přípravy 
po ukončení své 

účasti 

                              

 

  

626

00 / 

CR0

3 

Účastníci, kteří 
získali kvalifikaci 

po ukončení své 

účasti 

                              

 

  

627

00 / 

CR0

4 

Zaměstnaní 

účastníci, včetně 

účastníků 
vykonávajících 

samostatně 

výdělečnou 
činnost, po 

ukončení své 

účasti 

                              

 

  

628

00 / 

CR0

5 

Znevýhodnění 

účastníci, kteří po 

ukončení své 
účasti hledají 

zaměstnání, jsou 

v procesu 
vzdělávání / 

odborné přípravy, 

rozšiřují si 
kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, 

a to i jako osoby 
vykonávající 

samostatně 

výdělečnou 

činnost 

                                

629

00 / 

CR0

Účastníci 

zaměstnaní do 
šesti měsíců od 

ukončení své 
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6 účasti, včetně 
účastníků 

vykonávajících 

samostatně 
výdělečnou 

činnost1 

630

00 / 

CR0

7 

Účastníci, jejichž 
situace na trhu 

práce se šest 

měsíců po 
ukončení jejich 

účasti zlepšila1 

                              

 

  

631

00 / 

CR0

8 

Účastníci ve věku 

nad 54 let 
zaměstnaní do 

šesti měsíců po 

ukončení své 
účasti, včetně 

účastníků 

vykonávajících 
samostatně 

výdělečnou 

činnost1 

                              

 

  

632

00 / 

CR0

9 

Znevýhodnění 

účastníci 

zaměstnaní do 
šesti měsíců po 

ukončení své 

účasti, včetně 
účastníků 

vykonávajících 

samostatně 
výdělečnou 

činnost1 

                                

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to 

ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní 

hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok. 

 
Poznámka k plnění: Plní se pouze hlavní indikátory příslušného programu. 
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Tabulka 2B: Indikátory výsledků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) podle prioritních os nebo v části prioritní osy (čl. 19 odst. 3, příloha I a II 

nařízení o ESF)69 

ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

(Rozdělení 

podle pohlaví 

je pro cíl 

nepovinné) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kumulativní 

hodnota 

(vypočítána 

automaticky) 

Míra splnění 

Rozdělení 

podle 

pohlaví je 

nepovinné 

<type

='S' 

input=

'G'> 

<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'

> 

<type='N or 

'S'' 

input='G'> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'

> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'

> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'

> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'

> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'

> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'

> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'

> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'

> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'

> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'

> 

<type='N'' 

input='G'> 

(Pouze pro 

kvantitativní

) 

<type='P'' 

input='G'> 

(Pouze pro 

kvantitativní

) 

    Roční hodnota   

Celke

m 
M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

celke

m 
M Ž 

celke

m 
M Ž 

64100 / 
CR01 

Nezaměstnaní 

účastníci, kteří 
využili akce 

podporované 

iniciativou 

                              

64200 / 
CR02 
 
 
 

Nezaměstnaní 

účastníci, kteří 

po ukončení své 
účasti obdrží 

nabídku 

zaměstnání, 
dalšího 

vzdělávání, 

učňovské nebo 
odborné 

přípravy 

                            
 

  

64300 / 
CR03 
 

Nezaměstnaní 

účastníci, kteří 
jsou v procesu 

vzdělávání či 
odborné 

                              

                                                           
69 Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. 
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přípravy nebo 
získávají 

kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, 
včetně 

samostatně 

výdělečné 
činnosti, po 

ukončení své 

účasti 

64400 / 
CR04 

Dlouhodobě 

nezaměstnaní 

účastníci, kteří 
využili akce 

podporované 

iniciativou 

                              

64500 / 
CR05 

Dlouhodobě 
nezaměstnaní 

účastníci, kteří 

po ukončení své 
účasti obdrží 

nabídku 

zaměstnání, 
dalšího 

vzdělávání, 
učňovské nebo 

odborné 

přípravy 

                            
 

  

64600 / 
CR06 

Dlouhodobě 
nezaměstnaní 

účastníci, kteří 

jsou v procesu 
vzdělávání či 

odborné 

přípravy nebo 
získávají 

kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, 
včetně 

samostatně 

výdělečné 
činnosti, po 

ukončení své 

účasti 

                              

64700 / 
CR07 

Neaktivní 

účastníci, kteří 

nejsou v procesu 
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vzdělávání či 
odborné 

přípravy 

podporované 
iniciativou 

64800 / 
CR08 

Neaktivní 

účastníci, kteří 
nejsou v procesu 

vzdělávání či 

odborné 
přípravy a kteří 

obdrží nabídku 

zaměstnání, 
dalšího 

vzdělávání, 

učňovské nebo 
odborné 

přípravy po 

ukončení akce 
podporované 

iniciativou 

                            
 

  

64900 / 
CR09 

Neaktivní 

účastníci, kteří 
nejsou v procesu 

vzdělávání či 
odborné 

přípravy a kteří 

jsou v jednom z 
těchto procesů, a 

kteří získají 

kvalifikaci nebo 
jsou zaměstnaní, 

včetně 

samostatně 
výdělečně 

činných osob, po 

ukončení své 
účasti 

                              

65000 / 
CR10 

Účastníci, kteří 

šest měsíců po 

ukončení své 
účasti absolvují 

další vzdělávání, 

program 
odborné 

přípravy se 

získáním 
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kvalifikace, 
učňovskou nebo 

odbornou 

přípravu1 

65100 / 
CR11 

Zaměstnaní 

účastníci šest 

měsíců po 
ukončení své 

účasti1 

                              

65200 / 
CR12 

Účastníci 

samostatně 
výdělečně činní 

šest měsíců po 

ukončení své 

účasti1 

                              

62400 / 

CR01 

 

 

Neaktivní 

účastníci, kteří 
znovu začali 

hledat 

zaměstnání po 
ukončení své 

účasti 

                            
 

  

62500 / 
CR02 

Účastníci v 

procesu 
vzdělávání / 

odborné 
přípravy po 

ukončení své 

účasti 

                            
 

  

62600 / 
CR03 

Účastníci, kteří 
získali kvalifikaci 

po ukončení své 

účasti 

                              

62700 / 
CR04 

Zaměstnaní 

účastníci, včetně 

účastníků 
vykonávajících 

samostatně 

výdělečnou 
činnost, po 

ukončení své 

účasti 

                              

62800 / 
CR05 

Znevýhodnění 
účastníci, kteří 

po ukončení své 

účasti hledají 
zaměstnání, jsou 
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v procesu 
vzdělávání / 

odborné 

přípravy, 
rozšiřují si 

kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, 
a to i jako osoby 

vykonávající 

samostatně 
výdělečnou 

činnost 

62900 / 
CR06 

Účastníci 
zaměstnaní do 

šesti měsíců po 

ukončení své 
účasti, včetně 

účastníků 

vykonávajících 
samostatně 

výdělečnou 

činnost2 

                              

63000 / 
CR07 

Účastníci, jejichž 
situace na trhu 

práce se šest 
měsíců po 

ukončení jejich 

účasti zlepšila2 

                            
 

  

63100 / 
CR08 

Účastníci ve 
věku nad 54 let 

zaměstnaní do 

šesti měsíců po 
ukončení své 

účasti, včetně 

účastníků 
vykonávajících 

samostatně 

výdělečnou 
činnost2 

                              

63200 / 
CR09 

Znevýhodnění 

účastníci 
zaměstnaní do 

šesti měsíců po 

ukončení své 
účasti, včetně 

účastníků 

vykonávajících 
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samostatně 
výdělečnou 

činnost2 

1 Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku. 

2 Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů 

dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci 

„Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok. 

 

Poznámka k plnění: Plní se pouze hlavní indikátory příslušného programu. 
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Tabulka 2C: Indikátory výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů); platí rovněž pro 

prioritní osu „technická pomoc“.  

(U ukazatelů specifických pro jednotlivé programy pro YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část podporující YEI)70. 

Investiční priorita: 

ID 

 

 

 

Indiká

tor 

ESF/

YEI 

Kate

gorie 

regio

nu 

(je-li 

relev

antní

) 

Měrná 

jednot

ka 

Jednot

ka 

měřen

í pro 

výcho

zí 

hodno

tu a 

cíl 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

Míra 

splnění 

 

<type

='S' 

input

='G'> 

<type

='S' 

input

='G'> 

<typ

e='S' 

input

='G'

> 

<typ

e='S' 

input

='G'

> 

<type

='S' 

input

='G'> 

<type

='S' 

input

='G'> 

<type='N 

or 'S'' 

input='G'

> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'> 

<type='N' 

or 'S' 

input='M'

> 

 <type='P' 

input='G'

> 

(Pouze 

pro 

kvantitativ

ní) 

    

                   

       a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c   

 
 

    t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž    t m ž 

                                             

                                             

                                                           
70 Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. 
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Povinné jsou roční i kumulované údaje. Pokud nelze roční hodnotu poskytnout (např. kvůli skutečnosti, že jsou uvedeny procentní podíly a jmenovatel by 

byl nulový), není roční hodnota použitelná. Kumulativní hodnoty ukazatelů v absolutních hodnotách a procentech v poměru k referenčním ukazatelům 

výstupů se počítají automaticky. 

Poznámky k plnění: Plní se pouze hlavní indikátory příslušného programu. 

 

Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních 

priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“)71 

Investiční priorita: 

 ID 
Indikáto

r 

Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 

regionu (je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota1 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 

(v případě 

potřeby) 

 <type

='S' 

input

='G'

> 

<type='

S' 

input='

G'> 

<type='S' 

input='G'> 

<type

='S' 

input=

'G'> 

<type='S' 

input='G'> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='

N' 

input='M

'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type

='N' 

input=

'M'> 

<type='S' 

maxlength

=875 

input='M'

> 

   
      m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t  

Kumulativní hodnota 

– vybrané operace 

[odhad poskytnutý 

příjemci] 

                                       

Kumulativní hodnota 

– plně 

implementované 

operace 

[skutečné splnění] 

                               

1 Pro prioritní osy „technická pomoc“ nejsou cíle povinné. 

 

Poznámky k plnění: Hodnoty indikátorů se plní za každý indikátor hodnotou závazků příjemců - „Kumulativní hodnota – vybrané projekty“ - a dosažených hodnot ze 
závěrečných zpráv o realizaci - „Kumulativní hodnota – plně implementované operace“. Plní se pouze hlavní indikátory příslušného programu. 

                                                           
71 V tabulce 3A se rozdělení podle pohlaví v příslušných polích použije pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 5 nebo 13 OP. V opačném případě použijte T = celkem. 
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Tabulka 3B: Pro určité společné indikátory výstupů pro podporu z EFRR v rámci cíle Investice pro 

růst a zaměstnanost v souvislosti s produktivními investicemi – počet podniků podpořených operačním 

programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky 

Název indikátoru 
Počet podniků podpořených OP po odečtení 

vícenásobné podpory 

Počet podniků pobírajících podporu <type='N' input='M'> 

Počet podniků pobírajících granty <type='N' input='M'> 

Počet podniků pobírajících jinou finanční podporu než 

granty 

<type='N' input='M'> 

Počet podniků pobírajících nefinanční podporu <type='N' input='M'> 

Počet nově podpořených podniků <type='N' input='M'> 

Poznámky k plnění: Plní se pouze hlavní indikátory příslušného programu. 
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Tabulka 4A: Společné indikátory výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje 

pro každou prioritní osu nebo její část72. 

Investiční priorita: 

ID 

indikátoru 

 

Indikátor (název 

indikátoru) 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Rozdělení 

podle 

pohlaví (pro 

cíl) je 

nepovinné 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kumulativní 

hodnota 

(vypočítána 

automaticky) 

Míra 

splnění 

Rozdělení 

podle 

pohlaví je 

nepovinné 

<type='S' 

input='G'

> 

<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'

> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' 

input='G'> 

   

   Roční hodnota       

Celke

m 
M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

celke

m 
M Ž 

celke

m 

 

M Ž 

60100/CO0

1 

Nezaměstnaní 

(ESF) 

    
                  

      
 

  

60100/CO0

1 

Nezaměstnaní 

(YEI) 

60200/CO0

2 

Dlouhodobě 

nezaměstnaní 

(ESF) 

    

                  

   
 

   
 

  

60200/CO0

2 

Dlouhodobě 

nezaměstnaní 

(YEI) 

60300/CO0
3 

Neaktivní (ESF)     

                  

   
 

   
 

  

60300/CO0
3 

Neaktivní (YEI) 

60400/CO0

4 

Neaktivní a nejsou 

v procesu 

vzdělávání ani 
odborné přípravy 

    
                  

   
 

   
 

  

                                                           
72 Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. 
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(ESF) 

60400/CO0

4 

Neaktivní a nejsou 

v procesu 

vzdělávání ani 
odborné přípravy 

(YEI) 

60500/CO0

5 

Zaměstnaní, 

včetně osob 
samostatně 

výdělečně činných 

    
                  

        

60600/CO0

5 

Ve věku do 25 let 

(ESF) 

    

                  

        

60600/CO0
6 

Ve věku do 25 let 
(YEI) 

60700/CO0

7 

Ve věku nad 54 let                               

60800/CO0
8 

Ve věku nad 
54 let, kteří jsou 

nezaměstnaní, a to 

i dlouhodobě, 
nebo neaktivní a 

nejsou v procesu 

vzdělávání ani 
odborné přípravy 

    

                  

        

60900/CO0

9 

S ukončeným 

primárním 

(ISCED 1) nebo 
nižším 

sekundárním 

(ISCED 2) 
vzděláním (ESF) 

    

                  

   
 

   
 

  

60900/CO0

9 

S ukončeným 

primárním 
(ISCED 1) nebo 

nižším 

sekundárním 
(ISCED 2) 

vzděláním (YEI) 

61000CO10 S ukončeným 

vyšším 
sekundárním 

(ISCED 3) nebo 

postsekundárním 

    

                  

   
 

   
 

  



Příloha 28 Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu v cíli Investice pro růst a zaměstnanost 

269 
 

(ISCED 4) 

vzděláním (ESF) 

61000/CO1

0 

S ukončeným 

vyšším 
sekundárním 

(ISCED 3) nebo 

postsekundárním 
(ISCED 4) 

vzděláním (YEI) 

61100/CO1
1 

S ukončeným 
terciárním 

vzděláním (ISCED 

5 až 8) (ESF) 

    

                  

   
 

   
 

  

61100/CO1
1 

S ukončeným 
terciárním 

vzděláním (ISCED 
5 až 8) (YEI) 

61200/CO1

2 

Účastníci žijící 

v domácnostech, 

jejichž žádný člen 
není zaměstnán 

(ESF) 

    

                  

        

61200/CO1
2 

Účastníci žijící 
v domácnostech, 

jejichž žádný člen 

není zaměstnán 
(YEI) 

61300/CO1

3 

Účastníci žijící 

v domácnostech, 

jejichž žádný člen 
není zaměstnán 

a jejichž členy 

jsou i vyživované 
děti (ESF) 

    

                  

        

61300/CO1

3 

Účastníci žijící 

v domácnostech, 
jejichž žádný člen 

není zaměstnán 

a jejichž členy 
jsou i vyživované 

děti (YEI) 
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61400/CO1

4 

Účastníci žijící v 

domácnosti, mezi 

jejímiž členy jsou 
pouze jedna 

dospělá osoba 

a vyživované děti 
(ESF) 

    

                  

        

61400/CO1

4 

Účastníci žijící v 

domácnosti, mezi 

jejímiž členy jsou 
pouze jedna 

dospělá osoba 

a vyživované děti 

(YEI) 

61500/CO1

5 

Migranti, 

účastníci, kteří 
jsou původem 

cizinci, menšiny 

(včetně 
marginalizovanýc

h komunit, jako 

jsou Romové) 
(ESF) 

    

                  

   
 

   
 

  

61500/CO1

5 

Migranti, 

účastníci, kteří 
jsou původem 

cizinci, menšiny 

(včetně 
marginalizovanýc

h komunit, jako 

jsou Romové) 
(YEI) 

61600/CO1

6 

Účastníci se 

zdravotním 

postižením (ESF) 

    

                  

   
 

   
 

  

61600/CO1

6 

Účastníci se 

zdravotním 

postižením (YEI) 

61700/CO1
7 

Jiné znevýhodněné 
osoby (ESF) 

    

                  

   
 

   
 

  

61700/CO1

7 

Jiné znevýhodněné 

osoby (YEI) 

61800/CO1

8 

Bezdomovci nebo 

osoby vyloučené 
z přístupu 
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k bydlení1 (ESF) 

61800/CO1

8 

Bezdomovci nebo 

osoby vyloučené 
z přístupu 

k bydlení (YEI) 

61900/CO1
9 

Lidé 
z venkovských 

oblastí1 (ESF) 

    

                  

        

61900/CO1

9 

Lidé 

z venkovských 
oblastí (YEI) 

62000/CO2

0 

Počet projektů, 

které zcela nebo 
zčásti provádějí 

sociální partneři 

nebo nevládní 
organizace 

  

         

    

62100/CO2

1 

Počet projektů 

zaměřených na 

udržitelnou 
zaměstnanost žen 

a udržitelný 

postup žen 
v zaměstnání 

  

         

    

62200/CO2

2 

Počet projektů 

zaměřených na 
orgány veřejné 

správy a veřejné 

služby na 
celostátní, 

regionální 

a místní úrovni 

  

         

    

10106/CO2

3 

Počet 

podporovaných 

mikropodniků, 
malých 

a středních 

podniků (včetně 
družstevních 

podniků a podniků 

sociální 
ekonomiky) 

  

         

    

Úhrnný počet účastníků2                
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1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů jednou ve výroční 

zprávě o implementaci v roce 2017. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v 

roce 2017. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok. 

2 Úhrnný počet účastníků zahrnuje účastníky s úplnými záznamy (osobních necitlivých údajů) i účastníky s neúplnými záznamy (osobních necitlivých údajů). Celkový počet 

účastníků se v systému SFC2014 vypočítá na základě těchto tří společných ukazatelů výstupů: „nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných“, „neaktivní“ a 

„zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných“. Tento celkový počet zahrnuje pouze účastníky s úplnými záznamy údajů, včetně všech osobních necitlivých údajů. 

V úhrnném počtu účastníků musí členské státy uvést všechny účastníky programů podpořených z ESF, včetně účastníků s neúplným záznamem osobních necitlivých údajů. 

 
Poznámky k plnění: Plní se pouze hlavní indikátory příslušného programu. 



Příloha 28 Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu v cíli Investice pro růst a zaměstnanost 

273 
 

Tabulka 4B: Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní 

osy „technická pomoc“). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část73. 

Investiční priorita: 

ID 

Indikátor 

(název 

ukazatele) 

Kategorie 

regionu 

(je-li 

relevantní

) 

Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kumulativní 

hodnota 

(vypočítána 

automaticky) 

Míra 

splnění 

<type='S' 

input='G'

> 

<type='S' 

input='G'

> 

<type='S' 

input='G'

> 

<type='S' 

input='G'

> 

<type='N' 

input='G'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='G'> 

<type='P' 

input='G'> 

     Roční hodnota   

    t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž celke

m 

m ž celke

m 

m ž 

                                           

 
Poznámky k plnění: Plní se pouze hlavní indikátory příslušného programu. 

 

                                                           
73 Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. 
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3.3 Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách 

o implementaci od roku 201774 

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec 

(počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017). 

Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci 

 Dosažená hodnota* 

Priorit

ní osa 

Druh 

ukazatel

e 

(klíčový 

provádě

cí krok, 

finanční 

ukazatel

, 

indikáto

r 

výstupů 

nebo 

případně 

výsledk

ů) 

ID 

Ukaz

atel 

nebo 

klíčo

vý 

prová

děcí 

krok 

Měrn

á 

jedno

tka, 

je-li 

vhod

né 

Fond 

Kate

gorie 

regio

nu 

Milník 

pro rok 

2018 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 

<type

='S' 

input

='G'> 

<type='

S' 

input='

G'> 

<typ

e='S' 

input

='G'

> 

<typ

e='S' 

input

='G'

> 

<typ

e='S' 

input

='G'

> 

<typ

e='S' 

input

='G'

> 

<typ

e='S' 

input

='G'

> 

<type='

S' 

input='

G'> 

<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

or 'N' or 

'P' 

input='M' 

or 'G'> 

<type='S

' or 'N' or 

'P' 

input='M

' or 'G'> 

<type='S

' or 'N' or 

'P' 

input='M

' or 'G'> 

<type='S

' or 'N' or 

'P' 

input='M

' or 'G'> 

<type='S

' or 'N' or 

'P' 

input='M

' or 'G'> 

<type='S

' or 'N' or 

'P' 

input='M

' or 'G'> 

<type='S

' or 'N' or 

'P' 

input='M

' or 'G'> 

<type='S

' or 'N' or 

'P' 

input='M

' or 'G'> 

<type='S

' or 'N' or 

'P' 

input='M

' or 'G'> 

<type='S' 

or 'N' or 'P' 

input='M' 

or 'G'> 

 

  

c* a* c a c a c a c a c a c a c a c a c a 

Vysvět

lení (v 

případě 

potřeb

y) 

                                                           
74 V tabulce 6 se rozdělení podle pohlaví v příslušných polích použije pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 6 OP. V opačném případě použijte T = celkem. 
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m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t m ž t 

<type

='S' 

maxlen

gth=87

5 

input='

M'> 

                                            

*  Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány 

automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí 

kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno 

v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli. * V tabulce c=kumulativní, a= roční. 

 
MMR-NOK doporučuje do sloupce t – Vysvětlení uvést:  

- Upřesnění důvodu nedostatečného plnění hodnoty milníku, zvláště pokud hrozí riziko nenaplnění výkonnostního rámce dané prioritní osy (blíže kap. 5.4). 
- Vysvětlení odchylek v plnění hodnot milníků v rámci výkonnostního rámce dané prioritní osy, např. rozdíly v plnění finančního ukazatele a indikátorů aj. 

 
Poznámky k plnění: 
a-i Plní se automaticky údaji z MS2014+ (výkonnostní rámec – plán), která souhlasí s poslední aktuální platnou verze programového dokumentu schválenou EK. 
a Číslo prioritní osy 
b Typ ukazatele: indikátor výsledku / indikátor výstupu / finanční ukazatel / klíčový implementační krok 
c V případě indikátoru se plní kód indikátoru dle NČI2014+, v případě finančního ukazatele se plní „FINMT“. 
j-s Plní se údaje o čerpání z MS2014+ dle relevance pro danou VZ / ZZ programu (např. v případě VZ programu za rok 2016, je vyplněn sloupec 2014, 2015 a 

2016, další roky (od 2017 a dále) jsou prázdné). 
V případě finančního ukazatele se do sloupce „c*“ plní kumulativní údaje od počátku programového období do konce příslušného roku v daném sloupci a do 
sloupce „a*“ se plní pokrok v čerpání za daný rok. Plní se stav „certifikované finanční prostředky“ za celkové způsobilé výdaje a v měně EUR. Pro převod 
částek z měny CZK do EUR se používá kurz v době zaúčtování do IS VIOLA. 
V případě indikátorů se do sloupce „c*“ plní kumulativní dosažené hodnoty od počátku programového období do konce příslušného roku v daném sloupci a do 
sloupce „a*“ se plní hodnoty indikátorů za daný rok. Součástí přenosů do SFC2014 je za indikátory ESF pouze sloupec „a*“ roční hodnota. Kumulativní 
hodnota se v SFC2014 dopočítává automaticky. Dle nařízení 215/2014  čl. 5 (3) se sleduje dosažená hodnota pouze za fyzicky ukončené projekty. V případě 
ESF se vykazují dosažené hodnoty v průběhu realizace operací. 

t Textové pole, plní ŘO, nepovinné. 
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3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)75 

 

Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/201476 [Vzor pro 

předávání finančních údajů]77 

Poznámky k plnění: Blíže Příloha 32, tabulka 1. 

 

Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a 

článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013) 

(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 [Vzor pro předávání finančních údajů]) 

Poznámky k plnění: Blíže Příloha 32, tabulka 2. 

  

                                                           
75 Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. 
76 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde 

o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány 
a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1). 

77 Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. 
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Tabulka 8: Využití křížového financování78 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Využití křížového financování Prioritní osa 

Výše podpory EU, která 

má být použita na křížové 

financování na základě 

vybraných operací2 (v 

EUR) 

Podíl celkového 

finančního přídělu EU na 

prioritní osu 

(v %) 

(3/celkový finanční příděl 

na prioritní osu x 100) 

Způsobilé výdaje 

vynaložené v rámci 

křížového financování, 

které příjemce vykázal 

řídicímu orgánu (v EUR) 

Podíl celkového 

finančního přídělu na 

prioritní osu 

(v %) 

(5/celkový finanční příděl 

na prioritní osu x 100) 

Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na 

základě EFRR, avšak podpořené z ESF1 
<type='S' input='S'> <type='N' input='M''> <type='P' input='G'> <type='N' input='M''> <type='P' input='G'> 

Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na 

základě ESF, avšak podpořené z EFRR1 
<type='S' input='S'> <type='N' input='M''> <type='P' input='G'> <type='N' input='M''> <type='P' input='G'> 

1 Není-li možné stanovit přesné částky předem, před provedením operace, měla by být zpráva založena na stropech platných pro danou operaci, tj. pokud může operace EFRR 

zahrnovat až 20 % výdajů typu ESF, měla by zpráva vycházet z předpokladu, že za tímto účelem lze použít celých 20 %. Pokud byla operace dokončena, měly by údaje použité pro 

tento sloupec vycházet z reálných nákladů, které příjemci vznikly. 

2 Čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

 
Poznámky k plnění: 
Tabulka se zobrazuje a plní pouze u relevantních programů, tzn., u programů spolufinancovaných z ESF a / nebo EFRR, jejichž ŘO se přihlásily ke křížovému 
financování na národní úrovni a v implementaci již využily křížové financování. 
Tabulka se plní automaticky z MS2014+. 
Pro převod částek z měny CZK do EUR se používá aktuální měsíční kurz platný pro prosinec roku n v případě, že částky nebyly zaúčtovány do IS VIOLA, částky 
zaúčtované v IS VIOLA se převádí kurzem platným v době zaúčtování. 
2 Plní se číslo prioritní osy, ve které bylo využito křížové financování. 
3 Plní se alokace z projektů ve stavu „Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory“ a vyšším, která připadá na křížové financování. Částka je za 

příspěvek Unie a v měně EUR, kumulativně.  
4 Podíl částky ve sloupci 3 vůči hlavní alokaci prioritní osy za příspěvek Unie a v měně EUR ve finančním plánu programu a násobený 100. V závislosti na 

přidělení výkonnostní rezervy se uvažuje celková alokace prioritní osy. 
5 Plní se částky vyúčtované v žádostech o platbu (v režimu ex post, ex ante, kombinované financování) schválených II. stupněm, které připadají na křížové 

financování. Částka je za příspěvek Unie a v měně EUR, kumulativně. 
6 Podíl částky ve sloupci 5 vůči hlavní alokaci prioritní osy za příspěvek Unie a v měně EUR ve finančním plánu programu a násobený 100. V závislosti na 

přidělení výkonnostní rezervy se uvažuje celková alokace prioritní osy.  

                                                           
78 Použitelné pouze u operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, které zahrnují ESF a/nebo EFRR. 
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Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

Prioritní osa 

 

Výše podpory, která má být 

použita na operace prováděné 

mimo programovou oblast na 

základě vybraných operací (v 

EUR) 

Podíl celkového finančního 

přídělu EU na prioritní osu 

(v %) 

(3/ celkový finanční příděl na 

prioritní osu x 100) 

Způsobilé výdaje vynaložené 

na operace prováděné mimo 

programovou oblast, které 

příjemce vykázal řídicímu 

orgánu (v EUR) 

Podíl celkového finančního 

přídělu na prioritní osu 

(v %) 

(5/ celkový finanční příděl na 

prioritní osu x 100) 

Náklady na operace mimo 

programovou oblast1 
<type='S' input='S'> <type='N' input='M''> <type='P' input='G'> <type='N' input='M''> <type='P' input='G'> 

1 V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou. 

 
Poznámky k plnění: 
Tabulka se zobrazuje a plní pouze u relevantních programů, tzn. programů, u kterých došlo k aplikaci čl. 70, odst. 2 obecného nařízení. 
Tabulka se plní automaticky z MS2014+. 
Pro převod částek z měny CZK do EUR se používá aktuální měsíční kurz platný pro prosinec roku n v případě, že částky nebyly zaúčtovány do IS VIOLA, částky 
zaúčtované v IS VIOLA se převádí kurzem platným v době zaúčtování. 
2 Plní se číslo prioritní osy, ve které byl aplikován čl. 70 obecného nařízení. 
3 Plní se částka z projektů ve stavu „Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory“ a vyšším, která připadá na čl. 70 obecného nařízení, neboli je 

evidována u kategorie regionu, která není vydefinovaná jako programová oblast v daném programu, resp. prioritní ose. Částka je za příspěvek Unie a v měně 
EUR. 

4 Podíl částky ve sloupci 3 vůči hlavní alokaci prioritní osy za příspěvek Unie a v měně EUR ve finančním plánu programu a násobený 100. V závislosti na 
přidělení výkonnostní rezervy se uvažuje celková alokace prioritní osy. 

5 Plní se částky vyúčtované v žádostech o platbu (v režimu ex post, ex ante, kombinované financování) schválených II. stupněm, které připadají na čl. 70 
obecného nařízení, resp. jsou evidovány u kategorie regionu, která není vydefinována jako programová oblast v daném programu, resp. prioritní ose. Částka je 
za příspěvek Unie a v měně EUR, kumulativně. 

6 Podíl částky ve sloupci 5 vůči hlavní alokaci prioritní osy za příspěvek Unie a v měně EUR ve finančním plánu programu a násobený 100. V závislosti na 
přidělení výkonnostní rezervy se uvažuje celková alokace prioritní osy.5  
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Tabulka 10: Náklady vynaložené mimo Unii (ESF)79 

1. 2. 3. 4. 

Výše výdajů, které mají být vynaloženy mimo 

Unii v rámci tematických cílů 8 a 10 na základě 

vybraných operací (v EUR) 

Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek 

Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF 

nebo část programu financovaného z více fondů, 

která souvisí s ESF 

(v %) 

(1/ celkový finanční (příspěvek Unie 

a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo 

část programu financovaného z více fondů, která 

souvisí s ESF x 100) 

Způsobilé výdaje vynaložené mimo Unii, které 

příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR) 

Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek 

Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF 

nebo část programu financovaného z více fondů, 

která souvisí s ESF 

(v %) 

(3/ celkový finanční (příspěvek Unie 

a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo 

část programu financovaného z více fondů, která 

souvisí s ESF x 100) 

<type='N' input='M''> <type='P' input='G'> <type='N' input='M''> <type='P' input='G'> 

 
Poznámky k plnění: Bude upřesněno v závislosti na nastavení administrace aplikace čl. 13 nařízení o ESF. 

 

Tabulka 11: Přidělení zdrojů YEI mladým lidem mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (článek 16 nařízení (EU) č. 1304/2013)80 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 
Prioritní osa 

 

Výše podpory EU v rámci YEI 

(zvláštní příděl pro YEI a 

odpovídající podpora z ESF), jež 

má být přidělena mladým lidem 

mimo způsobilé regiony na 

úrovni NUTS 2 (v EUR), jak je 

uvedeno v bodě 2.A.6.1 

operačního programu 

Výše podpory EU v rámci YEI 

(zvláštní příděl pro YEI a 

odpovídající podpora z ESF) 

přidělené na operace na podporu 

mladých lidí mimo způsobilé 

regiony na úrovni NUTS 2 (v 

EUR) 

Způsobilé výdaje vynaložené 

při operacích na podporu 

mladých lidí mimo způsobilé 

regiony (v EUR) 

Odpovídající podpora EU na 

způsobilé výdaje vynaložené při 

operacích na podporu mladých lidí 

mimo způsobilé regiony, která 

vyplývá z použití míry 

spolufinancování u prioritní osy (v 

EUR) 

 <type='S' input='S'> <type='N' input='M''> <type='N' input='M''> <type='N' input='M''> <type='N' input='M''> 

Celkem  <type='N' input='G'> <type='N' input='G'> <type='N' input='G'> <type='N' input='G'> 

 
Poznámky k plnění: 
Tabulka se zobrazuje pouze u relevantních programů, tzn. programů se zapojím YEI. 
2 Plní se číslo prioritní osy, která je financovaná z YEI. 
3-6 Plní se „0“, protože v programovém období 2014–2020 se s aplikací čl. 16 nařízení o ESF nepočítá. 

                                                           
79 V souladu se stropy stanovenými v článku 13 nařízení (EU) č. 1304/2013 a s jejich výhradou. 

80 Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. 
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4. SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Souhrnný přehled zjištění všech evaluací programu, která byla zpřístupněna během 

předchozího rozpočtového roku, s odkazem na název a referenční období použitých 

hodnotících zpráv. 

<type='S' maxlength=10500 input='M'> 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- přehled zjištění ke všem prováděným evaluacím, resp. etapám evaluací, které spadají do 

období, za které se VZ programu předkládá (tj. rok n) 
- informace uvádět ve struktuře za evaluace a jednotlivé etapy evaluací, které jsou 

ukončené, a tedy ze kterých jsou dostupné výstupy (závěry a doporučení), včetně úkolů, 
které z nich plynou. Tyto představují způsob, jak budou ŘO s výstupy dále pracovat. 

- evaluace, resp. etapy evaluací uvádět s příslušným kódem, typem a názvem evaluace, 
resp. etapy evaluace, a názvem zprávy, která byla k těmto evaluacím, resp. etapám 
vyhotovena. Kromě názvu zprávy se uvádí i časové období, které zpráva pokrývá. 
Rovněž je možné uvést odkaz na umístění výstupů včetně manažerského shrnutí, které 
jsou povinně zveřejňovány.  

 

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU 

ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 

nařízení (EU) č. 1304/2013) 

Obecný popis provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), včetně 

jejího přispění k implementaci záruky pro mladé lidi a rovněž konkrétních příkladů 

intervencí podpořených v rámci YEI. 

Popis případných problémů, které se vyskytly při provádění YEI, a opatření přijatých 

k jejich odstranění. 

Ve zprávě předložené v roce 2016 bude uvedena a posouzena kvalita nabídek 

zaměstnání, které dostávají účastníci této iniciativy, včetně znevýhodněných osob, 

marginalizovaných komunit nebo těch, kteří opustili vzdělávací systém před dosažením 

kvalifikace. Tato zpráva rovněž uvádí a posuzuje jejich pokrok v dalším vzdělávání, při 

hledání udržitelného a důstojného pracovního místa nebo při nástupu do učňovské či 

odborné přípravy. 

Zpráva obsahuje hlavní zjištění vyplývající z hodnocení účinnosti, účelnosti a dopadu 

kombinované podpory z Evropského sociálního fondu a zvláštních přídělů pro YEI 

a implementaci záruk pro mladé lidi. 

<type='S' maxlength=7000 input='M'> 

MMR-NOK doporučuje:  
- Pro programy se zapojením YEI uvést informace požadované EK. V případě uvádění 

finančních údajů je vhodné zajistit soulad částech v kapitole s údaji v tabulce 6 (tzn. za 
CZV a v měně EUR). 

- Ostatní programy uvedou „Nerelevantní pro program XY“. 
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6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ 

OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)81 

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření 

<type='S' maxlength=7000 input='M'> 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- Rizika vyplývající ze zpracovaných analýz rizik na úrovni programu 
- Informace o probíhajícím zesíleném řízení rizik 
- Informace o dalších rizikových oblastech v rámci implementace programu 
- Informace o přijatých a zavedených opatřeních 

 

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno 

v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013): 

Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, 

s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'>  

 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- Vyhodnocení stavu naplnění výkonnostního rámce (využití predikcí indikátorů, predikcí 

čerpání) 
- Vyhodnocení rizika nenaplnění pravidla n+3 v dalších letech (využití predikcí čerpání) 
- Vyhodnocení stavu plnění ostatních finančních a věcných cílů programu 
- Vyhodnocení plnění synergických a komplementárních vazeb 
- Informace o zavedených opatřeních 
- popřípadě další 

 

7. SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)82 

Shrnutí obsahu výroční zprávy a závěrečné zprávy o implementaci programu určené 

občanům se zpřístupní veřejnosti a bude odesláno jako zvláštní soubor ve formě přílohy 

výroční a závěrečné zprávy o implementaci. 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- Informace uvedené v přehledu o implementaci programu (kap. 2 VZ / ZZ programu) 

uzpůsobené pro širokou (laickou) veřejnost v rozsahu 1–2 stránek formátu A4. 

 

8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení 

(EU) č. 1303/2013) 

Pokud se řídicí orgán rozhodl používat finanční nástroje, musí jako přílohu k výroční 

zprávě o implementaci Komisi zaslat zvláštní zprávu o operacích zahrnujících použití 

finančních nástrojů. 

 

                                                           
81 Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s 

čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. 

82 Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s 

čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. 
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MMR-NOK  doporučuje: 
- V případě programů, které uvažují o zapojení FN / FF do implementace programu a 

zatím nepředkládají žádnou VZ FN, je vhodné uvést informace o stavu přípravy FN / FF, 
a to pro potřeby informování členů MV.  

- Pokud ŘO společně s VZ / ZZ programu předkládá i VZ FN, odkáže v tomto textovém 
poli na příslušné přílohy. 

- Ostatní programy, které se zapojením FN / FF neuvažují, uvedou „Pro program XY 
nerelevantní.“ 

 
Poznámky k plnění: 
Textové pole, 1 000 znaků, plní ŘO, nepovinné.  
Do SFC2014 se toto textové pole nezadává / nepřenáší. 
 

9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní 

krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH 

PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly 

splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru)83 

 

                                                           
83 Nepovinné v případě zprávy o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 

a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. 
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10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 

odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 

10.1. Velké projekty 

Tabulka 12: Velké projekty 

Projekt CCI 

Stav velkého 

projektu 

1. dokončen 

2. schválen 

3. předložen 

4. plánuje se 

oznámení / 

předložení 

Komisi 

 

Celkové 

investice 

Celkové 

způsobil

é 

náklady 

Plánova

né 

datum 

oznámen

í / 

předlože

ní 

(je-li 

použitel

né) 

(rok, 

čtvrtletí) 

Datum 

automatick

ého 

schválení 

Komisí 

(je-li 

použitelné) 

Plánova

né 

datum 

zahájení 

realizace 

 

(rok, 

čtvrtletí) 

Plánova

né 

datum 

dokonče

ní 

(rok, 

čtvrtletí) 

Priorita / 

osa / 

investičn

í priority 

Současný 

stav 

realizace – 

finanční 

pokrok 

(% výdajů 

certifikovan

ých Komisi 

v porovnání 

s celkovými 

způsobilými 

náklady) 

Současný stav 

realizace – fyzický 

pokrok 

Hlavní fáze 

implementace projektu 

1. dokončeno / v 

provozu; 

2. pokročilá výstavba; 

3. výstavba; 

4. zadávání zakázek 

5. návrh 
 

Hlavní 

výstupy 

Datum 

podpisu 

první 

smlouvy 

o dílo1 

(je-li 

použiteln

é) 

Připomínky 

(v případě 

potřeby) 

a b c d e f g h i j k l m n o 

<type='

S' 

input='

G'> 

<typ

e='S

' 

inpu

t='G

'> 

<type='S' 

input='S'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

D' 

input='

G'> 

<type='D' 

input='G'> 

<type='

D' 

input='

G'> 

<type='

D' 

input='

G'> 

<type='

S' 

input='

G'> 

<type='P' 

input='M'> 

<type='S' input='S'> <type='S' 

maxlength=

875 

input='M'> 

<type='

D' 

input='

M'> 

<type='S' 

maxlength=

875 

input='M'> 

1 U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 

nařízení (EU) č. 1303/2013). 

 
Poznámky k plnění: 
Tabulka obsahuje údaje o velkých projektech, vč. fázovaných projektů v programovém období 2014–2020, které splňují definici velkého projektu. 
a-n Údaje se plní automaticky z MS2014+. 
Textové pole, plní ŘO, nepovinné. 
Pokud se v dané programu neadministrují velké projekty, tabulka je prázdná, zobrazuje se jen hlavička. 
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Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

 

 
MMR-NOK doporučuje: 

- Programy, které nepočítají se zapojením velkých projektů, uvedou „Pro program XY nerelevantní.“  
 

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

 

 
MMR-NOK doporučuje: 

- Programy, které nepočítají se zapojením velkých projektů, uvedou „Pro program XY nerelevantní.“  
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10.2 Společné akční plány 

Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

MMR-NOK doporučuje: 
- Programy, které nepočítají se zapojením SAP, uvedou „Pro program XY nerelevantní.“  

 

Tabulka 13: Společné akční plány (SAP) 

Název 

SAP 
CCI 

Fáze 

implementac

e SAP 

1. dokončen 

2. provedeno 

> 50 % 

3. zahájen 

4. schválen 

5. předložen 

6. plánuje se 

Celkové 

způsobilé 

náklady 

Celková 

podpora z 

veřejných 

zdrojů 

Přínos OP 

k SAP 

Prioritní 

osa 

Druh 

SAP 

1. 

normální 

2. pilotní 

3. YEI 

[Plánované

] 

předložení 

Komisi 

[Plánované] 

zahájení 

implementac

e 

[Plánované

] 

dokončení 

Hlavní 

výstupy 

a výsledky 

Celkové 

způsobilé 

náklady 

certifikovan

é Komisi 

Připomínky (v 

případě 

potřeby) 

<type='S' 

input='G'

> 

<type='S' 

input='G'

> 

<type='S' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='S' 

input='G'

> 

<type='S' 

input='S'

> 

<type='D' 

input='M'

> 

<type='D' 

input='M'> 

<type='D' 

input='M'

> 

<type='S' 

maxlength=87

5 input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='S' 

maxlength=87

5 input='M'> 

 
Poznámky k plnění: 
Plní ŘO ručně v MS2014+. 
Pokud se v dané programu SAP neadministrují, tabulka je prázdná, zobrazuje se jen hlavička. 

 

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

MMR-NOK doporučuje: 
- Programy, které nepočítají se zapojením SAP, uvedou „Pro program XY nerelevantní.“  
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ČÁST B – ZPRÁVY PŘEDLOŽENÉ V LETECH 2017, 2019 A ZÁVĚREČNÁ 

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 

č. 1303/2013) 

 

11. POSOUZENÍ IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 

a čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 

11.1 Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) 

č. 1303/2013) 

PRO KAŽDOU PRIORITNÍ OSU – Posouzení výše uvedených informací a pokroku při 

dosahování cílů programu, včetně příspěvku Evropských strukturálních a investičních 

fondů ke změnám hodnoty ukazatelů výsledků, pokud to příslušné evaluace dokazují. 

<type='S' maxlength=10500 input='M'>  

 

 

11.2 Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení 

diskriminaci, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, 

a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do 

operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý 

pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Posouzení implementace zvláštních opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 7 

nařízení (EU) č. 1303/2013 týkajícím se podpory rovnosti žen a mužů a nediskriminace, 

v závislosti na obsahu a cílech operačního programu včetně zvláštních opatření na 

podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnosti pro 

osoby se zdravotním postižením, a provedených opatření, která mají zajistit začlenění 

hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'>  

 

MMR-NOK doporučuje: 
- uvést posouzení na základě údajů o počtu operací s právním aktem o poskytnutí / 

převodu podpory dostupných v přehledu o plnění jednotlivých HP z hlediska počtu 
operací. 

 

11.3 Udržitelný rozvoj ((čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. f) 

nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Posouzení implementace opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 8 nařízení 

(EU) č. 1303/2013 týkajícím se udržitelného rozvoje, v závislosti na obsahu a cílech 

operačního programu včetně přehledu opatření přijatých na podporu udržitelného rozvoje 

v souladu se zmíněným článkem. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'>  

 

MMR-NOK doporučuje: 
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- uvést posouzení na základě údajů o počtu operací s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory dostupných v přehledu o plnění jednotlivých HP z hlediska počtu 
operací a z přehledu plnění ENVI indikátorů. 

 

11.4 Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 

nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Číselné údaje vypočítané systémem SFC2014 automaticky na základě jednotlivých kategorií 

údajů. Nepovinné: objasnění uvedených hodnot. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

MMR-NOK doporučuje: 
- uvést posouzení na základě sestavy pro monitorování a vyhodnocování příspěvku ESI 

fondů k cílům v oblasti klimatických změn. 
 

11.5 Úloha partnerů při implementaci programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 

první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Posouzení implementace opatření zohledňujících úlohu partnerů uvedených v článku 5 

nařízení (EU) č. 1303/2013, včetně zapojení partnerů do implementace, monitorování 

a hodnocení operačního programu. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- informaci o zapojení partnerů dle kategorie a typu partnera podle delegačního aktu 

č. 240/2014 (blíže kap. 6.8) 
- výčet platforem / pracovních skupin programu, ve kterých jsou partneři zapojeni 
- způsob zapojení (činnosti) partnerů v implementaci, monitorování a evaluacích programu 
- zhodnocení významu a přínosu partnerů pro program 

 

12. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 ODST. 4 

PRVNÍHO PODODSTAVCE PÍSM. a) a b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013 

 

12.1 Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na 

závěry evaluací 

<type='S' maxlength=7000 input='M'> 

 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- přehled zjištění ke všem prováděným evaluacím, resp. etapám evaluací, které spadají do 

období, za které se VZ programu předkládá (tj. rok n) 
- informace uvádět ve struktuře za evaluace a jednotlivé etapy evaluací, které jsou 

ukončené, a tedy ze kterých jsou dostupné výstupy (závěry a doporučení), včetně úkolů, 
které z nich plynou. Tyto představují způsob, jak budou ŘO s výstupy dále pracovat. 

- evaluace, resp. etapy evaluací uvádět s příslušným kódem, typem a názvem evaluace, 
resp. etapy evaluace, a názvem zprávy, která byla k těmto evaluacím vyhotovena. 
Kromě názvu zprávy se uvádí i časové období, které zpráva pokrývá. Rovněž je možné 
uvést odkaz na umístění manažerského shrnutí, které je povinně zveřejňováno.  
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12.2 Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných v 

rámci komunikační strategie 

<type='S' maxlength=7000 input='M'> 

 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- příklady zrealizovaných komunikačních aktivit pro jednotlivé cílové skupiny a to včetně 

finančních nákladů 
- která z uvedených aktivit byla hlavní informační činností daného roku v souladu 

s obecným nařízením, přílohou XII, bodem 2.1.2.b) 
- jak do komunikačních aktivit případně byli zapojeni partneři v souladu s obecným 

nařízením, přílohou XII, bodem 2.1.3 (jako jsou subjekty státní správy a samosprávy, 
hospodářští a sociální partneři, nestátní neziskové organizace, informační střediska o 
Evropě, Zastoupení EK v ČR, vzdělávací a výzkumné instituce, aj.) 

 

13. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 

odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) (Může být uvedeno ve zprávě, která má být 

předložena v roce 2016 (viz bod 9 výše). Vyžaduje se ve zprávě předložené 

v roce 2017.) Alternativa: zpráva o pokroku 
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Tabulka 14: Opatření přijatá ke splnění použitelných obecných předběžných podmínek 

Obecná předběžná podmínka 
Nesplněná 

kritéria 
Přijatá opatření Lhůta (datum) 

Odpovědné 

subjekty 

Opatření 

provedeno ve 

stanovené 

lhůtě (A/N) 

Kritéria 

splněna 

(A/N) 

Případně očekávané datum 

úplného provedení zbývajících 

opatření 

Komentář (ke 

každému opatření) 

<type='S' maxlength=500 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=1000 

input='G'> 

<type='D' 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='C' 

input='M'> 

<type='C' 

input='M'> 

<type='C' input='M'> <type='S' 

maxlength=2000 

input='M'> 

  Opatření č. 1       

 Opatření č. 2       

 

Tabulka 15: Opatření přijatá ke splnění použitelných tematických předběžných podmínek 

Tematická předběžná 

podmínka 

Nesplněná 

kritéria 
Přijatá opatření Lhůta (datum) 

Odpovědné 

subjekty 

Opatření 

provedeno ve 

stanovené 

lhůtě (A/N) 

Kritéria 

splněna 

(A/N) 

Případně očekávané datum 

úplného provedení zbývajících 

opatření 

Komentář (ke 

každému opatření) 

<type='S' maxlength=500 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=1000 

input='G'> 

<type='D' 

input='G'> 

<type='S' 

maxlength=500 

input='G'> 

<type='C' 

input='M'> 

<type='C' 

input='M'> 

<type='C' input='M'> <type='S' 

maxlength=2000 

input='M'> 

  Opatření č. 1       

 Opatření č. 2       
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14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY 

V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 

odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 

14.1 Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně 

rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo 

znevýhodněny přírodními podmínkami, udržitelného rozvoje měst a komunitně 

vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

(alternativa – zpráva o pokroku) 
MMR-NOK doporučuje: 

- ŘO uvede souhrnnou alokaci na integrovaný přístup k rozvoji území a její čerpání, zejména 
výzvy zacílené na urbánní integrované nástroje (ITI, IPRÚ, je-li relevantní) a CLLD (je-li 
relevantní), a zacílené výzvy pro hospodářsky problémové či strukturálně postižené regiony 
dle usnesení vlády ČR 732/2013 a 952/2013. 

- ŘO uvede míru naplňování indikátorů v rámci integrovaného přístupu k rozvoji území.  
- ŘO uvede zohlednění územních disparit čerpání alokace a naplňování indikátorů v rámci 

integrovaného přístupu k rozvoji území – zejména jednotlivých ITI, IPRÚ a CLLD. 
- ŘO uvede kvalitativní popis bariér čerpání spojených s implementací integrovaného 

přístupu k územnímu rozvoji. 

 

14.2 Pokrok v implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů 

členských států a příjemců spravovat a využívat fondy 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

(alternativa – zpráva o pokroku) 

 

14.3 Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

(alternativa – zpráva o pokroku) 
MMR-NOK doporučuje: 

- ŘO uvede informace v souladu s kapitolou „Ujednání pro meziregionální a nadnárodní 
opatření v rámci operačního programu s příjemci, kteří se nacházejí alespoň v jednom 
dalším členském státu“ v programové dokumentaci. 

- ŘO uvede, zda podpořil projekt(y), který představoval spolupráci s příjemci majícími sídlo 
alespoň v jednom dalším státě Evropské unie prostřednictvím realizace meziregionálních a 
mezinárodních kooperačních aktivit. Uvede jakých oblastí (PO, SC) se týkal, výši alokace. 

 

14.4 Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti 

<type='S' maxlength=3500 input='M'>  

MMR-NOK doporučuje: 
- ŘO uvede informace v souladu s kapitolou „Přínos plánovaných opatření programu k 

realizaci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti v závislosti na 
potřebách programové oblasti určených příslušným členským státem“ v programové 
dokumentaci. 

- ŘO uvede, zda podpořil projekty, které naplňují Akční plán Strategie EU pro Podunají, 
Uvede jakých oblastí (PO, SC) se týkal, výši alokace. 
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14.5 Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

MMR-NOK doporučuje: 
- V případě, že je tento bod pro program relevantní, ŘO popíše, jaké aktivity přinášející 

sociální inovace byly realizovány v návaznosti na popis u jednotlivých prioritních os 
programu. 

 

14.6 Pokrok v implementaci opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 

nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, 

diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované 

skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a mladé 

lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

(alternativa – zpráva o pokroku) 
MMR-NOK doporučuje: 

- V případě, že je tento bod pro program relevantní, ŘO popíše stav implementace opatření 
realizovaných v jednotlivých typech území a případně pro konkrétní cílové skupiny 
vymezené v kapitolách 5.1 a 5.2 programu. 

- ŘO uvede, jaké konkrétní aktivity byly ve vymezených typech území, případně i pro dané 
konkrétní cílové skupiny v rámci programu realizovány. 
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15. FINANČNÍ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITNÍ OSY A PROGRAMŮ (čl. 21 odst. 

2 a čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Za účelem posouzení pokroku při dosahování milníků a cílů stanovených pro finanční 

ukazatele v letech 2018 a 2023 má tabulka 6 v části A této přílohy tyto dva dodatečné 

sloupce: 

13 14 

Údaje pro účely přezkumu výkonnosti a výkonnostního rámce 

Pouze u zprávy předložené v roce 2019: Celkové způsobilé 

náklady, které příjemcům vznikly a byly jimi uhrazeny a 

které byly doloženy Komisi do 31. 12. 2018 Čl. 21 odst. 2 

nařízení (EU) č. 1303/2013 

Pouze u závěrečné zprávy o implementaci: Celkové 

způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly jimi 

uhrazeny do 31. 12. 2023 a které byly doloženy Komisi Čl. 

22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 

  

  

  

  

  

 
Poznámky k plnění: 
Dle vyjádření EK tato tabulka patří do části C této šablony, tzn., údaje ve sloupci 13 budou 
požadovány ve VZ programu předkládané v roce 2019 a údaje ve sloupci 14 až ve ZZ programu 
předkládané v roce 2025. 



Příloha 28 Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu v cíli Investice pro růst a 
zaměstnanost 

293 
 

ČÁST C – ZPRÁVA PŘEDLOŽENÁ V ROCE 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

O IMPLEMENTACI (čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

  

16. INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ 

(alternativa – zpráva o pokroku) 

Informace a posouzení příspěvku programu ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný 

růst podporující začlenění. 

<type='S' maxlength=17500 input='M'> 

 

 

17. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH 

OPATŘENÍ – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Pokud posouzení pokroku s ohledem na milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci 

prokazuje, že některých milníků a cílů nebylo dosaženo, měly by členské státy uvést příčiny 

nedosažení těchto milníků ve zprávě v roce 2019 (v případě milníků) a v závěrečné zprávě 

o implementaci (v případě cílů). 

<type='S' maxlength=7000 input='M'> 

 

 

18. INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (čl. 19 

odst. 4 a 6 nařízení (EU) č. 1304/2013 (je-li použitelné)) 

Zpráva předložená v roce 2019 uvádí a hodnotí kvalitu zaměstnání, které dostávají účastníci 

této iniciativy, včetně znevýhodněných osob, marginalizovaných komunit nebo těch, kteří 

opustili vzdělávací systém před dosažením kvalifikace. Tato zpráva rovněž uvádí a 

posuzuje jejich pokrok v dalším vzdělávání, při hledání udržitelného a důstojného 

pracovního místa nebo při nástupu do učňovské či odborné přípravy. 

Zpráva obsahuje hlavní zjištění vyplývající z hodnocení účinnosti, účelnosti a dopadu 

kombinované podpory z Evropského sociálního fondu a zvláštních přídělů pro YEI 

a implementace záruky pro mladé lidi. 

<type='S' maxlength=10500 input='M'> 
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Příloha 29 Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu v cíli 

Evropská územní spolupráce  

 

Titulní strana dokumentu 

 

Název dokumentu Výroční zpráva o implementaci programu za rok n / Závěrečná zpráva o 

implementaci programu za rok n (Poznámky k plnění: Plní se dle relevance 

pro daný rok a dle programu.) 

Program / DoP  (Poznámky k plnění: Plní se číslo a název programu.) 

 

Typ dokumentu Implementační (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy 

z MS2014+.) 

Druh dokumentu Výroční / Závěrečná zpráva o implementaci programu (Poznámka k plnění: 

Není součástí tiskové verze zprávy z MS2014+.) 

 

Verze dokumentu draft / final (Poznámky k plnění: Volí ŘO z číselníku. Položka „final“ se volí 

po finalizaci VZ / ZZ programu po projednání na MV.) 

Číslo draftu  1, 2, 3 a dále (Poznámky k plnění: 1 = 1. draft VZ / ZZ programu, kterou 

předkládá ŘO k připomínkám MMR-NOK a MF-PCO; 2 = 2. draft VZ / ZZ 

programu, kterou ŘO posílá členům MV jako podklad na jednání MV; 3 a 

další = upravená finální verze VZ / ZZ programu upravená na základě 

připomínek EK. Vyplňuje ŘO.) 
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Druhá strana dokumentu 

Obsah 

Poznámky k plnění: Plní se automaticky do tiskové verze VZ / ZZ programu. 

 

Třetí strana dokumentu 

Základní informace 

Sledované období od: 1. 1. 2014 

Sledované období do: 31. 12. roku n  

 

Kontaktní údaje ve věci zprávy:  

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

 

Zdroj dat: MS2014+  

Data platná od: 1. 1. 2014 

Data platná k: 31. 12. roku n   

Datum generování: (Poznámky k plnění: automaticky) 
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Další strany dokumentu 

ČÁST A – ÚDAJE POŽADOVANÉ KAŽDÝ ROK („KRÁTKÉ ZPRÁVY“) (čl. 50 

odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 

1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI 

CCI <type='S' maxlength=15 input='S'> Plní se automaticky 

Název <type='S' maxlength=255 input='G'> ŘO vyplní text: „Výroční zpráva o 
implementaci programu XY za rok 
rrrr“ 

Verze <type='N' input='G'> Plní se až v SFC2014 
automaticky. 

Vykazovaný rok <type='N' input='G'> ŘO vybere z číselníku rok, za 
který VZ programu vykazuje 

Datum schválení 

zprávy monitorovacím 

výborem 

<type='D' input='M'> ŘO uvede až po konání MV, musí 
být uvedeno ve finální verzi VZ 
programu a zadáno do SFC2014. 

 

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE PROGRAMU SPOLUPRÁCE (čl. 50 odst. 2 

nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1299/2013) 

Klíčové informace o implementaci programu spolupráce pro dotčený rok, včetně údajů 

o finančních nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a údajům o ukazatelích. 

<type='S' maxlength=7000 input='M'> 

 

MMR-NOK doporučuje uvést:  
- Klíčové informace o postupu v dosahování cílů na úrovni programu s využitím finančních 

dat a indikátorů. 
- K popisu využijte například:  

o Údaje o stavu čerpání ke konci roku,  
o Údaje o vyhlášených výzvách, o počtu zaregistrovaných žádostech o podporu a 

projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory 
o Údaje o plnění indikátorů 
o Finanční údaje kumulativně, za CZV a v měně EUR (soulad s tabulkou 6) 
o Informace o prvních závazcích příjemců 
o Informace o riziku nenaplnění pravidla n+3 (finanční údaje za příspěvek Unie a v 

měně EUR, za každou kombinaci fondu a kategorie regionu zvlášť) 
o popřípadě další 

 

3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl.. 50 odst. 2 nařízení (EU) 

č. 1303/2013) 

3.1 Přehled implementace 

ID Prioritní osa Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na 

klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich 

odstranění 

<type='S' 

input='G'> 

<type='S' 

input='G'> 

<type='S' maxlength=1750 input='M'> 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- Obdobné údaje jako v kap. 2 se zaměřením na jednotlivé prioritní osy 
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- Případné první problémy v implementaci dané PO a zavedená opatření (např. riziko 
nenaplnění výkonnostního rámce aj.) 

 

3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 

odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Údaje za společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy podle 

investičních priorit předložené pomocí tabulek 1 až 2. 
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Tabulka 1: Indikátory výsledků (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ 

Automaticky ze SFC ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor  
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

hodnota 

Datum 

výchozí 

hodnoty 

Cílová 

hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Připomínky (v případě 

potřeby) 

<ty

pe=

'S' 

inp

ut='

G'> 

<type='S' 

input='G'

> 

<type='S' 

input='G'> 

<type='

S' or 'N' 

input='

G'> 

<type='N' 

input='G'

> 

<type='S' or 

'N' 

input='G'> 

<typ

e='S' 

or 'N' 

input

='M'

> 

<typ

e='S' 

or 'N' 

input

='M'

> 

<typ

e='S' 

or 'N' 

input

='M'

> 

<typ

e='S' 

or 'N' 

input

='M'

> 

<type

='S' or 

'N' 

input=

'M'> 

<type

='S' 

or 'N' 

input=

'M'> 

<type

='S' 

or 'N' 

input=

'M'> 

<type='

S' or 'N' 

input='

M'> 

<type='

S' or 'N' 

input='

M'> 

<type

='S' 

or 'N' 

input

='M'> 

<type='S' 

maxlength=875 

input='M'> 

                 
Poznámky k plnění: Plní se pouze hlavní indikátory příslušného programu. 

 

Tabulka 2: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy (podle prioritních os, investičních priorit); to platí rovněž pro prioritní 

osy „technická pomoc“). 

 ID 
Indikátor 

(název) 
Měrná 

jednotka 
Cílová hodnota1 

(2023) 
KUMULATIVNÍ HODNOTA Připomínky 

(v případě potřeby) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

<type='S
' 
input='G
'> 

<type='S' 
input='G'
> 

<type='S
' 
input='G
'> 

<type='N' 
input='G'> 

<type

='N' 

input=

'M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type='

N' 

input='

M'> 

<type

='N' 

input=

'M'> 

<type

='N' 

input

='M'> 

<type='N' 
input='M'
> 

<type='S' 
maxlength=875 
input='M'> 

Vybrané 

operace 
[odhad 

poskytnu

tý 

příjemci] 

               

Plně 

proveden

é operace 
[skutečné 

splnění] 

           

1 Pro prioritní osy „technická pomoc“ nejsou cíle povinné. 

Poznámky k plnění: Plní se pouze hlavní indikátory příslušného programu. 
Poznámky k plnění: Hodnoty indikátorů se plní za každý indikátor hodnotou závazků příjemců - „Kumulativní hodnota – vybrané projekty“ - a dosažených hodnot ze 
závěrečných zpráv o realizaci - „Kumulativní hodnota – plně implementované operace“. 
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3.3 Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách 

o implementaci od roku 2017 

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec 

(údaje se předkládají počínaje od zprávy v roce 2017). 

Tabulka 3: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci 

Priorit

ní osa 

Druh 

ukazat

ele 

(klíčov

ý 

provád

ěcí 

krok, 

indikát

or 

výstup

ů nebo 

případ

ně 

indikát

or 

výsled

ků) 

ID 

Ukazat

el nebo 

klíčový 

provád

ěcí 

krok 

Měrná 

jednotk

a, je-li 

vhodné 

Milník 

pro 

rok 20

18 

Cílová 

hodnot

a 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Připomínk

y 

(v případě 

potřeby) 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r 

<type=

'S' 

input='

G'> 

<type=

'S' 

input='

G'> 

<type=

'S' 

input='

G'> 

<type=

'S' 

input='

G'> 

<type=

'S' 

input='

G'> 

<type=

'S' 

input='

G'> 

<type=

'S' 

input='

G'> 

<type='

S'or 'N' 

or 'P' or 

'C' 

input='

M'> 

<type='

S'or 'N' 

or 'P' or 

'C' 

input='

M'> 

<type='

S'or 'N' 

or 'P' or 

'C' 

input='

M'> 

<type='

S'or 'N' 

or 'P' or 

'C' 

input='

M'> 

<type='

S'or 'N' 

or 'P' or 

'C' 

input='

M'> 

<type='

S'or 'N' 

or 'P' or 

'C' 

input='

M'> 

<type='

S'or 'N' 

or 'P' or 

'C' 

input='

M'> 

<type='

S'or 'N' 

or 'P' or 

'C' 

input='

M'> 

<type='

S'or 'N' 

or 'P' or 

'C' 

input='

M'> 

<type='

S'or 'N' 

or 'P' or 

'C' 

input='

M'> 

<type='S' 

maxlength

=875 

input='M'

> 

                            

*  Pro ukazatele výstupů předloží členské státy kumulativní hodnoty. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou pro 

kumulativní, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo 

dosaženo, či nikoli. 

 

MMR-NOK doporučuje do sloupce r – Vysvětlení uvést:  
- Upřesnění důvodu nedostatečného plnění hodnoty milníku, zvláště pokud hrozí riziko nenaplnění výkonnostního rámce dané prioritní osy (blíže kap. 5.4). 
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- Vysvětlení odchylek v plnění hodnot milníků v rámci výkonnostního rámce dané prioritní osy, např. rozdíly v plnění finančního ukazatele a indikátorů aj. 
 
MMR-NOK doporučuje do sloupce t – Vysvětlení uvést:  

- Upřesnění důvodu nedostatečného plnění hodnoty milníku, zvláště pokud hrozí riziko nenaplnění výkonnostního rámce dané prioritní osy (blíže kap. 5.4). 
- Vysvětlení odchylek v plnění hodnot milníků v rámci výkonnostního rámce dané prioritní osy, např. rozdíly v plnění finančního ukazatele a indikátorů aj. 

 
Poznámky k plnění: 
a-g Plní se automaticky údaji z MS2014+ (výkonnostní rámec – plán), která souhlasí s poslední aktuální platnou verze programového dokumentu schválenou EK. 
a Číslo prioritní osy 
b Typ ukazatele: indikátor výsledku / indikátor výstupu / finanční ukazatel / klíčový implementační krok 
c V případě indikátoru se plní kód indikátoru dle NČI2014+, v případě finančního ukazatele se plní „FINMT“. 
d Název ukazatele 
h-q Plní se údaje o čerpání z MS2014+ dle relevance pro danou VZ / ZZ programu (např. v případě VZ programu za rok 2016, je vyplněn sloupec 2014, 2015 a 

2016, další roky (od 2017 a dále) jsou prázdné). 
V případě finančního ukazatele se plní kumulativní údaje od počátku programového období do konce příslušného roku v daném sloupci. Plní se stav 
„certifikované finanční prostředky“ za celkové způsobilé výdaje a v měně EUR. 
V případě indikátorů se plní kumulativní dosažené hodnoty od počátku programového období do konce příslušného roku v daném sloupci. Dle nařízení 
215/2014  čl. 5 (3) se sleduje dosažená hodnota pouze za fyzicky ukončené projekty.  

r Textové pole, plní ŘO, nepovinné. 
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3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Tabulka 4: Finanční údaje na úrovni prioritní osy a programu 

(jak je stanoveno v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/201484 [Vzor pro předávání finančních údajů]85 a v tabulce 16 vzoru pro programy 

spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce). 

Poznámky k plnění: Blíže Příloha 32, tabulka 1. 
 

Případně je nutno uvést použití příspěvku třetích zemí účastnících se programu spolupráce (například NPP a ENI, Norsko, Švýcarsko). 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

 

MMR-NOK doporučuje: 
Pokud program toto neaplikuje, uvede „Pro program XY nerelevantní.“ 
 

Tabulka 5: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013) 

(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 [Vzor pro předávání finančních údajů] a v tabulkách 6–9 vzoru pro programy 

spolupráce). 

Poznámky k plnění: Blíže Příloha 32, tabulka 2. 

  

                                                           
84 Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1. 

85 Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. 
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Tabulka 6: Kumulativní náklady všech operací nebo části operace prováděné mimo unijní část programové oblasti 

1 2 3 4 5 

 Výše podpory z EFRR*, která má být 

použita na všechny operace nebo část 

operace prováděné mimo unijní část 

programové oblasti na základě 

vybraných operací (v EUR) 

Podíl celkového finančního přídělu na 

všechny operace nebo část operace 

nacházející se mimo unijní část 

programové oblasti 

(v %) 

(sloupec 2/celková částka přidělená na 

podporu z EFRR na úrovni programu 

x 100) 

Způsobilé výdaje v rámci podpory z 

EFRR vynaložené na všechny operace 

nebo část operace prováděné mimo 

unijní část programové oblasti, kterou 

příjemce vykázal řídicímu orgánu 

(v EUR) 

Podíl celkového finančního přídělu na 

všechny operace nebo část operace 

nacházející se mimo unijní část 

programové oblasti 

(v %) 

(sloupec 4/ celková částka přidělená 

na podporu z EFRR na úrovni 

programu x 100) 

Všechny operace nebo část operace 

prováděné mimo unijní část 

programové oblasti1 

<type='N' input='M'> <type='P' input='G'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'> 

* Podpora z EFRR je stanovena v rozhodnutí Komise o příslušném programu spolupráce. 

1 V souladu se stropy stanovenými v článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou. 
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4. SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Souhrnný přehled zjištění všech evaluací programu, která byla zpřístupněna během 

předchozího účetního období, včetně názvu a referenčního období použitých hodnotících 

zpráv. 

<type='S' maxlength=10500 input='M'> 

 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- přehled zjištění ke všem prováděným evaluacím, resp. etapám evaluací, které spadají do 

období, za které se VZ programu předkládá (tj. rok n) 
- informace uvádět ve struktuře za evaluace a jednotlivé etapy evaluací, které jsou 

ukončené, a tedy ze kterých jsou dostupné výstupy (závěry a doporučení), včetně úkolů, 
které z nich plynou. Tyto představují způsob, jak budou ŘO s výstupy dále pracovat. 

- evaluace, resp. etapy evaluací uvádět s příslušným kódem, typem a názvem evaluace, 
resp. etapy evaluace, a názvem zprávy, která byla k těmto evaluacím, resp. etapám 
vyhotovena. Kromě názvu zprávy se uvádí i časové období, které zpráva pokrývá. 
Rovněž je možné uvést odkaz na umístění výstupů včetně manažerského shrnutí, které 
jsou povinně zveřejňovány.  

 

5. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH 

OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření 

<type='S' maxlength=7000 input='M'> 

 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- Rizika vyplývající ze zpracovaných analýz rizik na úrovni programu 
- Informace o probíhajícím zesíleném řízení rizik 
- Informace o dalších rizikových oblastech v rámci implementace programu 
- Informace o přijatých a zavedených opatřeních 

 

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno 

v bodě 9.1 (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Posouzení toho, zda je pokrok při plnění cílů dostatečný, aby bylo zajištěno jejich 

dosažení, případně s uvedením přijatých nebo plánovaných nápravných opatření. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- Vyhodnocení stavu naplnění výkonnostního rámce (využití predikcí indikátorů, predikcí 

čerpání) 
- Vyhodnocení rizika nenaplnění pravidla n+3 (využití predikcí čerpání) 
- Vyhodnocení stavu plnění ostatních finančních a věcných cílů programu 
- Informace o zavedených opatřeních 
- popřípadě další 

 

6. SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Shrnutí obsahu výroční zprávy a závěrečné zprávy o implementaci programu určené 

občanům se zpřístupní veřejnosti a bude odesláno jako zvláštní soubor ve formě přílohy 

výroční a závěrečné zprávy o implementaci. 
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MMR-NOK doporučuje uvést: 
- Informace uvedené v přehledu o implementaci programu (kap. 2 VZ / ZZ programu) 

uzpůsobené pro širokou (laickou) veřejnost v rozsahu 1–2 stránek formátu A4. 
 

7. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení 

(EU) č. 1303/2013) 

Pokud se řídicí orgán rozhodl používat finanční nástroje, musí jako přílohu k výroční 

zprávě o implementaci Komisi zaslat zvláštní zprávu o operacích zahrnujících použití 

finančních nástrojů. 

 

 

MMR-NOK  doporučuje: 
- V případě programů, které uvažují o zapojení FN / FF do implementace programu a 

zatím nepředkládají žádnou VZ FN, je vhodné uvést informace o stavu přípravy FN / FF, 
a to pro potřeby informování členů MV.  

- Pokud ŘO společně s VZ / ZZ programu předkládá i VZ FN, odkáže v tomto textovém 
poli na příslušné přílohy. 

- Ostatní programy, které se zapojením FN / FF neuvažují, uvedou „Pro program XY 
nerelevantní.“ 

 
Poznámky k plnění: 
Textové pole, 1 000 znaků, plní ŘO, nepovinné.  
Do SFC2014 se toto textové pole nezadává / nepřenáší. 
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8. V PŘÍSLUŠNÉM PŘÍPADĚ POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH 

PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1299/2013) 

 

8.1 Velké projekty 

Tabulka 7: Velké projekty 

Projekt CCI 

Stav 

velkého 

projektu 

1. dokončen 

2. schválen 

3. 

předložen 

4. plánuje 

se 

oznámení / 

předložení 

Komisi 

Celkové 

investice 

Celkové 

způsobil

é 

náklady 

Plánovan

é datum 

oznámen

í/ 

předlože

ní 

(je-li 

použiteln

é) 

(rok, 

čtvrtletí) 

Datum 

automatic

kého 

schválení 

Komisí 
(je-li 

použitelné

) 

Plánovan

é datum 

zahájení 

realizace 
(rok, 

čtvrtletí) 

Plánovan

é datum 

dokonče

ní 

(rok, 

čtvrtletí) 

Prioritní 

osa / 

investičn

í priority 

Současný 

stav 

realizace – 

finanční 

pokrok 

(% výdajů 

certifikova

ných 

Komisi 

v porovnán

í 

s celkovým

i 

způsobilý

mi 

náklady) 

Současný stav 

realizace – fyzický 

pokrok 

Hlavní fáze 

implementace 

projektu 
 

1. dokončeno / 

v provozu; 

2. pokročilá výstavba; 

3. výstavba; 

4. zadávání zakázek 

5. návrh 
 

Hlavní 

výstupy 

Datum 

podpisu 

první 

smlouvy 

o dílo1 

(je-li 

použiteln

é) 

Připomínky 

(v případě 

potřeby) 

a b c d e f g h i j k l m n o 
<type='

S' 

input='G

'> 

<type

='S' 

input

='G'

> 

<type='S' 

input='S'> 

<type='

N' 

input='M

'> 

<type='

N' 

input='M

'> 

<type='

D' 

input='G

'> 

<type='D' 

input='G'

> 

<type='

D' 

input='G

'> 

<type='

D' 

input='G

'> 

<type='S

' 

input='G

'> 

<type='P' 

input='M'

> 

<type='S' input='S'> <type='S' 

maxlength=

875 

input='M'> 

<type='

D' 

input='M

'> 

<type='S' 

maxlength=

875 

input='M'> 

1 U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis Dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 

nařízení (EU) č. 1303/2013). 

 
Poznámky k plnění: blíže Příloha 28, tabulka 12. 
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Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'>  

 

MMR-NOK doporučuje: 
- Programy, které nepočítají se zapojením velkých projektů, uvedou „Pro program XY nerelevantní.“  

 

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci programu spolupráce. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

 

MMR-NOK doporučuje: 
- Programy, které nepočítají se zapojením velkých projektů, uvedou „Pro program XY nerelevantní.“  
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8.2 Společné akční plány 

Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

 

MMR-NOK doporučuje: 
- Programy, které nepočítají se zapojením SAP, uvedou „Pro program XY nerelevantní.“  

 

Tabulka 8: Společné akční plány 

Název 

SAP 
CCI 

Fáze 

implementace 

SAP 

1. dokončen 

2. provedeno > 

50 % 

3. zahájen 

4. schválen 

5. předložen 

6. plánuje se 

Celkové 

způsobilé 

náklady 

Celková 

podpora z 

veřejných 

zdrojů 

Přispění 

OP k SAP 

Prioritní 

osa 

Druh SAP 

1. 

normální 

2. pilotní 

3. YEI 

[Plánované

] 

předložení 

Komisi 

[Plánované

] zahájení 

implement

ace 

[Plánované

] 

dokončení 

Hlavní výstupy 

a výsledky 

Celkové 

způsobilé 

výdaje 

certifikova

né Komisi 

Připomínky (v 

případě 

potřeby) 

<type='S' 

input='G'

> 

<type

='S' 

input

='G'

> 

<type='S' 

input='S'> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='N' 

input='M'

> 

<type='S' 

input='G'

> 

<type='S' 

input='S'

> 

<type='D' 

input='M'

> 

<type='D' 

input='M'

> 

<type='D' 

input='M'

> 

<type='S' 

maxlength=87

5 input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='S' 

maxlength=87

5 input='M'> 

Poznámky k plnění: blíže Příloha 28, tabulka 13. 

 

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'>  

 

MMR-NOK doporučuje: 
- Programy, které nepočítají se zapojením SAP, uvedou „Pro program XY nerelevantní.“  
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ČÁST B – ZPRÁVY PŘEDLOŽENÉ V LETECH 2017, 2019 A ZÁVĚREČNÁ 

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 

nařízení (EU) č. 1299/2013) 

 

9. POSOUZENÍ IMPLEMENTACE PROGRAMU SPOLUPRÁCE (čl. 50 odst. 4 

nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 nařízení (EU) č. 1299/2013) 

9.1 Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) 

č. 1303/2013) 

PRO KAŽDOU PRIORITNÍ OSU – Posouzení výše uvedených informací a pokroku při 

dosahování cílů programu, včetně příspěvku EFRR ke změnám hodnoty ukazatelů výsledků, 

pokud to příslušné evaluace programu dokazují. 

<type='S' maxlength=10500 input='M'>  

 

 

9.2 Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, 

zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která 

mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do programu spolupráce 

a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 druhý 

pododstavec písm. d) nařízení (EU) č. 1299/2013) 

Posouzení implementace zvláštních opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 7 

nařízení (EU) č. 1303/2013 týkajícím se podpory rovnosti žen a mužů a nediskriminace, 

případně v závislosti na obsahu a cílech programu spolupráce včetně přehledu zvláštních 

opatření na podporu rovnosti žen a mužů a na podporu nediskriminace, zejména přístupnosti 

pro osoby se zdravotním postižením, a provedených opatření, která mají zajistit začlenění 

hlediska rovnosti žen a mužů do programu spolupráce a jednotlivých operací. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'>  

 

MMR-NOK doporučuje: 
- uvést posouzení na základě údajů o počtu operací s právním aktem o poskytnutí / převodu 

podpory dostupných v přehledu o plnění jednotlivých HP z hlediska počtu operací. 
 

9.3 Udržitelný rozvoj (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 druhý 

pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1299/2013) 

Posouzení implementace opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 8 nařízení (EU) 

č. 1303/2013 týkajícím se udržitelného rozvoje, případně v závislosti na obsahu a cílech 

programu spolupráce včetně přehledu opatření přijatých na podporu udržitelného rozvoje 

v souladu s uvedeným článkem. 

<type='S' maxlength=3500 input='M'>  

 

MMR-NOK doporučuje: 
- uvést posouzení na základě údajů o počtu operací s právním aktem o poskytnutí / převodu 

podpory dostupných v přehledu o plnění jednotlivých HP z hlediska počtu operací a 
z přehledu plnění ENVI indikátorů. 
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9.4 Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 

nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Číselné údaje vypočítané systémem SFC2014 automaticky na základě jednotlivých kategorií 

údajů. 

Nepovinné: objasnění uvedených hodnot – <type='S' maxlength=3500 input='M'> 

MMR-NOK doporučuje: 
- uvést posouzení na základě sestavy pro monitorování a vyhodnocování příspěvku ESI fondů 

k cílům v oblasti klimatických změn 
 

9.5 Úloha partnerů při implementaci programu spolupráce (čl. 50 odst. 4 nařízení 

(EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1299/2013) 

Posouzení implementace opatření zohledňujících úlohu partnerů uvedených v článku 5 

nařízení (EU) č. 1303/2013, včetně zapojení partnerů do implementace, monitorování 

a hodnocení programu spolupráce 

<type='S' maxlength=3500 input='M'> 

 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- informaci o zapojení partnerů dle kategorie a typu partnera podle delegačního aktu 

č. 240/2014 (blíže kap. 6.8) 
- výčet platforem / pracovních skupin programu, ve kterých jsou partneři zapojeni 
- způsob zapojení (činnosti) partnerů v implementaci, monitorování a evaluacích programu 
- zhodnocení významu a přínosu partnerů pro program 

 

10. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 14 ODST. 4 PRVNÍHO 

PODODSTAVCE PÍSM. A) A B) NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1299/2013 

10.1 Pokrok při implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na 

závěry evaluací 

<type='S' maxlength=7000 input='M'>  

 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- přehled zjištění ke všem prováděným evaluacím, resp. etapám evaluací, které spadají do 

období, za které se VZ programu předkládá (tj. rok n) 
- informace uvádět ve struktuře za evaluace a jednotlivé etapy evaluací, které jsou ukončené, a 

tedy ze kterých jsou dostupné výstupy (závěry a doporučení), včetně úkolů, které z nich 
plynou. Tyto představují způsob, jak budou ŘO s výstupy dále pracovat. 

- evaluace, resp. etapy evaluací uvádět s příslušným kódem, typem a názvem evaluace, resp. 
etapy evaluace, a názvem zprávy, která byla k těmto evaluacím vyhotovena. Kromě názvu 
zprávy se uvádí i časové období, které zpráva pokrývá. Rovněž je možné uvést odkaz na 
umístění manažerského shrnutí, které je povinně zveřejňováno.  

 

10.2 Výsledky informačních a propagačních opatření fondů prováděných v rámci 

komunikační strategie 

<type='S' maxlength=7000 input='M'>  
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MMR-NOK doporučuje uvést: 
- příklady zrealizovaných komunikačních aktivit pro jednotlivé cílové skupiny a to  včetně 

finančních nákladů 
- která z uvedených aktivit byla hlavní informační činností daného roku v souladu s obecným 

nařízením, přílohou XII, bodem 2.1.2.b) 
- jak do komunikačních aktivit případně byli zapojeni partneři v souladu s obecným nařízením, 

přílohou XII, bodem 2.1.3 (jako jsou subjekty státní správy a samosprávy, hospodářští a 
sociální partneři, nestátní neziskové organizace, informační střediska o Evropě, Zastoupení 
EK v ČR, vzdělávací a výzkumné instituce, aj.) 

 

11. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY 

V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH PROGRAMU SPOLUPRÁCE (čl. 14 odst. 4 

druhý pododstavec písm. a), b), c) a f) nařízení (EU) č. 1299/2013) 

11.1 Pokrok při implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně 

udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci programu 

spolupráce 

<type='S' maxlength=3500 input='M'>  

 

MMR-NOK doporučuje: 
- ŘO uvede souhrnnou alokaci na integrovaný přístup k rozvoji území a její čerpání – teoreticky 

může být součástí zacílených výzev pro hospodářsky problémové či strukturálně postižené 
regiony (dle usnesení vlády ČR 732/2013 a 952/2013) a dle projektů realizovaných v rámci 
integrovaných strategií CLLD, mimo programový rámec; nezahrnuje ovšem výzvy zacílené na 
urbánní integrované nástroje. 

- ŘO uvede míru naplňování indikátorů v rámci integrovaného přístupu k rozvoji území – je-li 
relevantní. 

- ŘO uvede zohlednění územních disparit čerpání alokace a naplňování indikátorů v rámci 
integrovaného přístupu k rozvoji území. 

- ŘO uvede kvalitativní popis bariér čerpání spojených s implementací integrovaného přístupu k 
územnímu rozvoji.   

11.2 Pokrok při implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů 

členských států a příjemců spravovat a využívat EFRR 

<type='S' maxlength=3500 input='M'>  

 

 

11.3 Přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti (je-li 

vhodné) 

<type='S' maxlength=3500 input='M'>  

 

MMR-NOK doporučuje: 
- ŘO uvede informace v souladu s kapitolou „Přínos plánovaných opatření programu k realizaci 

makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti v závislosti na potřebách 
programové oblasti určených příslušným členským státem“ v programové dokumentaci. 

- ŘO uvede, zda podpořil projekty, které naplňují Akční plán Strategie EU pro Podunají, Uvede 
jakých oblastí (PO, SC) se týkal, výši alokace. 

 



Příloha 29 Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu v cíli Evropská územní spolupráce 

311 
 

11.4 Pokrok při implementaci opatření v oblasti sociálních inovací 

<type='S' maxlength=3500 input='M'>  

 

MMR-NOK doporučuje: 
- V případě, že je tento bod pro program relevantní, ŘO popíše, jaké aktivity přinášející sociální 

inovace byly realizovány v návaznosti na popis u jednotlivých prioritních os programu. 

 

12. FINANČNÍ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITNÍ OSY A PROGRAMŮ(čl. 21 odst. 2 a 

čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Za účelem posouzení pokroku při dosahování milníků a cílů stanovených pro finanční 

ukazatele v letech 2018 a 2023 má tabulka 4 v části A této přílohy tyto dva dodatečné 

sloupce: 

13 14 

Údaje pro účely přezkumu výkonnosti a výkonnostního rámce 

Pouze u zprávy předložené v roce 2019: Celkové způsobilé 

náklady, které příjemcům vznikly a byly jimi uhrazeny a 

které byly doloženy Komisi do 31. 12. 2018  

Čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 

Pouze u závěrečné zprávy o implementaci: Celkové 

způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly jimi 

uhrazeny do 31. 12. 2023 a které byly doloženy Komisi  

Čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 

  

  

  

  

  

  

  

 
Poznámky k plnění: 
Dle vyjádření EK tato tabulka patří do části C této šablony, tzn., údaje ve sloupci 13 budou 
požadovány ve VZ programu předkládané v roce 2019 a údaje ve sloupci 14 až ve ZZ programu 
předkládané v roce 2025. 
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ČÁST C – ZPRÁVA PŘEDLOŽENÁ V ROCE 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

O IMPLEMENTACI (čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 

13. INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ 

Informace a posouzení příspěvku programu ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění. 

<type='S' maxlength=17500 input='M'>  

 

 

14. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH 

OPATŘENÍ – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Pokud posouzení pokroku s ohledem na milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci 

prokazuje, že některých milníků a cílů nebylo dosaženo, měly by členské státy uvést příčiny 

nedosažení těchto milníků ve zprávě v roce 2019 (v případě milníků) a v závěrečné zprávě o 

implementaci (v případě cílů). 

<type='S' maxlength=7000 input='M'> 
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Příloha 30 Výroční zpráva o implementaci programu financovaného z ENRF 

Titulní strana dokumentu 

 

Název dokumentu Výroční zpráva o implementaci programu za rok n (Poznámky k plnění: Plní 

se dle relevance pro daný rok a dle programu.) 

Program / DoP   

 

Typ dokumentu Implementační (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy 

z MS2014+.) 

Druh dokumentu Výroční / Závěrečná zpráva o implementaci programu (Poznámka k plnění: 

Není součástí tiskové verze zprávy z MS2014+.) 

 

Verze dokumentu draft / final (Poznámky k plnění: Volí ŘO z číselníku. Položka „final“ se volí po 

finalizaci VZ programu po projednání na MV.) 

Číslo draftu  1, 2, 3 a dále (Poznámky k plnění: 1 = 1. draft VZ programu, kterou předkládá 

ŘO k připomínkám MMR-NOK a MF-PCO; 2 = 2. draft VZ programu, kterou 

ŘO posílá členům MV jako podklad na jednání MV; 3 a další = upravená 

finální verze VZ programu upravená na základě připomínek EK. Vyplňuje ŘO.) 
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Druhá strana dokumentu 

Obsah 

Poznámky k plnění: Plní se automaticky do tiskové verze VZ / ZZ programu. 

 

Třetí strana dokumentu 

Základní informace 

Sledované období od: 1. 1. 2014 

Sledované období do: 31. 12. roku n  

 

Kontaktní údaje ve věci zprávy:  

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

 

Zdroj dat: MS2014+  

Data platná od: 1. 1. 2014 

Data platná k: 31. 12. roku n   

Datum generování: (Poznámka k plnění: automaticky) 
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Další strany dokumentu 

ČÁST A – ÚDAJE VYŽADOVANÉ KAŽDÝ ROK („KRÁTKÉ ZPRÁVY“) 

(čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI 

CCI <type='S' maxlength=15 input='S'> 
Plní se automaticky. 

Název <type='S' maxlength=255 input='G'> 
ŘO vyplní text: „Výroční zpráva 
o implementaci programu XY za 
rok rrrr“ 

Verze <type='N' input='G'> 
Plní se až v SFC2014 
automaticky. 

Vykazovaný rok <type='N' input='G'> 
ŘO vybere z číselníku rok, za 
který VZ programu vykazuje 

Datum schválení 

zprávy monitorovacím 

výborem 

<type='D' input='M'> 
ŘO uvede až po konání MV, 
musí být uvedeno ve finální 
verzi VZ programu a zadáno do 
SFC2014. 

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 

nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Klíčové informace o implementaci programu v dotčeném roce, včetně informací o finančních 

nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a indikátorům. 

<2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; 
input=&#x201D;M&#x201D;> 

 
MMR-NOK doporučuje uvést:  

- Klíčové informace o postupu v dosahování cílů na úrovni programu s využitím finančních dat a 
indikátorů. 

- K popisu využijte například:  
o Údaje o stavu čerpání ke konci roku,  
o Údaje o vyhlášených výzvách, o počtu zaregistrovaných žádostech o podporu a 

projektů s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory 
o Údaje o plnění indikátorů 
o Finanční údaje kumulativně, za VZV a v měně EUR (soulad s tabulkou 6) 
o Informace o prvních závazcích příjemců 
o Informace o riziku nenaplnění pravidla n+3 (finanční údaje za příspěvek Unie a v 

měně EUR, za každou kombinaci fondu a kategorie regionu zvlášť) 
o popřípadě další 

3. IMPLEMENTACE PRIORITY UNIE (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

3.1 Přehled implementace86 

Informace by měly být poskytovány ve formě krátkých a obecných poznámek k implementaci 

priorit Unie a technické pomoci za daný rok nebo roky s odkazem na klíčové události, 

závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto problémů. 

 

                                                           
86 Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 

odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. Pokud se v rámci prioritní osy provádí YEI, měla by zpráva být 
rozdělena na část týkající se YEI a část věnovanou prioritní ose. 
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Priorita Unie Hlavní informace o implementaci priority s odkazem na klíčové události, 

závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto problémů 

Název priority Unie <3.1 
type=”S” input=”G”> 

<3.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”> 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- Obdobné údaje jako v kap. 2, se zaměřením na jednotlivé priority unie 
- Případné první problémy v implementaci dané PU a zavedená opatření (např. riziko 

nenaplnění výkonnostního rámce aj.) 

3.2.   Indikátory výsledků a výstupů a finanční ukazatele pro ENRF (čl. 50 odst. 2 

nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Údaje pro indikátory výsledků a výstupů a finanční ukazatele a určování milníků a cílů pro 

výkonnostní rámec pomocí tabulky 1–3. 
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Tabulka 1: Indikátory výsledků pro ENRF (referenční tabulka OP vzor 3.2) 

Poznámky k plnění: Níže uvedená tabulka se bude opakovat u každé priority Unie 
 

Priorita Unie (Název priority Unie <3.2.1 type=”S” input=”G”>) 

Specifick

ý cíl 

Ukazatel 

výsledku 

Měrná 

jednotka 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

Roční hodnota Kumulativ

ní hodnota 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Název 

specifickéh

o 

cíle <3.2.1 

type=”S” 

input=”G”

> 

Název 

ukazatele 

výsledku <3.2.

1 type=”S” 

input=”G”> 

<3.2.1 

type=”S” 

input=”G”

> 

<3.2.1 

type=”N” 

input=”G”

> 

<3.2.1 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.1 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.1 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.1 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.1 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.1 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.1 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.1 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.1 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.1 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.1 

type=”S” 

input=”M”> 

                              

                              

Poznámky k plnění: Plní se pouze hlavní indikátory příslušného programu. 
 

Tabulka 2: Indikátory výstupů pro ENRF (referenční tabulka OP vzor 3.3 a 7.1) 

Poznámky k plnění: Níže uvedená tabulka se bude opakovat pro každý vybraný specifický cíl příslušné priority Unie. 

Priorita Unie (Název priority Unie <3.2.2 type=”S” input=”G”>) 

Specifický cíl (Název specifického cíle <3.2.2 type=”S” input=”G”>) 

Vybraná 

příslušná 

opatření 

Temati

cký cíl 

Ukazatele výstupů Kumulati

vní 

hodnota Ukazatel Zahrnuto 

do 

výkonnost

ního rámce 

Milník 

(2018) 

Cílová 

hodnot

a 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Název 

opatření<3.

2.2 

type=”S” 

input=”G”

> 

<3.2.2 

type=”S” 

input=”G

”> 

Název 

ukazatele<3.

2.2 

type=”S” 

input=”G”

> 

<3.2.2 

type=”B” 

input=”G”> 

<3.2.2 

type=”N” 

input=”G

”> 

<3.2.2 

type=”N” 

input=”G

”> 

<3.2.2 

type=”N” 

input=”M

”> 

<3.2.2 

type=”N” 

input=”M

”> 

<3.2.2 

type=”N” 

input=”M

”> 

<3.2.2 

type=”N” 

input=”M

”> 

<3.2.2 

type=”N” 

input=”M

”> 

<3.2.2 

type=”N” 

input=”M

”> 

<3.2.2 

type=”N” 

input=”M

”> 

<3.2.2 

type=”N” 

input=”M

”> 

<3.2.2 

type=”N” 

input=”M

”> 

<3.2.2 

type=”N” 

input=”M

”> 

<3.2.2 

type=”S” 

input=”G”

> 
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Poznámky k plnění: Plní se pouze hlavní indikátory příslušného programu. 

 

Tabulka 3: Finanční ukazatele pro ENRF (referenční tabulka OP vzor 7.1) 

Priorita 

Unie 

Finanční ukazatele Kumulativ

ní hodnota 
Ukazatel Milník 

(2018) 

Cílová 

hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

a b c d e f g h i j k l m n o 

Název 

priority 

Unie<3.2.3 

type=”S” 

input=”G”

> 

Název 

ukazatele<3.2.

3 type=”S” 

input=”G”> 

<3.2.3 

type=”N” 

input=”G”

> 

<3.2.3 

type=”N” 

input=”G”

> 

<3.2.3 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.3 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.3 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.3 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.3 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.3 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.3 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.3 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.3 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.3 

type=”N” 

input=”M”

> 

<3.2.3 

type=”S” 

input=”G”> 

                              

                              

Poznámky k plnění: 
Tabulka se automaticky údaji z MS2014+ (EK. 
a-d Plní se údaje z MS2014+ výkonnostní rámec – plán), která souhlasí s poslední aktuální platnou verze programového dokumentu schválenou 
a Název prioritní osy 
b Název ukazatele 
e-n Plní se údaje o čerpání z MS2014+ dle relevance pro danou VZ / ZZ programu (např. v případě VZ programu za rok 2016, je vyplněn sloupec 2014, 

2015 a 2016, další roky (od 2017 a dále) jsou prázdné). 
Plní se údaje o stavu pokroku v čerpání za daný rok do příslušného sloupce. Plní se stav „certifikované finanční prostředky“ za celkové způsobilé 
výdaje a v měně EUR. 

o Plní se kumulativní součet částek uvedených ve sloupci e-n. 
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3.3 Finanční údaje 

Tabulka 4: Finanční údaje pro ENRF (referenční tabulka OP vzor 8.2, 8.3 a 9.2) 

Priorita Unie Vybra

ný 

specifi

cký cíl 

Temati

cký cíl 

Opatřen

í 

Veřejn

é 

příspěv

ky 

celkem 

(v EU

R) 

Příspě

vek 

ENRF 

(v EU

R) 

Příspěv

ek na 

oblast 

změny 

klimatu 

z příspě

vku 

ENRF 

(v EUR

) 

ENRF míra 

spolufinanc

ování 

(%) 

Celkov

é 

způsob

ilé 

výdaje 

operací 

vybran

ých 

pro 

poskyt

nutí 

podpor

y 

(v EU

R) 

Celkov

ý 

veřejn

ý 

příspěv

ek 

operací 

vybran

ých 

pro 

poskyt

nutí 

podpor

y 

(v EU

R) 

Podíl 

celkov

ého 

přídělu

, 

na nějž 

se 

vztahuj

í 

vybran

é 

operac

e 

(%) 

Příspě

vek 

operac

í 

vybran

ých 

k podp

oře na 

oblast 

změny 

klimat

u 

(v EU

R) 

Celková 

výše 

způsobi

lých 

výdajů, 

jež 

příjemci 

vykázal

i 

řídicím

u 

orgánu 

(v EUR

) 

Celková 

výše 

způsobi

lých 

veřejný

ch 

výdajů, 

jež 

příjemci 

vykázal

i 

řídicím

u 

orgánu 

(v EUR

) 

Podíl 

celkový

ch 

způsobi

lých 

veřejný

ch 

výdajů 

vykázan

ých 

příjemci 

z 

celkové

ho 

přídělu 

(%) 

Příspěv

ek v 

oblasti 

změny 

klimatu 

z celkov

é výše 

způsobi

lých 

veřejný

ch 

výdajů, 

jež 

příjemci 

vykázal

i 

řídicím

u 

orgánu 

(v EUR

) 

Počet 

vybran

ých 

operací 

a b c d e f g h=g/e i j k=j/e l m n o=n/e p q 

1

. 

Podpora 

environmentálně 

udržitelného, 

inovativního a 

konkurencescho

pného rybolovu 

založeného na 

znalostech a 

účinně 

využívajícího 

zdroje 
 

Název 

specifick

ého 

cíle<3.3.

1 

type=”S

” 

input=”

G”> 

<3.3.1 

type=”S” 

input=”G

”> 

Název 

opatření<3

.3.1 

type=”S” 

input=”G

”> 

<3.3.1 

type=”N

” 

input=”

M”> 

<3.3.1 

type=”N

” 

input=”

M”> 

<3.3.1 

type=”N” 

input=”G

”> 

<3.3.1 

type=”P” 

input=”G”> 

<3.3.1 

type=”N

” 

input=”

M”> 

<3.3.1 

type=”N

” 

input=”

M”> 

<3.3.1 

type=”P

” 

input=”

M”> 

<3.3.1 

type=”N

” 

input=”

G”> 

<3.3.1 

type=”N” 

input=”M

”> 

<3.3.1 

type=”N” 

input=”M

”> 

<3.3.1 

type=”P” 

input=”M

”> 

<3.3.1 

type=”N” 

input=”G

”> 

<3.3.1 

type=”N

” 

input=”

M”> 
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2

. 

Podpora 

environmentáln

ě udržitelné, 

inovativní a 

konkurencescho

pné akvakultury 

založené na 

znalostech a 

účinně 

využívající 

zdroje 
 

                                

                            

                                

                            

                            

                            

3. 
Podpora 

provádění 

společné 

rybářské 

politiky 
 

                                

                                

                                

4. 
Zvyšování 

zaměstnanosti a 

územní 

soudržnosti 
 

                                

                            

                            

                            

5. 
Podpora 

uvádění na trh a 

zpracování 
 

                                

                                

                                

                                

                                

6. 
Podpora 

provádění 

integrované 

námořní 

politiky 
 

                                

                            

Technická pomoc                           

Poznámky k plnění: 
Tabulka se plní automaticky údaji z MS2014+. 
b Název specifického cíle ENRF 
c Číslo tematického cíle dle vazby opatření ENRF na TC. 
d Název opatření ENRF 
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e Hlavní alokace opatření ENRF za příspěvek Unie a národní veřejné zdroje v měně EUR 
f Hlavní alokace opatření ENRF za příspěvek Unie v měně EUR 
g Údaje uvedené v MS2014+, příspěvek ENRF ke změnám v oblasti klimatu – plán, částky za příspěvek Unie a v měně EUR 
i Stav „finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory“ za celkové způsobilé výdaje a v měně EUR, kumulativně. 
j Stav „finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory“ za veřejné způsobilé výdaje a v měně EUR, kumulativně. 
l Stav „finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory“ za příspěvek Unie (ENRF) a v měně EUR, kumulativně, a to na úrovni 

opatření ENRF násobený Koeficientem pro výpočet podpory opatření k cílům v oblasti klimatických změn (%). 
m Stav „finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu“ za CZV a v měně EUR, kumulativně. 
n Stav „finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu“ za VZV a v měně EUR, kumulativně. 
p Stav „finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu“ za VZV a v měně EUR, kumulativně, a to na úrovni opatření ENRF násobený 

Koeficientem pro výpočet podpory opatření k cílům v oblasti klimatických změn (%). 
q Počet projektů ve stavu „Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory“ a vyšších pozitivních / neutrálních stavech. 
 

Tabulka 5: Náklady na operace prováděné mimo programovou oblast (článek 70 nařízení (EU) č. 1303/2013). 

Priorita Unie Způsobilé výdaje v rámci ENRF vzniklé při operacích prováděných 

mimo programovou oblast vykázané příjemcem řídicímu orgánu 

(v EUR) 

Podíl celkového finančního 

přídělu pro prioritní osu 

(%) 

1. 
Podpora environmentálně udržitelného, inovativního a konkurenceschopného 

rybolovu založeného na znalostech a účinně využívajícího zdroje 
 

<3.3.2 type=”N” input=”M”> <3.3.2 type=”P” input=”G”> 

2. 
Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury 

založené na znalostech a účinně využívající zdroje 
 

<3.3.2 type=”N” input=”M”> <3.3.2 type=”P” input=”G”> 

3. 
Podpora provádění společné rybářské politiky 

 

<3.3.2 type=”N” input=”M”> <3.3.2 type=”P” input=”G”> 

4. 
Zvyšování zaměstnanosti a územní soudržnosti 

 

<3.3.2 type=”N” input=”M”> <3.3.2 type=”P” input=”G”> 

5. 
Podpora uvádění na trh a zpracování 

 

<3.3.2 type=”N” input=”M”> <3.3.2 type=”P” input=”G”> 

6. 
Podpora provádění integrované námořní politiky 

 

<3.3.2 type=”N” input=”M”> <3.3.2 type=”P” input=”G”> 

Technická pomoc <3.3.2 type=”N” input=”M”> <3.3.2 type=”P” input=”G”> 

CELKEM OP <3.3.2 type=”N” input=”G”> <3.3.2 type=”P” input=”G”> 

Poznámky k plnění: 
Tabulka se plní automaticky v MS2014+. 
Tabulka se plní nulami, protože programu spolufinancovaný z ENRF neaplikuje čl. 70 obecného nařízení. 
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4. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ 

4.1.   Opatření přijatá za účelem splnění předběžných podmínek (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Členské státy jsou povinny poskytnout informace o konkrétních předběžných podmínkách, které nebyly splněny v době přijetí operačního 

programu. 

Popis stavu plnění a opatření přijatých za účelem splnění specifických předběžných podmínek s ohledem na plánovaná opatření a harmonogram, 

které byly stanoveny v dohodě o partnerství a operačním programu. (použije se pouze na zprávy předložené v roce 2016 a 2017) 

 

Tabulka 6: Opatření přijatá za účelem splnění příslušných předběžných podmínek specifických pro ENRF 

Tematické předběžné 

podmínky, které 

nejsou splněny nebo 

byly splněny jen 

částečně 

Nesplněná 

kritéria 

Opatření, která je 

třeba přijmout 

Lhůta 

(Datum) 

Subjekty odpovědné 

za splnění 

Opatření 

dokončená 

ve lhůtě 

(A/N) 

Splněná 

kritéria 

(A/N) 

Očekávané datum 

úplného provedení 

zbývajících 

opatření 

Poznámky 

Název tematické 

předběžné podmínky 

<4.1.1 type=”S” 

input=”S”> 

Název kritéria 

<4.1.1 type=”S” 

input=”S”> 

<4.1.1 type=”S” 

maxlength=”1000” 

input=”M”> 

<4.1.1 type=”D” 

maxlength=”10” 

input=”M”> 

<4.1.1 type=”S” 

maxlength=”500” 

input=”M”> 

<4.1.1 

type=”B” 

input=”S”> 

<4.1.1 

type=”B” 

input=”S”> 

<4.1.1 type=”D” 

input=”M”> 

<4.1.1 type=”S” 

maxlength=”1000” 

input=”M”> 

                  

                  

4.2.   Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu, a přijatá nápravná opatření (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

4.1.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>  

 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- Rizika vyplývající ze zpracovaných analýz rizik na úrovni programu 
- Informace o probíhajícím zesíleném řízení rizik 
- Informace o dalších rizikových oblastech v rámci implementace programu 
- Informace o přijatých a zavedených opatřeních 
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5.   INFORMACE O ZÁVAŽNÝCH PORUŠENÍCH PRAVIDEL A NÁPRAVNÝCH 

OPATŘENÍCH (čl. 114 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014) 

Informace a přijatá opatření týkající se případů závažných porušení pravidel podle čl. 10 

odst. 1 a nedodržení podmínek trvalosti a nápravných opatření podle čl. 10 odst. 2. 

<5.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>  

 

6.   INFORMACE O OPATŘENÍCH V ZÁJMU DODRŽENÍ ČL. 41 ODST. 8 (čl. 114 

odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014) 

Předkládá se shrnutí přijatých opatření týkající se pokroku při plnění ustanovení čl. 41 odst. 8 

o prioritním cíli zajistit až 60 % veřejné podpory odvětví drobného pobřežního rybolovu, 

včetně údajů o skutečném podílu drobného pobřežního rybolovu v operacích financovaných 

v rámci opatření čl. 41 odst. 2 

<6.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;> 

 

 

7.   INFORMACE O OPATŘENÍCH PŘIJATÝCH S CÍLEM ZAJISTIT 

ZVEŘEJNĚNÍ PŘÍJEMCŮ (čl. 114 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014) 

Předkládá se shrnutí přijatých opatření v souladu s přílohou V nařízení o EMFF, se zvláštním 

zřetelem k vnitrostátním právním předpisům včetně jakékoli použitelné prahové hodnoty 

týkající se zveřejňování údajů fyzických osob 

<7.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;> 

 

 

8.   ČINNOSTI VE VZTAHU K PLÁNU EVALUACÍ A SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 114 

odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014, čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Mělo by být předloženo shrnutí činností uskutečněných v rámci implementace tohoto plánu, 

a to v návaznosti na závěry evaluací. 

Měl by být předložen souhrnný přehled zjištění všech evaluací programu, která jsou 

k dispozici z předchozího rozpočtového roku, s uvedením názvu a referenčního období 

použitých hodnotících zpráv. 

Kromě toho by zde měl být poskytnut přístup k evaluacím, která byla zveřejněna podle čl. 54 

odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

<8.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;> 

 

MMR-NOK doporučuje uvést: 
- přehled zjištění ke všem prováděným evaluacím, resp. etapám evaluací, které spadají do 

období, za které se VZ programu předkládá (tj. rok n) 
- informace uvádět ve struktuře za evaluace a jednotlivé etapy evaluací, které jsou ukončené, a 

tedy ze kterých jsou dostupné výstupy (závěry a doporučení), včetně úkolů, které z nich 
plynou. Tyto představují způsob, jak budou ŘO s výstupy dále pracovat. 

- evaluace, resp. etapy evaluací uvádět s příslušným kódem, typem a názvem evaluace, resp. 
etapy evaluace, a názvem zprávy, která byla k těmto evaluacím vyhotovena. Kromě názvu 
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zprávy se uvádí i časové období, které zpráva pokrývá. Rovněž je možné uvést odkaz na 
umístění manažerského shrnutí, které je povinně zveřejňováno.  

 

9.   SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Zveřejněno by mělo být shrnutí obsahu výroční zprávy o implementaci, které je určeno 

veřejnosti. 

[shrnutí obsahu výroční zprávy o implementaci by mělo být zveřejněno a zpřístupněno jako 

samostatný soubor ve formě přílohy této zprávy. Navrhovaná forma: nahrát do SFC 2014 

samostatný soubor, bez strukturovaných údajů, bez omezení ohledně počtu použitých znaků.] 
 
MMR-NOK doporučuje uvést: 

- Informace uvedené v přehledu o implementaci programu (kap. 2 VZ / ZZ programu) 
uzpůsobené pro širokou (laickou) veřejnost v rozsahu 1–2 stránek formátu A4. 

 

10.   ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (čl. 46 odst. 1 nařízení 

(EU) č. 1303/2013) 

V případech, kdy se řídicí orgán rozhodl využít finanční nástroje, musí Komisi zaslat zvláštní 

zprávu týkající se operací finančních nástrojů jako přílohu k výroční zprávě o implementaci, 

přičemž použije vzor zahrnutý v prováděcím aktu přijatém podle čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) 

č. 1303/2013. 

 

 

MMR-NOK doporučuje: 
- V případě programů, které uvažují o zapojení FN / FF do implementace programu a zatím 

nepředkládají žádnou VZ FN, je vhodné uvést informace o stavu přípravy FN / FF, a to pro 
potřeby informování členů MV.  

- Pokud ŘO společně s VZ / ZZ programu předkládá i VZ FN, odkáže v tomto textovém poli na 
příslušné přílohy. 

- Ostatní programy, které se zapojením FN / FF neuvažují, uvedou „Pro program XY 
nerelevantní.“ 

 
Poznámky k plnění: 
Textové pole, 1 000 znaků, plní ŘO, nepovinné.  
Do SFC2014 se toto textové pole nezadává / nepřenáší. 
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Část B – PODÁVÁNÍ ZPRÁV PŘEDKLÁDANÝCH V ROCE 2017, 2019 A VE LHŮTĚ 

UVEDENÉ V čl. 138 odst. 1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013 (navíc k části A) 

 

11.   POSOUZENÍ IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 

nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Ke každé prioritě Unie by mělo být provedeno posouzení týkající se poskytnutých informací 

a údajů uvedených v části A a pokroku při dosahování cílů programu (obsahující závěry 

a doporučení z evaluací) 

Priorita Unie Posouzení údajů a pokroku při dosahování cílů programu 

Název priority Unie <11.1 type=”S” input=”G”> <11.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”> 

    

    

Posouzení priorit Unie z hlediska toho, zda pokrok na cestě k milníkům a cílům dostatečně 

zajišťuje jejich konečné naplnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných 

nápravných opatření 

Priorita Unie Posouzení priorit Unie z hlediska toho, zda pokrok na cestě k milníkům a cílům 

dostatečně zajišťuje jejich konečné naplnění, s uvedením případných přijatých nebo 

plánovaných nápravných opatření 

Název priority Unie <11.2 

type=”S” input=”G”> 

<11.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”> 

    

    

 

12.   HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY IMPLEMENTACE (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 

1303/2013) 

Hodnocení implementace konkrétních opatření zohledňujících zásady stanovené v článku 5 

nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k partnerství a víceúrovňové správě, se zvláštním 

důrazem na roli partnerů při implementaci programu. 

<12.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;> 

 

 

Hodnocení implementace konkrétních opatření, jež mají zohlednit zásady stanovené 

v článku 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k prosazování rovnosti žen a mužů 

a nediskriminace, včetně přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, a k opatření, která 

byla provedena s cílem začlenit do operačního programu hlediska rovnosti žen a mužů. 

<12.2 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;> 

 

MMR-NOK doporučuje: 
- uvést posouzení na základě údajů o počtu operací s právním aktem o poskytnutí / převodu 

podpory dostupných v přehledu o plnění jednotlivých HP z hlediska počtu operací. 
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Hodnocení implementace konkrétních opatření zohledňujících zásady stanovené v článku 8 

nařízení (EU) č. 1303/2013 ve vztahu k udržitelnému rozvoji, včetně přehledu opatření na 

jeho podporu. 

<12.3 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;> 

 

MMR-NOK doporučuje: 
- uvést posouzení na základě údajů o počtu operací s právním aktem o poskytnutí / převodu 

podpory dostupných v přehledu o plnění jednotlivých HP z hlediska počtu operací a 
z přehledu plnění ENVI indikátorů. 

 

13.   PODÁVÁNÍ ZPRÁV O PODPOŘE POUŽITÉ NA CÍLE V OBLASTI ZMĚNY 

KLIMATU (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Čísla jsou vypočtena automaticky a budou zahrnuta do tabulky 4 o finančních údajích. K 

uvedeným hodnotám lze uvést poznámky, zejména pokud jsou dané údaje nižší, než se 

plánovalo.  

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;> 

 

MMR-NOK doporučuje: 
- uvést posouzení na základě sestavy pro monitorování a vyhodnocování příspěvku ESI fondů 

k cílům v oblasti klimatických změn. 
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Část C – PODÁVÁNÍ ZPRÁV PŘEDKLÁDANÝCH V ROCE 2019 A VE LHŮTĚ 

UVEDENÉ V čl. 138 odst. 1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013 (navíc k částem A+B) 

 

14.   INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ (čl. 50 

odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Měly by být předloženy informace a posouzení příspěvku operačního programu k dosažení 

cílů strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. 

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;> 

 

 

15.   ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU – VÝKONNOSTNÍ 

RÁMEC (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Pokud z posouzení pokroku dosaženého vzhledem k milníkům a cílům ve výkonnostním 

rámci vyplývá, že některých milníků a cílů nebylo dosud dosaženo, měly by členské státy 

uvést důvody, kvůli nimž se jich nepodařilo dosáhnout ve zprávě v roce 2019 (milníky) a ve 

lhůtě uvedené v čl. 138 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 (cíle) 

<14.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;> 
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Příloha 31 Výroční zpráva o implementaci finančních nástrojů 

Šablona VZ FN bude doplněna v návaznosti na vyjasnění ze strany EK. 
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Příloha 32 Předávání finančních údajů  

Tabulka 1 Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů  

- součást dat předávaných do 31. 1., 31. 7. a 31. 10. roku n 

- relevantní pro programy spolufinancované z ESF, YEI + ESF související podpory, ERFF a FS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Finanční alokace prioritní osy na základě operačního programu (vyňato z tabulky 18a 

programového dokumentu) 

Kumulativní údaje o finančním pokroku programu 

Prioritní 
osa 

Fond1 Kategorie 
regionu2  

Základ pro 
výpočet 
příspěvku 
Unie* 
(Celkové 
způsobilé 
náklady nebo 
veřejné 
způsobilé 
náklady) 

Financování 
celkem  
(EUR) 

Míra 
spolufinancování  
(%) 

Celkové 
způsobilé 
náklady 
operací 
vybraných 
pro 
poskytnutí 
podpory 
(EUR) 

Podíl 
celkového 
přídělu, na 
něž se 
vztahují 
vybrané 
operace 
(%) 

Veřejné 
způsobilé 
náklady 
operací 
vybraných 
pro 
poskytnutí 
podpory 
(EUR) 

Celková 
výše 
způsobilých 
výdajů, 
příjemci 
vykázali 
řídicímu 
orgánu 

Podíl 
celkového 
přídělu, 
na nějž se 
vztahují  
způsobilé 
výdaje 
vykázané 
příjemci 
(%) 

Počet 
vybraných 
operací 

Prioritní 
osa 1 

EFRR           

Prioritní 
osa 2 

ESF           

Prioritní 
osa 3 

YEI3 N/A          

Prioritní 
osa 4 

ESF           

YEI4 N/A          

Prioritní 
osa 5 

FS N/A          

Celkem EFRR Méně 
rozvinuté 
region 

         

Celkem EFRR Přechodové 
regiony 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Celkem EFRR Více rozvinuté 
regiony 

         

Celkem EFRR Zvláštní 
příděly pro 
nejvzdálenější 
regiony nebo 
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severní řídce 
osídlené 
regiony 

Celkem ESF5 Méně 
rozvinuté 
region 

         

Celkem ESF6 Přechodové 
regiony 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Celkem ESF7 Více rozvinuté 
regiony 

         

Celkem YEI8 N/A          

Celkem FS N/A          

Celkem Všechny 
fondy 

          

Poznámky: 

1 V případě, že je Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí naplánována jako součást prioritní osy (v souladu s čl. 18 odst. 2 písm. c) nařízení (CU) č. 
1304/2013), musí být informace poskytnuta odděleně od další části prioritní osy. 

2 Nevztahuje se na zdroje přidělené na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (tj. zvláštní příděl na tuto iniciativu a odpovídající podporu z Evropského 
sociálního fondu. 

3 Tato prioritní osa zahrnuje zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF. 
4 Tato část prioritní osy zahrnuje zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF. 
5 Příděl z ESF bez odpovídající podpory na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. 
6 Příděl z ESF bez odpovídající podpory na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. 
7 Příděl z ESF bez odpovídající podpory na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. 
8 Zahrnuje zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF. 
* Údaje týkající se Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí se předkládají samostatně bez rozdělení na zvláštní příděl na tuto iniciativu a odpovídající podporu 

z Evropského sociálního fondu. 
 

Poznámky k plnění: 
Tabulka se plní automaticky údaji z MS2014+ a dle relevance pro daný program. V případě programu spolufinancovaného v cíli EÚS se uvažují data za 
individuální projekty a fondy mikroprojektů (nikoliv jednotlivé mikroprojekty). 
Údaje jsou platné k 31. 12. roku n-1/30.6. roku n/30.9. roku n. 
Údaje jsou za prioritní osu v členění za fond a kategorii regionu. V případě YEI se na zvláštním řádku vykazuje YEI + ESF související podpora dohromady. 
Součtové řádky se zobrazují pouze na úrovni programu, a to v členění za fond a kategorii regionu a poslední řádek je za program jako celek bez ohledu na 
fond a kategorii regionu.  
sloupec 1-6 Údaje z tabulky 18a programového dokumentu, resp. z finančního plánu programu. 
Sloupec  4 Plní se celkové způsobilé výdaje / veřejné způsobilé výdaje dle nastavení daného programu. 
Sloupec 5 Plní se celková alokace prioritní osy / programu na programové období 2014–2020 (tzn. včetně výkonnostní rezervy) za celkové způsobilé 

výdaje (příspěvek Unie a národní spolufinancování) / veřejné způsobilé výdaje (příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) dle relevance pro 
daný program a v měně EUR. 

Sloupec 6 Plní se míra spolufinancování, tj. podíl příspěvku Unie na celkových způsobilých výdajích / veřejných způsobilých výdajích dané prioritní osy / 
programu. 

Sloupec 7-12 Údaje o skutečném čerpání. 
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Sloupec 7 Tomu odpovídá stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory za celkové způsobilé výdaje v měně EUR. 
Vzhledem k tomu, že čerpání probíhá v měně CZK, při převodu do měny EUR se na část výdajů, které byly již zúčtovány v IS VIOLA, použije 
kurz v době zaúčtování do IS VIOLA, ostatní se převádí aktuálním měsíčním kurzem (tj. kurzem pro měsíc leden roku n, protože se do tabulky 
generují až 11. 1. roku n). 

Sloupec 8 Vzorec: sloupec 7 / sloupec 5 * 100 
Sloupec 9 Tomu odpovídá stav finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory za veřejné způsobilé výdaje v měně EUR. 

Pravidlo pro převod z měny CZK do EUR – viz výše. 
Sloupec 10 Tomu odpovídá stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu za celkové způsobilé výdaje v měně EUR. Pravidlo pro převod 

z měny CZK do EUR – viz výše. 
Sloupec 11 Vzorec: sloupec 10 / sloupec 5 * 100 
Sloupec 12 Plní se počtem operací ve stavu „Projekty s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory“ (bez mikroprojektů), „FN s právním aktem o 

poskytnutí / převodu podpory“ a „FM s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory“ a ve vyšší pozitivním a / nebo neutrálním stavu. 
V případě, že operace naplňuje dvě kategorie regionu v rámci jedné prioritní osy vykazuje se polovinou v každé kategorii regionu. 
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Tabulka 2 Rozpis kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí (zásahů) pro předání provedené do 31. 1.  

- součást dat předávaných do 31. 1. roku n 

- relevantní pro programy spolufinancované z ESF, YEI + ESF související podpory, EFRR a FS 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Prioritní osa Vlastnosti výdajů Dimenze kategorií intervence 

… 

 Fond* Kategorie 
regionu 

1 
Oblast intervence 

2 
Forma financování 

3 
Typ území 

4 
Mechanismus územního 
plnění 

5 
Tematický cíl (pouze pro 
EFRR a FS) 

 

         

         

         

 

 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

… Dimenze kategorií intervence Finanční údaje 

 6 
Vedlejší téma ESF 

7 
Ekonomic
ká aktivita 

8 
Lokaliza
ce 

Celkové 
způsobil
é 
náklady 
operací 
vybraný
ch  pro 
poskytn
utí 
podpory 
(EUR) 

Veřejné 
způsobil
é 
náklady 
operací 
vybraný
ch pro 
poskytn
utí 
podpory 
(EUR) 

Celková 
výše  
způsobilý
ch 
výdajů, 
jež 
příjemci 
vykázali 
řídicímu 
orgánu  

Počet 
vybraný
ch 
operací  

 01 
Podpora 
přechodu 
na 
nízkouhlíko
vé 
hospodářst
ví, které 
účinně 
využívá 
zdroje 

02 
Sociál
ní 
inovac
e 

03 Zvyšování 
konkurenceschop
nosti malých  a 
středních podniků 

04 Posílení 
výzkumu, 
technologick
ého vývoje a 
inovací 

05 Zlepšení 
dostupnosti, 
využití a 
kvality 
informačníc
h a 
komunikačn
ích 
technologií  

06 
Nediskrimin
ace 

07 
Rovno
st žen 
a 
mužů 

08 
Nepouži
je se 

      

               

               

Poznámka: 
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* Údaje týkající se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí se předkládají samostatně bez rozdělení na zvláštní příděl na tuto iniciativu a odpovídající podporu z 
Evropského sociálního fondu. 

 
Poznámky k plnění: 
Tabulka se plní automaticky údaji z MS2014+. Údaje jsou platné k 31. 12. roku n-1. V případě programu spolufinancovaného v cíli EÚS se uvažují data za 
individuální projekty a fondy mikroprojektů (nikoliv jednotlivé mikroprojekty). 
V případě kombinace dimenzí se stav a pokrok čerpání z ESI fondů sleduje za každou kombinaci všech dimenzí, jak se vyskytují na úrovni operace s právním 
aktem o poskytnutí / převodu podpory, přičemž v případě dimenze 6 – vedlejší téma ESF se v rámci jedné kombinace vykazují všechny položky použité na 
úrovni operace najednou a to ve výši 100 % celkové alokace.  
1 Plní se číslo prioritní osy. 
2 Plní se zkratka fondu. V případě YEI se na zvláštním řádku vykazuje YEI + ESF související podpora dohromady. 
4-18 Plní se kódy položek z číselníků jednotlivých dimenzí. 
19 Plní se stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory za celkové způsobilé výdaje a v měně EUR. Vzhledem k tomu, že 

čerpání probíhá v měně CZK, při převodu do měny EUR se na část výdajů, které byly již zúčtovány v IS VIOLA, použije kurz v době zaúčtování do IS 
VIOLA, ostatní se převádí aktuálním měsíčním kurzem (tj. kurzem pro měsíc leden roku n, protože se do tabulky generují až 11. 1. roku n).  

 Tento údaj odpovídá částce v tabulce 1, ve sloupci 7. 
20 Plní se stav finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory za veřejné způsobilé výdaje a v měně EUR. Pravidlo pro převod 

z měny CZK do EUR – viz výše. 
Tento údaj odpovídá částce v tabulce 1, ve sloupci 9. 

21 Plní se stav finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu  za celkové způsobilé výdaje a v měně EUR. Pravidlo pro převod z měny CZK do 
EUR – viz výše. 
Tento údaj odpovídá částce v tabulce 1, ve sloupci 10. 

22 Plní se počtem operací ve stavu „Projekty s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory“ (bez mikroprojektů), „FN s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory“ a „FM s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory“ a ve vyšší pozitivním a / nebo neutrálním stavu. V případě, že operace 
naplňuje jednu a více kombinací kategorií intervencí (více řádků v tabulce) rozpočítává se její poměrné zastoupení do jednotlivých řádků. 
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Tabulka 3 Prognóza částky, v jejíž výši členský stát předpokládá, že předloží žádosti o průběžnou platbu na stávající a následující rozpočtový rok 

- součást dat předávaných do 31. 1. a 31. 7. roku n 

- relevantní pro program spolufinancovaný z ESF, YEI + ESF související podpory, EFRR, FS a ENRF 

- pro každý program, vyplněno za každý fond a kategorii regionu, kde je to relevantní. 

Fond Kategorie regionu Příspěvek Unie 

rok n rok n+1 

Leden–říjen Listopad–prosinec Leden–prosinec 

ERDF Méně rozvinutý regiony    

Přechodové regiony N/A N/A N/A 

Více rozvinutý regiony    

Nejvzdálenější regiony nebo severní 
řídce osídlené regiony1 

N/A N/A N/A 

ESF Méně rozvinutý regiony    

Přechodové regiony N/A N/A N/A 

Více rozvinutý regiony    

YEI2 N/A    

FS N/A    

ENRF N/A    

Poznámky: 
1 Měly by být uvedeny pouze zvláštní příděly pro nejvzdálenější regiony / severní řídce osídlené regiony. 
2 Zahrnuje zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a odpovídající podporu z ESF. 
 

Poznámky k plnění: 
V MS2014+ plní MF-PCO dle postupu uvedeného v kap. 9.4. 

 



Příloha 33 Strategický realizační plán na rok n 

335 
 

Příloha 33 Strategický realizační plán na rok n 

 

Titulní strana dokumentu 

 

Název dokumentu Strategický realizační plán na rok n 

Program 

 

Typ dokumentu Implementační (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy z MS2014+.) 

Druh dokumentu Strategický realizační plán (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy z MS2014+.) 

 

Verze dokumentu draft / final 

Číslo draftu (Poznámka k plnění: Vyplňuje zpracovatel zprávy dle počtu verzí draftu zprávy. Pro verzi final je tato položka nerelevantní.) 

 
Datum finalizace (Poznámka k plnění: Plní se automaticky s finalizace SRP na rok n, a to ve formátu dd.mm.rrrr.) 

 

Druhá strana dokumentu 

Obsah 

Poznámka k plnění: Plní se automaticky do tiskové verze zprávy. 
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Třetí strana dokumentu 

Základní informace 

Sledované období od: 1. 1. roku n (Poznámka k plnění: První SRP se bude zpracovávat na rok 2015, a bude se zpracovávat a překládat na první řádné 

jednání MV. V případě schválení programu až v roce 2015, bude SRP na rok 2015 pokrývat období od schválení programu EK) 

Sledované období do: 31. 12. roku n+3 

 

Kontaktní údaje ve věci zprávy: 

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění.) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění.) 

 

Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV: 

Textové pole (max. 2 000 znaků), nepovinné. 

 

 

Zdroj dat:  MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě 

dohod mezi MZe a MMR. (Poznámka k plnění:  

Data platná k: nejdříve k 30. 9. roku n-1 pro 1. verzi SRP k předložení na MV / nejpozději 31. 12. roku n-1 pro finální verzi SRP na rok n po konání 

MV87 (Poznámka k plnění: Plní se automaticky ve formátu dd.mm.rrrr. datem posledního dne měsíce předcházejícího datu 

generování) 

                                                           
87 Neplatí pro SRP na rok 2015, kdy jsou termíny závislé na schválení programu a ustavení monitorovacího výboru programu. 
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Datum generování: nejdříve 3. pracovní den následující po 30. 9. roku n-1 pro 1. verzi SRP předkládanou na MV / nejpozději 31. 12. roku n-1 pro finální 

verzi SRP na rok n88 (Poznámka k plnění: Plní se automaticky ve formátu dd.mm.rrrr.) 

Další strany dokumentu 

1 Harmonogram výzev v SRP na rok n 

Informace o přípravě harmonogramu výzev 

Textové pole (max. 2 000 znaků), povinné. 
 

Doporučení MMR-NOK: 
ŘO uvede, kdo na zpracování harmonogramu výzev spolupracoval, za jakým účelem, pro jaké období. 

Tabulka 1 Harmonogram výzev v SRP na rok n a následující roky 

Identifikace výzvy  Základní plánované údaje o výzvě 

Číslo 
výzvy 

Název 
výzvy 

Prioritní osa / 
priorita Unie 

Specifický cíl / 
opatření (ENRF) / 
operace (EZFRV) 

Opatření  
(EZFRV) 
 
 

Druh 
výzvy  

Finanční alokace plánové 
výzvy  
(podpora) 

Model 
hodnocen
í 

Plánované 
datum 
vyhlášení 
výzvy 

Plánova
né 
datum 
zahájení  
příjmu 
žádostí 
o 
podporu 

Plánované 
datum 
ukončení 
příjmu 
předběžný
ch žádostí 
o podporu 

Plánova
né 
datum 
ukonče
ní 
příjmu 
žádostí 
o 
podporu  

a b c d e f g h i j k l 

            

Zacílení výzvy 

Podporované aktivity Cílové skupiny Území (místo dopadu) Typy příjemců 

m m m m 

    

                                                           
88 Neplatí pro SRP na rok 2015, kdy jsou termíny závislé na schválení programu a ustavení monitorovacího výboru programu. 
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Synergie a komplementarita výzvy 

Komplementarita 
plánované výzvy 
 

Synergie plánované 
výzvy 

Výzvy z hlediska 
posloupnosti synergické 
vazby 

Popis 
synerg
ie 

Identifika
ce a 
název 
vazby 
 

Program Číslo zrcadlové 
synergické výzvy 
 

Název zrcadlové 
synergické výzvy 

n o p q r s t u 

        

Poznámky k plnění: 
Datový zdrojem Harmonogramu výzev v SRP je Harmonogram výzev dle datových položek uvedených v MP monitorování a MP MS2014+ a zadaný ŘO do 
MS2014+. Do tabulky vstupují výzvy s plánovaným datem vyhlášení v roce n a následujících letech. Tabulka neobsahuje výzvy na mikroprojekty. 
a-e Plnění automaticky z modulu Výzvy v MS2014+ 
d Neplní se v případě výzev na plošná opatření (jsou vyhlašovány na úroveň opatření EZFRV). 
e Plní se pouze v případě výzev na plošná opatření. 
f Kolová / průběžná 
g CZK / EUR (v případě OP PS ČR-PL), plnění dle definice datové položky výzvy.  
h Jednokolové / dvoukolové 
k U relevantních výzev, tj. výzev s dvoukolovým hodnocením 
m Textové pole z výzvy. 
n-o Ano / ne 
p Počáteční / navazující 
p-u Vyplňuje se, pokud je výzva synergická, jinak „N/A“. 

 

Komentář ŘO k harmonogramu výzev 

Textové pole (max. 2 000 znaků), nepovinné. 
 

Doporučení MMR-NOK: 
ŘO uvede další relevantní informace k tabulce, o kterých chce informovat členy MV.  
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Další strany dokumentu 

2 Predikce čerpání na rok n až n+3 

Tabulka 2 Predikce čerpání na rok n až n+3 

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

Prioritní osa / 
Priorita Unie 

FN / 
FF 

Fond Kategorie 
regionu 

Stav k 30. 9. / 31. 
12.  
roku n-189 

(kumulativně, mil. 
EUR) 

Predikce čerpání na rok n až n+3 

(kumulativně, mil. EUR) 

     rok III VI IX XII 

a b c d e f g h i j 

1     n     

    n+1     

    n+2     

    n+3     

n     -“-     

Program     -“-     

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 

Prioritní osa / 
Priorita Unie 

FN / 
FF 

Fond Kategorie 
regionu 

Stav k 30. 9. / 31. 
12. roku n-1 

(kumulativně, mil. 
EUR) 

Predikce čerpání na rok n až n+3 

(kumulativně, mil. EUR) 

     rok III VI IX XII 

a b c d e f g h i j 

1     -“-     

n     -“-     

Program     -“-     

                                                           
89 Hodnota odpovídá aktuálnímu stavu k ukládání draftu / finalizace SRP po MV tzn. nejpozději k 31. 12. roku n-1, případně dříve, pokud si toto datum určí ŘO jako datum 

vydání finální verze SRP. 
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Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO 

Prioritní osa / 
Priorita Unie 

FN / 
FF 

Fond Kategorie 
regionu 

Stav k 30. 9. / 31. 
12. roku n-1 

(kumulativně, mil. 
EUR) 

Predikce čerpání na rok n až n+3 

(kumulativně, mil. EUR) 

     rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

a b c d e f g1 g2 g3 h1 h2 h3 i1 i2 i3 j1 j2 j3 

1     n             

    n+1     

    n+2     

    n+3     

n     -“-             

Program     -“-             

Poznámky: 
Tabulka obsahuje údaje za příspěvek Unie a měně EUR. Absolutní částky jsou vykazovány v miliónech. 

 
Poznámky k plnění: 
ŘO uvede predikce čerpání na rok n až n+3 pro klíčové stavy čerpání, pro každou prioritní osu / prioritu Unie, v členění dle fondu a kategorie regionu.  
Pro stav finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO po měsících na rok n, pro zbývající stavy čerpání po čtvrtletí na rok n. Pro 
následující roky se uvádí hodnoty po čtvrtletích za všechny stavy čerpání.  
Částky jsou v absolutních hodnotách, kumulativní (od počátku programového období), za příspěvek Unie a v měně EUR. 
Stav „finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ je nerelevantní pro program spolufinancovaný z EZFRV a v cíli EÚS. Nezobrazuje se 
v tiskové verzi zprávy. 
Pokud ŘO předpokládá zapojení FN / FF do implementace programu, tak se predikce čerpání pro FN / FF vykazují na zvláštním řádku ve vazbě na fond a 
kategorii regionu v rámci dotčené prioritní osy. 
Na úrovni prioritní osy se zapojením FN / FF se pak zobrazují součtové řádky ve vazbě na fond a kategorii regionu, které zahrnují predikce za FN / FF a 
ostatní operace. 
Na úrovni programu se zobrazují součtové řádky ve vazbě na fond a kategorii regionu, poslední řádek pak bez ohledu na fond a kategorii regionu. 
V případě programu spolufinancovaného z EZFRV, ENRF a v cíli EÚS se v tiskové verzi zprávy nezobrazuje sloupec kategorie regionu a řádky pro FN / FF. 

Graf 1–n Predikce čerpání na rok n až n+3 

Poznámky k plnění:  
Spojnicový graf s predikcemi pro klíčové stavy čerpání (relativní hodnoty vůči hlavní alokaci programu do roku 2019 včetně, od roku 2020 vůči celkové alokaci 
programu, porovnávají se údaje za příspěvek Unie a v EUR) a také jednotlivými limity čerpání pro jednotlivé roky implementace. Graf je zpracovaný na úrovni 
programu, pokud je program vícefondový / víceregionální, je potřeba zpracovat graf pro každý fond a kategorii regionu zvlášť. Grafy vznikají v MS2014+ na 
základě zadaných predikcí čerpání.  
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Komentář ŘO k predikcím čerpání na rok n až n+3 

Textové pole (max. 2 000 znaků), nepovinné. 
 

Doporučení MMR-NOK: 
ŘO uvede další relevantní informace k tabulce a grafům, o kterých chce informovat členy MV.  
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Další strany dokumentu 

3 Predikce hodnot indikátorů na rok n až n+3 

Poznámky k plnění: 
SRP obsahuje informace vážící se k predikcím cílových hodnot indikátorů, o kterých bude informovat členy MV. 
Predikce cílových hodnot indikátorů vychází z cílových hodnot indikátorů definovaných v rámci jednotlivých výzev (s výjimkou výzev na mikroprojekty) a fondu 
mikroprojektů a jsou uvedeny v přehledné formě tabulky až do roku n+3. 
Predikce je vytvářena automaticky v rámci systému MS2014+ na základě informací vycházejících z plánu výzev (s výjimkou výzev na mikroprojekty) a fondu 
mikroprojektů. 
Součástí predikcí je také informace o aktuálním stavu plnění indikátorů (tzn., každá tabulka musí obsahovat informaci, k jakému termínu jsou data 
vykazována a predikována). 
Hodnoty jsou uváděny vždy pouze kumulativně od začátku programového období. 

Tabulka 3 Predikce hodnot indikátorů na rok n až n+3 

Indikátor 

Název + ID 

OP Prioritní 

osa/Priorita 

unie 

Fond Kategorie 

regionu 

MJ Výchozí 

hodnota 

programu 

Závazek 

příjemců 

programu 

Cílová 

hodnota 

z výzev 

Predikce hodnot indikátorů Textový 

komentář 

ŘO 
rok n n+1 n+2 n+3 

Dosažená 

hodnota 

programu 

Cílová 

hodnota 

programu 

III VI IX XII XII XII XII 

a b c d e f g h   m n o p q r s t 

Hlavní 
indikátor 
programu 
1 

       i - 
závazek 

k - cílová 
hodnota z 
výzev 

m (a)        

j – 
dosažená 
hodnota 

l – cílová 
hodnota 
programu 

m (b)        

m (c) – 
dosažená 
hodnota 
FN/FF 
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Hlavní 
indikátor 
programu 
2 

       
 

          

          

        

Hlavní 
indikátor 
programu 
….. 

                 

          

        

Poznámky k plnění: 
Tabulka se plní automaticky. 
Tabulka obsahuje tyto součtové řádky: 

na úrovni prioritní osy za fond a kategorii regionu v případě, že je prioritní osa/priorita unie zaměřena na více fondů nebo kategorií regionu (v případě 
zaměření na jeden fond/kategorii regionu se součtové řádky neuvádí). 

 
a ID indikátoru 
b název indikátoru dle NČI2014+ 
c -d Pro potřeby SRP jsou data předkládána v agregaci za úrovně prioritních o s/ priorit Unie, nicméně technické řešení umožňuje provést rozpad do 

úrovní jednotlivých výzev (s výjimkou výzev na mikroprojekty) a fondu mikroprojektů 
h automatické načítání z plánu programu 
i automatické načítání aktuálního stavu závazků programu k 30. 9. roku n-1 (kumulativně, u indikátorů bez kumulace načítání pouze hodnoty za rok n-
1) 
j automatické načítání aktuální stavu dosažených hodnot programu k 30. 9. roku n-1 (kumulativně, u indikátorů bez kumulace načítání pouze hodnoty 

za rok n-1)  
k Automatické načítání cílové hodnoty indikátoru z plánu výzev (s výjimkou výzev na mikroprojekty) a fondu mikroprojektů (kumulativně od začátku 

programového období – tzn., od první výzvy, u indikátorů bez kumulace načítání pouze hodnoty za rok n-1) 
l Automatické načítání z plánu programu 

m-s  Predikce věcného plnění prioritních os / priorit Unie jsou definovány na základě indikativních cílových hodnot indikátorů definovaných 

v harmonogramu, plánu a obsahu výzvy (přesný zdroj souvisí se stavem výzvy s výjimkou výzev na mikroprojekty) a fondu mikroprojektů a 
relevantních termínů související s výzvou a fondem mikroprojektů. Datum vyhlášení výzvy (předpokládané/skutečné, s výjimkou výzev na 
mikroprojekty), zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu (předpokládané/skutečné), nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace a 
maximální délky realizace projektů). Data jsou uváděna jak ve stavu předpokládaných závazků, tak předpokládaných dosažených hodnot indikátorů. 
Přesné definice jednotlivých datových položek výzvy viz MP monitorování 2014–2020. Predikce závazků pro kolové výzvy (s výjimkou výzev na 
mikroprojekty) - DP „Cílová hodnota“ z plánu výzvy se automaticky přenese do SRP na základě výpočtu konkrétního data z DP „Datum ukončení 
příjmu žádosti o podporu“ + 7 měsíců (pro velké projekty byla stanovena lhůta 14 měsíců). Predikce dosažených hodnot pro kolové výzvy (s výjimkou 
výzev na mikroprojekty) vychází z Plánu výzvy, konkrétně z DP „Cílová hodnota“ a dále z DP v obsahu výzvy „Nejzazší datum pro ukončení fyzické 
realizace operace“ V rámci průběžných výzev musí ŘO definovat očekávané hodnoty závazků a dosažených hodnot ručně za každý rok, již při 
nastavování výzvy. Predikce závazků u průběžných výzev (s výjimkou výzev na mikroprojekty) se načte následovně - od data DP Cílová hodnota v 
roce n/n+x (IV. čtvrtletí roku n / n+x) se odečte Maximální doba fyzické realizace projektu - počet měsíců - a do výsledného čtvrtletí se umístí příslušná 
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hodnota, takto pro každý rok n až rok n+x, který bude na výzvě zadán. Predikce dosažených hodnot průběžných výzev vychází z ročního plánu 
hodnot – DP Cílová hodnota v roce n/n+x (IV. čtvrtletí roku n / n+x). Predikce závazků pro plošná opatření - DP cílová hodnota z plánu plošných 
opatření se automaticky přenese do SRP na základě výpočtu konkrétního data z DP „Datum ukončení příjmu žádosti o podporu“+ lhůta je stanovena 
pro každé opatření. 

 V případě mikroprojektů se predikce dosažených hodnot přenáší z datových polí fondu mikroprojektu Pro každý indikátor, který ŘO předpokládá, že 
bude daný fond mikroprojektů naplňovat, určí výši predikce hodnot a také předpokládané datum (čtvrtletí a rok) podle toho, kdy plánuje uzavřít právní 
akt se správcem fondu mikroprojektů pro roky n/n+1/n+2/n+3/n+x. 
Indikátory bez kumulace se přepíší pouze za daný rok, nikoli kumulativně. 

m (c)  Predikce dosažených hodnot se přenáší automaticky z modulu FN/FF. Pro každý indikátor, který ŘO předpokládá, že bude daný FN / FF naplňovat, 

určí výši predikce hodnot a také předpokládané datum (čtvrtletí a rok) podle toho, kdy plánuje uzavřít právní akt se správcem FN / FF pro roky 

n/n+1/n+2/n+3/n+x.   
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Příloha 34 Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n  

 

Titulní strana dokumentu 

 

Název dokumentu Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n 

Program 

 

Typ dokumentu Implementační (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy z MS2014+.) 

Druh dokumentu Strategický realizační plán (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy z MS2014+.) 

 

Verze dokumentu draft / final 

Číslo draftu  (Poznámka k plnění: Vyplňuje zpracovatel zprávy dle počtu verzí draftu zprávy. Pro verzi final je tato položka nerelevantní.) 

 

Druhá strana dokumentu 

Obsah 

Poznámka k plnění: Plní se automaticky do tiskové verze zprávy. 
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Třetí strana dokumentu 

Základní informace 

Sledované období od: 1. 1. roku 2014 v případě skutečného stavu čerpání a od 1. 10. roku n-1 v případě predikcí čerpání a indikátorů z finální verze SRP na 

rok n 

Sledované období do: 31. 3. roku n, příp. 28. / 29. 2. roku n pouze v případě, že není možné ze strany ŘO dodržet všechny relevantní termíny pro řádné 
předložení Pololetního vyhodnocení SRP na rok n členům MV 

  

Kontaktní údaje ve věci zprávy: 

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění.) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění.) 

 

Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV: 

Textové pole, nepovinné. 
 

 

Zdroj dat:  MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě 

dohod mezi MZe a MMR. 

Data platná k:  31. 3. roku n / 28. 2., resp. 29. 2. roku n (Poznámka k plnění: Plní se ručně výběrem z číselníku o dvou položkách.) 

Datum generování: 3. pracovní den následující po 31. 3. roku n / po 28. 2., resp. 29. 2. roku n (Poznámka k plnění: Plní se automaticky konkrétní datum 

ve formátu dd.mm.rrrr.) 
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Další strany dokumentu 

1 Pololetní vyhodnocení výzev 

Poznámky: 
Tato část je zaměřena na vyhodnocení výzev, ŘO zde uvede informace vážící se k probíhajícím výzvám. 
Informace jsou uvedeny v přehledné tabulce společně s textovým odůvodněním. 

Tabulka 1 Pololetní vyhodnocení výzev 

Identifikace výzvy Vyhodnocení výzvy 

Číslo 
výzvy 

Název 
výzvy  

Prioritní 
osa / 
priorita 
Unie 

Specifický 
cíl / 
opatření 
v (ENRF) / 
operace 
(EZFRV) 

Opatření 
(EZFRV) 

Stav 
výzvy 

Výzva vyhlášená dle 
harmonogramu výzev v 
SRP  

Výzva nevyhlášená dle 
harmonogramu výzev v 
SRP 

Výzva vyhlášená mimo 
harmonogram výzev v 
SRP 

Ukončená výzva 

      checkbox checkbox checkbox checkbox 

a b c d e f g h i j 

          

          

          

Poznámky k plnění: 
Tabulka obsahuje přehled všech výzev od počátku programového období do data platnosti této zprávy, a to s výjimkou výzev zadaných do harmonogramu 
výzev v roce n a s předpokládaným datem vyhlášení v roce n+1 a v následujících letech.  
Do tabulky se načítají výzvy za všechny stavy výzvy od okamžiku, kdy je finalizován harmonogram výzvy. Tabulka neobsahuje výzvy na mikroprojekty. 
a-j plnění automaticky z modulu Výzvy v MS2014+ 
d Neplní se v případě výzev na plošná opatření (jsou vyhlašovány na úroveň opatření EZFRV). 
e Plní se pouze v případě výzev na plošná opatření, sloupec. 
g Plní se automaticky „ano“ v případě, že daná výzva byla uvedena v harmonogramu výzev v SRP na rok n a došlo k jejímu vyhlášení v přepokládaném 

měsíci a roce n.  
h Plní se automaticky „ano“ v případě, že daná výzva byla uvedena v harmonogramu výzev v SRP na rok n a nedošlo k jejímu vyhlášení v dle 

předpokládaného data vyhlášení výzvy. 
i Plní se automaticky „ano“ v případě, že daná výzva nebyla uvedena v harmonogramu výzev v SRP na rok n a došlo k jejímu vyhlášení v roce n. 
j Plní se v případě, kdy se výzva nachází ve stavu „Ukončená“, tzn., kdy byl ukončen poslední projekt v rámci dané výzvy. 
 

Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění 
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Číslo výzvy Odůvodnění 

a b 

  
 

Poznámky k plnění: 
a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci k 
b textové pole, povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění, proč nebyla daná výzva vyhlášena dle původního předpokládaného termínu 

 

Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP - odůvodnění 

Číslo výzvy Odůvodnění 

a b 

  
 

Poznámky k plnění: 
a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci l 
b textové pole, povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění, proč nebyla daná výzva zahrnuta do SRP na rok n a byla vyhlášena  
 

Ukončené výzvy – hodnocení 

Číslo výzvy Hodnocení 

a b 

  
 

Poznámky k plnění: 
a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci m 
b textové pole, povinné pole, ve kterém ŘO uvede hodnocení dané výzvy z hlediska naplnění cílů výzvy, synergických vazeb v případě synergických 
výzev, průběhu administrace výzvy a operací aj.  
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2 Pololetní plnění predikcí čerpání v roce n 

Tabulka 2 Pololetní vyhodnocení predikcí čerpání v roce n 

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

Prioritní osa / 
Priorita Unie 

FN / FF Fond Kategorie regionu Predikce / 
Stav / 
Procento 
plnění (%) 

rok n-1 rok n Odůvodnění odchylek 

     XII90 III  

a b c d e f g h 

1 (bez FN / FF) –   Predikce    

Stav   

Procento 
plnění (%) 

  

1 FN / FF   Predikce    

Stav   

Procento 
plnění (%) 

  

1 (včetně FN / FF) –   Predikce    

Stav   

Procento 
plnění (%) 

  

n    Predikce    

   Stav   

   Procento 
plnění (%) 

  

Program (včetně FN 
/ FF) 

–   Predikce    

  Stav   

  Procento 
plnění (%) 

  

                                                           
90 V případě prvního Pololetního vyhodnocení SRP na rok 2015 bude začínat vyhodnocení březnem 2015, u Pololetního vyhodnocení SRP na rok 2016 a dalších už bude 

začínat od prosince roku n-1, resp. října roku n-1 v případě finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO. 
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Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 

Prioritní osa / 
Priorita Unie 

FN / FF Fond Kategorie regionu Predikce / 
Stav / 
Procento 
plnění (%) 

rok n-1 rok n Odůvodnění odchylek 

     XII91 III  

a b c d e f g h 

1        

n        

Program        

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO 

Prioritní osa / 
Priorita Unie 

FN / FF Fond Kategorie regionu Predikce / 
Stav / 
Procento 
plnění (%) 

rok n-1 rok n Odůvodnění odchylek 

     X XI XII I II III  

a b c d e f1 f2 f3 g1 g2 g3 h 

1            

n            

Program            

Poznámky: 
Tabulka obsahuje údaje za příspěvek Unie a měně EUR. Absolutní částky jsou vykazovány v miliónech. 
 

Poznámky k plnění: 
Tabulka se plní automaticky. 
Stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ je nerelevantní pro program spolufinancovaný z EZFRV a v cíli EÚS, tzn., 
nezobrazuje v šabloně zprávy. 
Tabulka obsahuje tyto součtové řádky: 

na úrovni prioritní osy vč. FN / FF, pokud je / bude zapojen do implementace, za fond a kategorii regionu 
na úrovni programu za fond a kategorii regionu 
na úrovni programu bez ohledu na fond a kategorii regionu 

e-g Predikce – údaje se automaticky plní ze SRP na rok n-1 v případě predikce na prosinec roku n-1 (v případě SRP na rok 2015 ŘO plní ručně, protože 
tato zpráva byla zpracovávána mimo MS2014+) a ze SRP na rok n v případě predikce na leden / únor / březen roku n. 

 Stav – údaje se plní automaticky z časové řady pro daný stav finančních prostředků, jedná se o kumulativní stav čerpání ke konci daného měsíce. 

                                                           
91 V případě prvního Pololetního vyhodnocení SRP na rok 2015 bude začínat vyhodnocení březnem 2015, u Pololetního vyhodnocení SRP na rok 2016 a dalších už bude 

začínat od prosince roku n-1, resp. října roku n-1 v případě finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO. 
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 Procento plnění - odchylka skutečného stavu čerpání od predikce (relevantní hodnoty), přičemž se porovnávají kumulativní hodnoty. Jednotlivá 
políčka se zabarvují, jak uvádí tabulka 20. 

 V případě, že je Pololetní vyhodnocení SRP na rok n zpracováváno s daty platnými k 28. 2., resp. 29. 2. roku n, tak se predikce, stav a procento 
plnění pro březen roku n v šabloně zprávy nenaplňují. Tyto hodnoty budou vykazovány až v rámci Ročního vyhodnocení SRP na rok n. 

h textové pole, vyplňuje ŘO, povinné v případě, že míra plnění 80,0 % a méně nebo 120,0 % a více. ŘO uvede vysvětlení, proč došlo k nenaplnění / 
přeplnění. 

V případě programu spolufinancovaného z EZFRV, ENRF a v cíli EÚS se v tiskové verzi zprávy nezobrazuje sloupec kategorie regionu a řádky pro FN / FF. 

Graf č. 1-n Plnění predikcí čerpání  

Poznámky k plnění: 
Spojnicový graf pro každý klíčový stav čerpání, který zachycuje predikované (do roku n+3) a skutečné částky (za sledované období) a limity čerpání; na úrovni 
programu; příspěvek Unie a měna EUR; pokud je program vícefondový / víceregionální, tak je vytvořen graf pro každý fond a kategorii regionu zvlášť. Grafy 
vznikají v MS2014+ automaticky. 
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3 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce n 

Poznámky: 
SPR obsahuje informace vážící se plnění predikcí indikátorů od začátku programového období do konce prvního čtvrtletí roku n 
Pravidelné generování dat je prováděno k 31. 3. roku n / 28. 2., resp. 29. 2. roku n pouze v případě, že není možné ze strany ŘO dodržet všechny relevantní 
termíny pro řádné předložení Pololetního vyhodnocení SRP na rok n členům MV 
Data jsou načítána kumulativně od začátku programového období, u indikátorů bez kumulace načítání pouze hodnoty za rok n 
Načítání dat (závazek příjemce a dosažené hodnota) probíhá z úrovně projektů. 

Tabulka 3 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů na rok n 

Indikátor 

Název + ID 

Prioritní 
osa / 
priorita 
Unie 

Fond Kategorie 
regionu 

MJ Výchozí 
hodnota 
programu 

Cílová 
hodnota 
z výzev 

Plnění hodnot indikátorů  
Odůvodnění 

odchylek 
rok n-1 rok n 

XII III 

Cílová 
hodnota 
programu 

Predikce Skutečnost Procento 
plnění 

Predikce Skutečnost Procento 
plnění 

a b c d e f g  j k l m n o p 

Hlavní 
indikátor 
programu 
1 

      h– cílová 
hodnota z 
výzev 

 k (a) -  
závazek 

     

i – cílová 
hodnota z 
programu 

 k (b) – 
dosažená 
hodnota 

     

 k (c) – 
dosažená 
hodnota 
FN/FF 

     

Hlavní 
indikátor 
programu 
2 

              

        

       

Hlavní 
indikátor 
programu 
….. 

              

        

       

Poznámky k plnění: 
Tabulka se plní automaticky. 
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Tabulka obsahuje tyto součtové řádky: 
na úrovni prioritní osy za fond a kategorii regionu v případě, že je prioritní osa / priorita unie zaměřena na více fondů a kategorií regionu (v případě 
zaměření na jeden fond / kategorii regionu se součtové řádky neuvádí) 
na úrovni prioritní osy vč. FN / FF, pokud je / bude zapojen do implementace, za fond a kategorii regionu 

a ID indikátoru 
b název indikátoru dle NČI2014+ 
c Pro potřeby SRP jsou data předkládána v agregaci za úrovně prioritních o s/ priorit Unie, nicméně technické řešení umožňuje provést rozpad do 

úrovní jednotlivých výzev 
g, i automatické načítání z plánu programu 
h Automatické načítání cílové hodnoty indikátoru z plánu výzev (kumulativně od začátku programového období – tzn., od první výzvy, u indikátorů bez 

kumulace načítání pouze hodnoty za rok n-1) 
 j, m Načítá se z predikcí plnění hodnot indikátorů – SRP k roku n (kumulativně od začátku programového období – tzn., od první výzvy, u indikátorů bez 

kumulace načítání pouze hodnoty za rok n) 
k, n Plnění hodnot indikátorů se načítá z úrovně projektů čtvrtletně v termínech k 31. 12. roku n-1 a 31. 3. roku n / 28. 2., resp. 29. 2. roku n. Data jsou 

uváděna vždy v podobě celkových závazků programu z úrovně projektů k (a) a dosažených hodnot k (b).  
k (c) Plnění dosažených hodnot se načítá z úrovně FN/FF čtvrtletně v termínech k 31. 12. roku n-1 a 31. 3. roku n / 28. 2., resp. 29. 2. roku n. Data jsou 

uváděna vždy v podobě celkových  dosažených hodnot  
l, o Automatický výpočet procenta plnění hodnot – vypočítá se odchylka skutečnosti od predikce plnění k roku n-1/n 
p Textové pole, vyplňuje ŘO, povinné v případě, že procento plnění je 80,0 % a méně nebo 150,0 % a více. ŘO uvede vysvětlení, proč došlo 

k nenaplnění / přeplnění.  
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4 Pololetní plnění výkonnostního rámce 

Poznámky: 
Kapitola obsahuje informace o plnění výkonnostního rámce. Nezobrazuje se v případě OP Technická pomoc, pro který je výkonnostní rámec nerelevantní. 

Graf n Plnění výkonnostního rámce PO / PU 1 

Poznámky k plnění: 
Sloupcový graf za každou prioritní osu / prioritu Unie (s výjimkou priority Unie 1 v případě programu spolufinancovaného z EZFRV, OP Technická pomoc a 
prioritních os zaměřených na technickou pomoc). Co sloupec to jeden ukazatel, který je součástí výkonnostního rámce dané prioritní osy. Sloupec zobrazuje 
aktuální stav ukazatele (procento plnění) vůči „cílové“ hodnotě (100 %). Do Pololetního vyhodnocení SRP na rok 2016 se jako „cílová“ hodnota bere hodnota 
milníku pro rok 2016, v případě EZFRV se jako „cílová“ hodnota uvažuje milník pro rok 2018. Do Pololetního vyhodnocení SRP na rok 2018 se jako „cílová“ 
hodnota bere hodnota milníku pro rok 2018. Od Pololetního vyhodnocení SRP na rok 2019 se pak uvažuje hodnota cíle pro rok 2023.  
Grafy se vytváří a plní automaticky. Hodnoty se berou z tabulek výkonnostního rámce a údaje o skutečnostech k 31. 3. roku n. 

 

Komentář ŘO k plnění výkonnostního rámce PO / PU 1 

Textové pole, nepovinné. 
 

Poznámky k plnění: 
ŘO uvede hodnocení plnění výkonnostního rámce v dané PO / PU (s výjimkou priority Unie 1 v případě programu spolufinancovaného z EZFRV, OP 
Technická pomoc a prioritních os zaměřených na technickou pomoc).  
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Příloha 35 Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n  

 

Titulní strana dokumentu 

 

Název dokumentu Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n 

Program 

 

Typ dokumentu Implementační (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy z MS2014+.) 

Druh dokumentu Strategický realizační plán (Poznámka k plnění: Není součástí tiskové verze zprávy z MS2014+.) 

 

Verze dokumentu draft / final 

Číslo draftu (Poznámka k plnění: Vyplňuje zpracovatel zprávy dle počtu verzí draftu zprávy. Pro verzi final je tato položka nerelevantní.) 

 

Druhá strana dokumentu 

Obsah 

Poznámka k plnění: Plní se automaticky do tiskové verze zprávy. 
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Třetí strana dokumentu 

Základní informace 

Sledované období od: 1. 1. roku 2014 v případě skutečného stavu čerpání a od 1. 10. roku n-1 v případě predikcí čerpání a indikátorů z finální verze SRP na 

rok n 

Sledované období do: 30. 9. roku n 

 

Kontaktní údaje ve věci zprávy: 

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění.) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění.) 

 

Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV: 

Textové pole, nepovinné. 

 

 

Zdroj dat:  MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě 

dohod mezi MZe a MMR. 

Data platná k:   30. 9. roku n (Poznámka k plnění: Plní se automaticky konkrétní datum ve formátu dd.mm.rrrr.) 

Datum generování: 3. pracovní den následující po 30. 9. roku n (Poznámka k plnění: Plní se automaticky konkrétní datum ve formátu dd.mm.rrrr.) 
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1 Roční vyhodnocení výzev 

Poznámky: 
Tato část je zaměřena na vyhodnocení výzev, ŘO zde uvede informace vážící se k probíhajícím výzvám. 
Informace jsou uvedeny v přehledné tabulce, textové zdůvodnění (tam kde je to relevantní) je zaneseno v další části. 
První Roční vyhodnocení SRP bude zahrnovat i výzvy, které byly vyhlášeny před prvním SRP. 

Tabulka 1 Roční vyhodnocení výzev 

Identifikace výzvy Vyhodnocení výzvy 

Číslo výzvy Název 
výzvy  

Prioritní 
osa / 
priorita 
Unie 

Specifický cíl 
/ opatření 
v (ENRF) / 
operace 
(EZFRV) 

Opatření 
EZFRV 

Stav 
výzvy 

Výzva vyhlášená dle 
harmonogramu 
výzev v SRP  

Výzva nevyhlášená 
dle harmonogramu 
výzev v SRP 

Výzva vyhlášená mimo 
harmonogram výzev v 
SRP 

Ukončená výzva 

      checkbox checkbox checkbox checkbox 

a b c d e f g h i j 

          

          

          

Poznámky k plnění: 
Tabulka obsahuje přehled všech výzev od počátku programového období do data platnosti této zprávy, a to s výjimkou výzev zadaných do harmonogramu 
výzev v roce n a s předpokládaným datem vyhlášení v roce n+1 a v následujících letech.  
Do tabulky se načítají výzvy za všechny stavy výzvy od okamžiku, kdy je finalizován harmonogram výzvy. Tabulka neobsahuje výzvy na mikroprojekty. 
a-j plnění automaticky z modulu Výzvy v MS2014+ 
d Neplní se v případě výzev na plošná opatření (jsou vyhlašovány na úroveň opatření EZFRV). 
e Plní se pouze v případě výzev na plošná opatření, sloupec. 
g Plní se automaticky „ano“ v případě, že daná výzva byla uvedena v harmonogramu výzev v SRP na rok n a došlo k jejímu vyhlášení v přepokládaném 

měsíci a roce n.  
h Plní se automaticky „ano“ v případě, že daná výzva byla uvedena v harmonogramu výzev v SRP na rok n a nedošlo k jejímu vyhlášení v dle 

předpokládaného data vyhlášení výzvy. 
i Plní se automaticky „ano“ v případě, že daná výzva nebyla uvedena v harmonogramu výzev v SRP na rok n a došlo k jejímu vyhlášení v roce n. 
j Plní se v případě, kdy se výzva nachází ve stavu „Ukončená“, tzn., kdy byl ukončen poslední projekt v rámci dané výzvy. 
 

Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění 
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Číslo výzvy Odůvodnění 

a b 

  
 

Poznámky k plnění: 
a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci k 
b textové pole, povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění, proč nebyla daná výzva vyhlášena dle původního předpokládaného termínu  

 

Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP - odůvodnění 

Číslo výzvy Odůvodnění 

a b 

  
 

Poznámky k plnění: 
a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci l 
b textové pole, povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění, proč nebyla daná výzva zahrnuta do SRP na rok n a byla vyhlášena  
 
 

Ukončené výzvy – hodnocení 

Číslo výzvy Odůvodnění 

a b 

  
 

Poznámky k plnění: 
a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci m 
b textové pole, povinné pole, ve kterém ŘO uvede hodnocení dané výzvy z hlediska naplnění cílů výzvy, synergických vazeb v případě synergických 
výzev, průběhu administrace výzvy a operací aj.  
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2 Roční plnění predikcí čerpání v roce n 

Tabulka 2 Roční vyhodnocení predikcí čerpání v roce n 

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

Prioritní 
osa / 
Priorita 
Unie 

FN 
/ 
FF 

Fond Kategorie 
regionu 

Predikce 
/ Stav / 
Procento 
plnění 
(%) 

rok n-1 rok n rok n rok n Odůvodnění 
odchylek 

     XII92 III VI IX  

a b c d e f g h i j 

1 (bez 
FN / FF) 

–   Predikce      

Stav     

Procento 
plnění 
(%) 

    

1 FN 
/ 
FF 

  Predikce      

Stav     

Procento 
plnění 
(%) 

    

1 
(včetně 
FN / FF) 

–   Predikce      

Stav     

Procento 
plnění 
(%) 

    

n    Predikce      

   Stav     

   Procento 
plnění 

    

                                                           
92 V případě prvního Ročního vyhodnocení SRP na rok 2015 bude začínat vyhodnocení březnem 2015, u Ročního vyhodnocení SRP na rok 2016 a dalších už bude začínat od 

prosince roku n-1, resp. října roku n-1 v případě finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO. 
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(%) 

Program 
(včetně 
FN / FF) 

–   Predikce      

  Stav     

  Procento 
plnění 
(%) 

    

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 

Prioritní 
osa / 
Priorita 
Unie 

FN 
/ 
FF 

Fond Kategorie 
regionu 

Predikce 
/ Stav / 
Procento 
plnění 
(%) 

rok n-1 rok n rok n rok n Odůvodnění 
odchylek 

     XII93 III VI IX  

a b c d e f g h i h 

1          

n          

Program          

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO 

Prioritní 
osa / 
Priorita 
Unie 

FN 
/ 
FF 

Fond Kategorie 
regionu 

Predikce 
/ Stav / 
Procento 
plnění 
(%) 

rok n-1 rok n       Odůvodnění 
odchylek 

     X XI XII I II III IV V VI VII VII IX  

a b c d e f1 f2 f3 g1 g2 g3 h1 h2 h3 i1 i2 i3 j 

1                  

n                  

Program                  

Poznámky: 
Tabulka obsahuje údaje za příspěvek Unie a měně EUR. Absolutní částky jsou vykazovány v miliónech. 
 

Poznámky k plnění: 
Tabulka se plní automaticky. 

                                                           
93 V případě prvního Ročního vyhodnocení SRP na rok 2015 bude začínat vyhodnocení březnem 2015, u Ročního vyhodnocení SRP na rok 2016 a dalších už bude začínat od 

prosince roku n-1, resp. října roku n-1 v případě finančních prostředků v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO. 
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Stav „Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO“ je nerelevantní pro program spolufinancovaný z EZFRV a v cíli EÚS, tzn., 
nezobrazuje v šabloně zprávy. 
Tabulka obsahuje tyto součtové řádky: 

na úrovni prioritní osy vč. FN / FF, pokud je / bude zapojen do implementace, za fond a kategorii regionu 
na úrovni programu za fond a kategorii regionu 
na úrovni programu bez ohledu na fond a kategorii regionu 

e-i Predikce – údaje se automaticky plní ze SRP na rok n-1 v případě predikce na prosinec roku n-1 (v případě SRP na rok 2015 ŘO plní ručně, protože 
tato zpráva byla zpracovávána mimo MS2014+) a ze SRP na rok n v případě predikce na leden–září roku n. 

 Stav – údaje se plní automaticky z časové řady pro daný stav finančních prostředků, jedná se o kumulativní stav čerpání ke konci daného měsíce. 
 Procento plnění - odchylka skutečného stavu čerpání od predikce (relevantní hodnoty), přičemž se porovnávají kumulativní hodnoty. Jednotlivá 

políčka se zabarvují, jak uvádí tabulka 20. 
j textové pole, vyplňuje ŘO, povinné v případě, že míra plnění 80,0 % a méně nebo 120,0 % a více. ŘO uvede vysvětlení, proč došlo k nenaplnění / 

přeplnění. 
V případě programu spolufinancovaného z EZFRV, ENRF a v cíli EÚS se v tiskové verzi zprávy nezobrazuje sloupec kategorie regionu a řádky pro FN / FF. 

Graf 1-n Plnění predikcí čerpání 

Poznámky k plnění: 
Spojnicový graf pro každý klíčový stav čerpání, který zachycuje predikované (do roku n+3) a skutečné částky (za sledované období) a limity čerpání; na úrovni 
programu; příspěvek Unie a měna EUR; pokud je program vícefondový / víceregionální, tak je vytvořen graf pro každý fond a kategorii regionu zvlášť. Grafy 
vznikají v MS2014+ automaticky. 
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Další strany dokumentu 

3 Roční plnění predikcí hodnot indikátorů v roce n 

SPR obsahuje informace vážící se plnění predikcí indikátorů od začátku programového období do konce třetího čtvrtletí roku n 
Pravidelné generování dat je prováděno vždy k 30. 9. roku n 
Data jsou načítána kumulativně od začátku programového období, u indikátorů bez kumulace načítání pouze hodnoty za rok n 
Načítání dat (závazek příjemce a dosažené hodnota) probíhá z úrovně projektů.  

Tabulka 3 Roční plnění predikcí hodnot indikátorů na rok n 

Indikáto

r 

ID + 

název 

 

Priorit
ní 
osa/Pr
iorita 
unie 

Fo
nd 

Kate
gorie 
r 
regio
nu 

M
J 

Vých
ozí 
hodn
ota 
progr
amu 

Cílov
á 
hodn
ota z 
výzev 

Plnění hodnot indikátorů 

Odůvo
dnění 
odchyl
ek 

rok n-1 rok n 

XII III VI IX 

Cílov
á 
hodn
ota 
progr
amu 

Predi
kce 

Skute
čnost 

Proc
ento 
plně
ní 

Predi
kce 

Skute
čnost 

Proc
ento 
plně
ní 

Predi
kce 

Skute
čnost 

Proc
ento 
plně
ní 

Predi
kce 

Skute
čnost 

Proc
ento 
plně
ní 

a b c d e f g  j k l m n o p q r s t u p 

Hlavn
í 
indik
átor 
progr
amu 
1 

      h - 
cílová 
hodno
ta z 
výzev 

 k (a) - 
závaze
k 

           

i – 
cílová 
hodno
ta 
progr
amu 

 k (b) – 
dosaže
ná 
hodnot
a 

           

 k (c) -
dosaže
ná 
hodnot
a 
FN/FF 
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Hlavn
í 
indik
átor 
progr
amu 
2 

                    

              

             

Hlavn
í 
indik
átor 
progr
amu 
….. 

                    

              

             

Poznámky k plnění: 
Tabulka obsahuje tyto součtové řádky: 

na úrovni prioritní osy za fond a kategorii regionu v případě, že je prioritní osa / priorita unie zaměřena na více fondů a kategorií regionu (v případě 
zaměření na jeden fond / kategorii regionu se součtové řádky neuvádí) 
na úrovni prioritní osy vč. FN / FF, pokud je / bude zapojen do implementace, za fond a kategorii regionu 

a ID indikátoru 
b název indikátoru dle NČI2014+ 
c Pro potřeby SRP jsou data předkládána v agregaci za úrovně prioritních os / priorit Unie, nicméně technické řešení umožňuje provést rozpad do 

úrovní jednotlivých výzev 
g, i Automatické načítání hodnoty z plánu programu 
h  Automatické načítání cílové hodnoty indikátoru z plánu výzev (kumulativně od začátku programového období – tzn., od první výzvy, u indikátorů bez 

kumulace načítání pouze hodnoty za rok n-1) 
j, m, p, s Načítá se z predikcí plnění hodnot indikátorů – SRP k roku n (kumulativně od začátku programového období – tzn., od první výzvy, u 

indikátorů bez kumulace načítání pouze hodnoty za rok n) 
k, n, q, t Plnění hodnot indikátorů se načítá z úrovně projektů čtvrtletně v termínech k 31. 12. roku n-1, 31. 3., 30. 6. a 30. 9. roku n. Data jsou 

uváděna vždy v podobě celkových závazků programu z úrovně projektů k (a) a dosažených hodnot k (b).  
k (c) Plnění dosažených hodnot se načítá z úrovně FN/FF čtvrtletně v termínech k 31. 12. roku n-1, 31. 3., 30. 6. a 30. 9. roku n. Data jsou uváděna vždy 

v podobě celkových  dosažených hodnot  
l, o, r, u  Automatický výpočet procenta plnění hodnot – vypočítá se odchylka skutečnosti od predikce plnění k roku n-1/n 
p Textové pole, vyplňuje ŘO, povinné v případě, že procento plnění je 80,0 % a méně nebo 150,0 % a více. ŘO uvede vysvětlení, proč došlo 

k nenaplnění / přeplnění.  
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Další strany dokumentu 

4 Roční plnění výkonnostního rámce 

Poznámky: 
Kapitola obsahuje informace o plnění výkonnostního rámce. Nezobrazuje se v případě OP Technická pomoc, pro který je výkonnostní rámec nerelevantní. 

Graf n Plnění výkonnostního rámce PO / PU 1 

Poznámky k plnění: 
Sloupcový graf za každou prioritní osu / prioritu Unie (s výjimkou priority Unie 1 v případě programu spolufinancovaného z EZFRV, OP Technická pomoc a 
prioritních os zaměřených na technickou pomoc). Co sloupec to jeden ukazatel, který je součástí výkonnostního rámce dané prioritní osy / priority Unie. 
Sloupec zobrazuje aktuální stav ukazatele (procento plnění) vůči „cílové“ hodnotě (100 %). Do Ročního vyhodnocení SRP na rok 2016 se jako „cílová“ 
hodnota bere hodnota milníku pro rok 2016, v případě EZFRV se jako „cílová“ hodnota uvažuje milník pro rok 2018. Do Ročního vyhodnocení SRP na rok 
2018 se jako „cílová“ hodnota bere hodnota milníku pro rok 2018. Od Ročního vyhodnocení SRP na rok 2019 se pak uvažuje hodnota cíle pro rok 2023.  
Grafy se vytváří a plní automaticky. Hodnoty se berou z tabulek výkonnostního rámce a údaje o skutečnostech k 30. 9. roku n. 

 

Komentář ŘO k plnění výkonnostního rámce PO / PU 1 

Textové pole, nepovinné. 
 

Poznámky k plnění: 
ŘO uvede hodnocení plnění výkonnostního rámce v dané PO / PU (s výjimkou priority Unie 1 v případě programu spolufinancovaného z EZFRV, OP 
Technická pomoc a prioritních os zaměřených na technickou pomoc).  
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Příloha 36 Informace o řízení rizik 

Program (Poznámka k plnění: Plní se automaticky z číselníku). 

 

Verze dokumentu draft / final 

Číslo draftu (Poznámka k plnění: Vyplňuje zpracovatel zprávy dle počtu verzí draftu zprávy, např. v případě vracení sestavy k úpravě a podávání 

nové verze. Pro verzi final je tato položka nerelevantní.) 

 

Sledované období od: 1. 1. roku n 

Sledované období do: dd.mm.rrrr (Poznámka k plnění: Vyplňuje se dle podmínek dané sestavy)  

 

Kontaktní údaje ve věci zprávy: (Poznámka k plnění: Možno uvést jednoho a více zaměstnanců MMR-NOK.) 

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění) 

 

Zdroj dat: MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi 

MZe a MMR. 

Data platná od: 1. 1. 2014 

Data platná k: dd.mm.rrrr (Poznámka k plnění: Plní se automaticky dle metodického nastavení.) 

Datum generování: dd.mm.rrrr (Poznámka k plnění: Plní se automaticky dle data automatického vygenerování sestavy v MS2014+.) 
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Sestava 1 - Sestava pro informování o rizicích 

Název rizikové oblasti ID 

rizika 

Dopad rizika Pravděpodobnost výskytu Stupeň významnosti rizika Podrobný popis rizika z pohledu ŘO 

a b c d e = c x d f 

Informační systém      

Dílčí riziko 1 k oblasti 
informační systém 
(g) 
 

     

Dílčí riziko 2 k oblasti 
informační systém 

     

Výběr a hodnocení 
projektů 

     

Legislativa      

Administrativní kapacita      

Absorpční kapacita      

Veřejné zakázky      

Velké projekty      

Kontrolní systém      

Riziko podvodu a 
korupce 

     

Nenaplnění stanovených 
věcných a finančních 
milníků 

     

Nenaplnění pravidla N+3      

Nenaplnění hlavních 
indikátorů 

     

Synergie a 
komplementarity 

     

Předběžné podmínky      

Ostatní 
(h) 

     

Poznámky k plnění: 
a Oblasti nadefinované v MP řízení rizik 
b číselné ID v členění OP/riziková oblast/riziko 
c viz tabulka č. 2 - Dopad rizika, MP řízení rizik, výběr hodnoty z číselníku 
d viz tabulka č. 3 - Pravděpodobnosti výskytu rizika, MP řízení rizik, výběr hodnoty z číselníku 
e viz tabulka č. 4 - Stupeň významnosti rizika, MP řízení rizik, automatický výpočet 
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g Možnost vložení dílčího rizika k jednotlivým rizikovým oblastem. U každého rizika 5 dílčích rizik. Pokud jsou dílčí rizika vyplněna, tak se do hodnocení 
rizikové oblasti (c) a (d) načítají automaticky hodnoty nejvýznamnějšího z nich. Nevyplněná pole jsou skrytá. 

h I u této oblasti je možnost vložení dílčího rizika k jednotlivým rizikovým oblastem, u oblasti ostatní je to 20 dílčích rizik. 
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Sestava 2 - Sestava pro sledování věcných milníků a cílů94 

Prioritní 

osa / 

priorita 

Unie1 

ID Název Měrná 

jednotka 

Fond  Kategorie 

regionu  

Milník 

pro 

rok 

20161 

Milník 

pro rok 

20182, 3 

Cíl pro 

rok 

20232, 4 

Predikce 

hodnoty 

milníku 

k danému 

čtvrtletí 

Dosažená 

hodnota 

Naplňování milníku Vysvětlení 

neplnění / 

přeplnění 

           Absolutní 
odchylka  

Procentní 
plnění 

 

a b c d e f g h i j k l=j-k m=j/k o 

              

              

              
Poznámky: 
1 V případě EZFRV nerelevantní. 
2 V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se nestanovuje pro Priority Unie 1. V případě programu spolufinancovaného z EZFRV se finanční milník stanovuje 

s ohledem na celkovou alokaci. 
3 V případě YEI se jedná o cílovou hodnotu. 
4 V případě YEI nerelevantní 
Do roku 2016 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2016. 
Od roku 2017 do roku 2018 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou milníku pro rok 2018. 
Od roku 2019 do roku 2023 se údaje o stavu a pokroku milníku a cíle porovnávají s hodnotou cíle pro rok 2023. 
 

Poznámky k plnění: 
Do sestavy se plní pouze indikátoru výstupu / výsledku, které jsou součástí výkonnostního rámce dané prioritní osy / priority Unie. 
j  Načítá se z predikcí plnění hodnot indikátorů – SRP k roku n (kumulativně od začátku programového období – tzn., od první výzvy, u indikátorů bez 
kumulace načítání pouze hodnoty platné k danému čtvrtletí), vždy k danému čtvrtletí, tedy 31. 3, 30. 6, 30. 9 a 31. 12 roku n. 
k Plnění hodnot indikátorů se načítá z úrovně projektů čtvrtletně tedy 31. 3, 30. 6, 30. 9 a 31. 12 roku n. Dle nařízení 215/2014  čl. 5 (3) se sleduje 
dosažená hodnota pouze za fyzicky ukončené projekty. V případě ESF a EZFRV pro opatření podle článku 16, čl. 19 odst. 1 písm. c), čl. 21 odst. 1 písm. a) a 
b), článků 27, 28, 29, 30, 31, 33 a 34 nařízení (EU) č. 1305/2013 se vykazují dosažené hodnoty v průběhu realizace operací. 
l Automatický výpočet absolutní odchylky plnění hodnot - porovnání predikce a skutečného stavu k danému datu v absolutních hodnotách. 
m Automatický výpočet procenta plnění hodnot – vypočítá se odchylka skutečnosti od predikce plnění k roku n-1/n.  
o Textové pole 

  

                                                           
94 Finanční milníky jsou sledovány prostřednictvím plnění predikcí čerpání. 
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Sestava 3 - Sestava pro sledování indikátorů 

Prioritní osa / 

priorita Unie 

Indikátor Výchozí  

hodnota  

programu 

Cílová 

hodnota 

z výzev  

Závazek Predikce 

hodnoty 

indikátoru 

k danému 

čtvrtletí 

Absolutní 

odchylka 

Procentní 

plnění 

Vysvětlení 

neplnění / 

přeplnění 

Cílová 

hodnota 

programu 

Dosažená 

hodnota 

a b c - - i j k l 

 Hlavní indikátor 
programu 1 
 

 d f - závazek     

e g - dosažená 

hodnota 
    

h - dosažená 

hodnota FN/FF 

 Hlavní indikátor 
programu ….. 

       

      

Poznámky k plnění: 
b kód a název indikátoru 
c, e automatické načítání z plánu programu 
d Automatické načítání cílové hodnoty indikátoru z plánu výzev (kumulativně od začátku programového období – tzn., od první výzvy, u indikátorů bez 

kumulace načítání pouze hodnoty za rok n). Neuvažují se výzvy na mikroprojekty, ale cílové hodnoty indikátorů fondů mikroprojektů. 
f Plnění hodnot závazků se načítá z úrovně projektů (bez mikroprojektů) a fondů mikroprojektů vždy k danému čtvrtletí, tedy 31. 3, 30. 6, 30. 9 a 31. 12 

roku n. 
g Plnění dosažených hodnot se načítá z úrovně projektů (bez mikroprojektů) a fondů mikroprojektů vždy k danému čtvrtletí, tedy 31. 3, 30. 6, 30. 9 a 31. 

12 roku n. 
h Plnění dosažených hodnot se načítá z úrovně FN/FF vždy k danému čtvrtletí, tedy 31. 3, 30. 6, 30. 9 a 31. 12 roku n. 
i Načítá se z predikcí plnění hodnot indikátorů – SRP k roku n (kumulativně od začátku programového období – tzn., od první výzvy, u indikátorů bez 

kumulace načítání pouze hodnoty platné k danému čtvrtletí), vždy k danému čtvrtletí, tedy 31. 3, 30. 6, 30. 9 a 31. 12 roku n. 
j Automatický výpočet absolutní odchylky plnění hodnot - porovnání predikce a skutečného stavu k danému datu v absolutních hodnotách. 
k Automatický výpočet procenta plnění hodnot – vypočítá se odchylka skutečnosti od predikce plnění k roku n-1/n. 
l Textové pole  
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Sestava 4 - Sestava pro sledování plnění predikcí čerpání 

Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory 

Prioritní osa / 
Priorita Unie 

Fond Kategorie regionu Hlavní alokace / 
Celková alokace 

Predikce k 31. 12. 
roku n-1 / 30. 3. roku 
n / 30. 6. roku n / 30. 
9. roku n 

Skutečnost k 31. 12. 
roku n-1 / 30. 3. roku 
n / 30. 6. roku n / 30. 
9. roku n 

Odchylka od predikcí 
čerpání (v %) 

Odůvodnění 
odchylek 

a b c d e f g=f /e h 

1        

n        

Program        

Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 

Prioritní osa / 
Priorita Unie 

Fond Kategorie regionu Hlavní alokace / 
Celková alokace 

Predikce k 31. 12. 
roku n-1 / 30. 3. roku 
n / 30. 6. roku n / 30. 
9. roku n 

Skutečnost k 31. 12. 
roku n-1 / 30. 3. roku 
n / 30. 6. roku n / 30. 
9. roku n 

Odchylka od predikcí 
čerpání (v %) 

Odůvodnění 
odchylek 

a b c d e f g=f /e h 

1        

n        

Program        

Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO 

Prioritní osa / 
Priorita Unie 

Fond Kategorie regionu Hlavní alokace / 
Celková alokace 

Predikce k 31. 12. 
roku n-1 / 30. 3. roku 
n / 30. 6. roku n / 30. 
9. roku n 

Skutečnost k 31. 12. 
roku n-1 / 30. 3. roku 
n / 30. 6. roku n / 30. 
9. roku n 

Odchylka od predikcí 
čerpání (v %) 

Odůvodnění 
odchylek 

a b c d e f g=f /e h 

1        

n        

Program        

Poznámka: 
Tabulka obsahuje finanční údaje za příspěvek Unie  a v měně EUR. 

 
Poznámky k plnění: 
Tabulka se plní automaticky. 
Stav finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO není relevantní pro program spolufinancovaný z EZFRV a v cíli EÚS. 
Tabulka obsahuje tyto součtové řádky: 

 na úrovni programu za fond a kategorii regionu 
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 na úrovni programu bez ohledu na fond a kategorii regionu 
d Do roku 2019 včetně se plní hlavní alokace, od roku 2020 se plní celková alokace, s tím se mění i název sloupce. Údaj je za příspěvek Unie a v měně 

EUR. 
e Predikce – údaje se automaticky plní ze SRP vždy k danému čtvrtletí, tedy 31. 3, 30. 6, 30. 9 a 31. 12 roku n. 
f Skutečnost – údaje se plní automaticky z časové řady pro daný stav finančních prostředků, jedná se o kumulativní stav čerpání ke konci daného 

čtvrtletí. 
g Tabulka zachycuje odchylku skutečného stavu čerpání od predikce (relevantní hodnoty), přičemž se porovnávají kumulativní hodnoty. Jednotlivá 

políčka se zabarvují, jak uvádí tabulka 20. 
e textové pole, povinné v případě, že míra plnění je méně než 80,0 % nebo více než 120,1 %. 
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Sestava 5 – Sestava pro sledování lhůt a postupů 

Prioritní 

osa / 

Priorita 

Unie 

Zveřejnění výzvy 

v harmonogramu výzev  

Podání žádosti o 

přezkum rozhodnutí 

Vydání 

právního aktu 

o poskytnutí / 

převodu 

podpory 

Schvalování 

zprávy o realizaci 

/ udržitelnosti 

operace 

Schvalování 

zprávy o realizaci 

/ udržitelnosti 

operace 

v případě vracení 

příjemci k 

dopracování 

Administrace 

žádosti o platbu 

Převod 

prostředků 

finančním 

útvarem 

Administrace 

žádosti o platbu 

v případě vracení 

zprávy o realizaci / 

udržitelnosti 

operace příjemci k 

dopracování 

6 měsíců  
(a) 

15 kalendářních dnů 
(b) 

3 měsíce 
(c) 

40 pracovních dní 
(d) 

90 pracovních dní 
(e) 

40 pracovních dní 
(f) 

10 pracovních 
dní 
(g) 

90 kalendářních dní 
(h) 

 i j i j i j i j i j i j i j i j 

1                

n                

Program                

Poznámky k plnění: 
Tabulka se plní automaticky. 
Lhůty jsou vykazovány jen na úrovni programu bez dělení na kategorii regionu a fond. 
a 6 měsíců před datem ukončení příjmu žádostí o podporu u kolové výzvy a 6 měsíců před zahájením příjmu žádostí o podporu u průběžné výzvy.  
b Žadatel může podat žádost o přezkum nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o výsledku hodnocení nebo výběru projektu.  
 
c do 3 měsíců od vybrání projektu95, resp. od data, kdy příjemce vybraného projektu předloží všechny podklady požadované poskytovatelem k vydání 

právního aktu (např. rozhodnutí / smlouvy o poskytnutí dotace). 
V případě, že je projekt schvalován MF, zastavuje se běh uvedené lhůty po dobu jeho schvalování.96  
V případě, že poskytovatel dotace požaduje po příjemci provedení výběrového či zadávacího řízení před vydáním právního aktu, uvedená lhůta pro 
vydání právního aktu poskytovatelem začíná běžet až od okamžiku, kdy příjemce informuje poskytovatele o ukončení výběrového či zadávacího 
řízení. 
Neplatí pro program 

d 40 pracovních dní od podání zprávy příjemcem. Neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV. 
e 90 pracovních dní od prvního podání zprávy příjemcem. Neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV. 
f 40 pracovních dní od podání žádosti o platbu příjemcem. Neplatí pro program spolufinancovaný z EZFRV 
g 10 pracovních dnů od obdržení žádosti o platbu od ŘO / ZS a převedení na účet příjemce. 

                                                           
95 Dnem vybrání projektu se rozumí okamžik, kdy je projekt schválen ke spolufinancování z ESI fondů příslušným subjektem v rámci programu (např. schválení hodnotitelskou 

komisí). Konkrétní časový okamžik je uveden v řídicí dokumentaci programu. 
96 Např. u projektů, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů. 
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h 90 kalendářních dní od prvního podání zprávy o realizaci / udržitelnosti operace příjemce, bez fází, kdy žádost o platbu byla vrácena příjemci. Neplatí 
pro program spolufinancovaný z EZFRV. 

i % plnění stanovených lhůt, viz tabulka Míry plnění lhůt, MP monitorování 
j % průměrného překročení v rámci případů nedodržených lhůt, viz tabulka Míry plnění lhůt, MP Monitorování. 
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Sestava 6 - Plány opatření k identifikovaným rizikům a rizikovým oblastem 

Riziko (ID) Program Gestor Správce rizika – kontaktní osoba Vznik rizika Zánik / vyřešení rizika 

a  b c d e 

      

Opatření k minimalizaci rizika Stav rizika Popis aktuálního stavu 

f g h 

Opatření 1   

Opatření 2   

Riziko (ID) Program Gestor Správce rizika – kontaktní osoba Vznik rizika Zánik / vyřešení rizika 

a  b c d e 

      

Opatření k minimalizaci rizika Stav rizika Popis aktuálního stavu 

f g h 

Opatření 1   

Opatření 2   

Poznámky k plnění: 
Tabulka je plněna ŘO (b, c, d, e, f, g) 
a ID přiřazeno jednotlivým kritickým rizikům či v případě tabulek 2-5 významné (červené) nedodržování lhůt a limitů. 
b na úrovni instituce 
c konkrétní kontaktní osoba 
d datum ve formátu dd.mm.rrrr 
e datum ve formátu dd.mm.rrrr 
f možnost vložení 10 opatření ke každému riziku 
g číselník - nahlášené, v řešení, vyřešené, naplněné (propuklé). 
h textové pole se plní automaticky z navazující sestavy č. 1  
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Příloha 37 Přehled plnění synergických vazeb  

Program / DoP 
Identifikace vazby 
Název vazby 
Číslo výzvy (Poznámka k plnění: Plní se pro žádost o podporu / projekt z programu 1 i pro žádost o podporu / projekt z programu 2.) 
Název výzvy (Poznámka k plnění: Plní se pro žádost o podporu / projekt z programu 1 i pro žádost o podporu / projekt z programu 2.) 
Zdroj financování 
Měna 

Údaje o projektech synergické výzvy Údaje o projektech zrcadlové synergické výzvy 

Re
gis
tra
ční 
čís
lo 
pr
oje
kt
u / 
pl
oš
né
ho 
op
atř
ení 

N
áz
ev 
pr
oj
ek
tu 
/ 
pl
oš
né
h
o 
o
pa
tř
en
í 

Sp
ec
ifi
ck
ý 
cíl 

S
t
a
v 

Pro
jek
t je 
z hl
edi
ska 
po
slo
up
no
sti 
sy
ner
gic
ké 
vaz
by 

Fi
na
nč
ní 
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os
tře
dk
y 
v 
pr
áv
ní
ch 
ak
te
ch 
o 
po
sk
yt
nu
tí / 
př
ev
od
u 
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dp
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y 

Indikátory Mí
st
o 
re
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ce 

M
í
s
t
o 
d
o
p
a
d 

P
o
pi
s 
s
y
n
er
gi
e 

Informace o 
plnění 
synergie 

Re
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a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a
a 

a
b 

ac ad ae a
f 

a
g 

ah ai aj 
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Poznámky: 
Finanční částky ve sloupci f a d jsou přepočítávány z měny CZK do EUR měsíčním kurzem EK, pokud zatím nedošlo k zaúčtování částek do IS VIOLA, nebo kurzem platným 
ke dni zaúčtování částek do IS VIOLA, pokud k tomu došlo. 
Tabulka neobsahuje sloupce pro úroveň opatření EZFRV / ENRF, podopatření a operace EZFRV, protože se zatím neuvažuje o synergických vazbách v programech 
spolufinancovaných z EZFRV a ENRF. 
m, n Jedná se o kraje / NUTS III. 
 

Poznámky k plnění: 
Přehled obsahuje dvojice žádostí o podporu / projektů ze synergických výzev, které naplňují danou synergickou vazbu. 
Přehled se plní automaticky údaji z MS2014+. 
Obsahuje data platná k 31. 12. roku n. 
c, u Číslo a název specifického cíle. 
d, v Číslo a název stavu realizace projektu. 
e, w Počáteční / navazující, plní se dle nastavení dané výzvy a dané žádosti o podporu / projektu. 
f, x Alokace projektu za celkové způsobilé výdaje, veřejné způsobilé výdaje a příspěvek Unie, v měně CZK a EUR. 
g-l, y-ad Plní se z žádosti o podporu / projektu v závislosti na stavu administrace / realizace..  
m, ae Kód a název kraje / NUTS III. 
n, af Kód a název kraje / NUTS III. 
o, ag Plní se z dat žádosti o podporu / projektu. 
p-r, ah-aj Plní se v závislosti na stavu administrace projektu, a to ze zpráv o realizaci / udržitelnosti projektu schválených ze strany ŘO / ZS.  
 

Hodnocení 
ŘO 

 
 
 
 

Poznámky: 
ŘO v hodnocení kromě formálních znaků (např. počet synergických projektů) uvede i věcné hodnocení k naplňování synergické vazby, jehož součástí jsou:  

- aktivity, které se podařilo naplnit  
- aktivity, které se nepodařilo naplnit  
- problémy a rizika při řízení vazby (nastavení synergické výzvy, hodnocení, žadatelé / příjemci, zrcadlový program)  
- zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO 
- zhodnocení dosažených efektů / dopadů z realizované či ukončené synergie 

 

Poznámky k plnění: 
Textové pole, plní ŘO, povinné. 
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Příloha 38 Přehled plnění komplementárních vazeb  

Program / DoP 
Identifikace vazby 
Název vazby 

Údaje o komplementární výzvě 

Program Číslo výzvy Název výzvy Specifický cíl 
/ operace 
EZFRV / 
opatření 
ENRF 

Opatření EZFRV Stav výzvy Počet 
zaregistrovaných 
žádostí o podporu 

Počet projektů 
s právním aktem o 
poskytnutí / 
převodu podpory 

a b c d e f g h 

        

        

        
Poznámka: 
e Neplní se v případě výzev na plošná opatření. 
f Plní se pouze u výzvy na plošná opatření. 
g Jedná se o žádosti o podporu / projekty / plošná opatření ve stavu „Předběžná žádost o podporu zaregistrována“ a výše v rámci dvoukolového systému hodnocení a 

ve stavu „Žádost o podporu zaregistrována“ a výše v rámci jednokolového systému hodnocení. 
h Jedná se o projekty ve stavu „Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory“ a výše.  

 
Poznámky k plnění: 
Přehled obsahuje výzvy, které naplňují danou komplementární vazbu. 
Přehled se plní automaticky údaji z MS2014+. 
Obsahuje data platná k 31. 12. roku n. 
a Číslo a název programu. 
d Číslo a název nejnižší programové / strategické úrovně, na kterou je daná výzva zaměřená. Neplní se v případě výzev na plošná opatření. 
e Číslo a název úrovně opatření EZFRV. Plní se pouze v případě výzev na plošná opatření. 
f Číslo a název stavu výzvy. 
g Žádosti o podporu / projekty / plošná opatření ve stavu „Předběžná žádost o podporu zaregistrována“ a výše v rámci dvoukolového systému 

hodnocení a ve stavu „Žádost o podporu zaregistrována“ a výše v rámci jednokolového systému hodnocení. 
h Projekty ve stavu „Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory“ a výše. 
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Hodnocení 
ŘO 

 
 
 
 

Poznámky: 
ŘO v hodnocení komplementarit uvede kromě formálních znaků (např. počet komplementárních projektů) i věcné hodnocení naplňování komplementární vazby, jehož součástí 
jsou:  

- aktivity, které se podařilo naplnit 
- aktivity, které se nepodařilo naplnit  
- problémy a rizika při řízení vazby (nastavení výzvy, hodnocení, žadatelé o podporu, zrcadlový program)  
- zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO 
- zhodnocení z dosažených efektů / dopadů z realizované či ukončené komplementarity 

 
Poznámky k plnění: 
Textové pole, plní ŘO, povinné. 
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Příloha 39 Přílohy k žádosti o platbu vkladu do finančního nástroje 

Příloha 1.1 – Zpráva o realizaci finančního nástroje / fondu fondů 

Blíže kap. 13.3. 

Příloha 1.2 - Přehled kontrol provedených ŘO u příjemce/FZ/KP 

 
Položka Plnění  Poznámka 

Identifikace 
příjemce/KP 

Registrační číslo FN / FF Automaticky Relevantní pro příjemce 

Jméno a příjmení/obchodní firma Textové pole Relevantní pro KP 

Identifikační údaj DoF s příjemcem, resp. 
FZ / smlouvy s KP 

Textové pole Jedinečná identifikace DoF mezi ŘO a 
příjemcem, resp. FF a FZ / smlouvy 
příjemce s KP 

Druh poskytnutého finančního produktu číselník: 
- úvěr 
- mikro-půjčka 
- záruka 
- kapitálová nebo kvazikapitálová investice 
- jiný finanční produkt 
- další podpora kombinovaná v rámci FN 

Nerelevantní pro kontroly ŘO u 
příjemce/FZ 

Doba konání kontroly Datum zahájení kontroly dd.mm.rrrr Datum skutečného zahájení kontroly 

Datum ukončení kontroly dd.mm.rrrr Datum skutečného ukončení kontroly 

Popis kontroly 
 

Popis zjištění Textové pole Stručný bodový popis, podrobně bude v 
protokolu o kontrole. 

Kategorizace zjištění Z číselníku  

Datum vydání protokolu o kontrole dd.mm.rrrr  

Opatření k nápravě Textové pole Stručný bodový popis, podrobně bude v 
protokolu o kontrole. 

Splnění nápravného opatření Textové pole Stručný popis, jakým způsobem byla 
nápravná opatření splněna 

Datum splnění nápravného opatření dd.mm.rrrr  

Stanovení finanční korekce Číslo(částka) Konečný finanční dopad na 
příjemce/FZ/KP. 
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Příloha 1.3 – Přehled stavu řešení všech zjištěných nesrovnalostí97 

 
Položka Plnění  Poznámka 

Nesrovnalosti na 
úrovni příjemce 

Číslo nesrovnalosti  Nové případy nebo aktualizace případů 
za období od podání předešlé PŽoPV 
FN, jen nesrovnalosti na úrovni 
příjemce. 

Dotčená částka  

Popis případu  

Stav řešení  

                                                           
97 Bude dále rozpracováno v návaznosti na celkové rozpracování nesrovnalostí. 
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Příloha 1.4 – Potvrzení, že žádost o platbu vkladu byla očištěna o zjištěné nesrovnalosti 

Potvrzení, že žádost o platbu vkladu byla očištěna o zjištěné nesrovnalosti 

Řídící orgán pro  

<název operačního programu> 

 

potvrzuje, že žádost o platbu vkladu do finančního nástroje <identifikace finančního nástroje> číslo 

<číslo ŽoP> byla očištěna o tyto nesrovnalosti:  

 <číslo nesrovnalosti> <celkové zdroje >  

 ... ...  

 Celkem   <suma celkových zdrojů – 

automatický výpočet> 

 

 

 Jméno a příjmení: Dne: Funkce: Instituce: Podpis: 

Zpracovatel:      
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Příloha 40 Roční zpráva o administrativní kapacitě 

Titulní strana dokumentu 

Datová položka Plnění Poznámka 

Název dokumentu Roční zpráva o administrativní kapacitě Identifikace dokumentu – název dokumentu. 
Textové pole. Plní se automaticky. 

Typ dokumentu „implementační“ Identifikace dokumentu – typ dokumentu. 
Výběr z číselníku. Automaticky se plní „implementační“. 
Nezobrazuje se v tiskové verzi zprávy.  

Název organizace Číselník   

Druh subjektu IS Číselník  

Program / DoP Číselník   

Druh dokumentu „Roční zpráva o administrativní kapacitě“ Identifikace dokumentu – druh dokumentu. 
Výběr z číselníku. Automaticky se plní „Roční zpráva o 
administrativní kapacitě“. 

Kód zprávy Automaticky Plní se automaticky. 

Útvar zodpovědný za předložení zprávy Číselník  

Zodpovědná osoba 

Jméno a příjmení Číselník  

Telefon Textové pole/Automaticky  

E-mail Textové pole/Automaticky  

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení Číselník  

Telefon Textové pole/Automaticky  

E-mail Textové pole/Automaticky  

Rok zprávy Číselník  

Datum začátku období Číselník Automaticky 

Datum konce období Číselník Automaticky 

Zpráva předána na NOK (stav)  Automaticky 

Zpráva schválena (stav)  Automaticky 

Seznam příloh  Automaticky 
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Druhá strana dokumentu 

1 Přehled administrativní kapacity  

Útvar Úsek Sekce Odbor Oddělení 
Počet přepočtených 

úvazků (FTE) za období 

a b c d e f 

řídicí orgán / národní orgán 
     

     

další útvary zapojené do implementace v rámci 
subjektu 

     

finanční útvar       

zprostředkující subjekt 
     

     

kontaktní bod sítě AFCOS      

subjekt koordinace / horizontálních aktivit      

platební agentura      

národní koordinátor / národní kontaktní místo      

Součet      

Komentář   

  



Příloha 40 Roční zpráva o administrativní kapacitě 

384 
 

2 Plán administrativní kapacity  

Útvar v rámci 

subjektu 

implementace 

Plán počtu úvazků na rok n Plán počtu úvazků na rok n+1 Plán počtu úvazků na rok n+2 

plat/mzda i 
finanční 
motivace/odmě
ny z prostředků 
fondů EU 

fin. motivace 
/odměny z 
prostředků 
fondů EU; 
plat/mzda 
hrazen z jiných 
zdrojů 

osobní náklady 
plně hrazeny z 
jiných zdrojů 
(např. státní 
rozpočet) 

plat/mzda i 
finanční 
motivace/odmě
ny z prostředků 
fondů EU 

fin. 
motivace/odmě
ny z prostředků 
fondů EU; 
plat/mzda 
hrazen z jiných 
zdrojů 

osobní náklady 
plně hrazeny z 
jiných zdrojů 
(např. státní 
rozpočet) 

plat/mzda i 
finanční 
motivace/odmě
ny z prostředků 
fondů EU 

fin. 
motivace/odmě
ny z prostředků 
fondů EU; 
plat/mzda 
hrazen z jiných 
zdrojů 

osobní náklady 
plně hrazeny z 
jiných zdrojů 
(např. státní 
rozpočet) 

a b c d e f g h i j 

řídicí orgán / 
národní orgán          

zprostředkující 
subjekt          

finanční útvar          

další útvary 
zapojené do 
implementace v 
rámci subjektu          

subjekt 
koordinace / 
horizontálních 
aktivit          

kontaktní bod 
sítě AFCOS          

platební 
agentura          

národní 
koordinátor / 
národní 
kontaktní místo          

Součet          

Komentář  
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3 Fluktuace typových pozic  

Typová pozice 

Počet 

plánovaných/

systemizovan

ých míst 

(úvazků) pro 

danou pozici 

Počet úvazků 

FTE za období 

na dané 

pozici 

Počet 

ukončených/z

měněných 

úvazků - 

pouze 

mateřská/rodi

čovská 

dovolená, 

důchod, 

úmrtí, stáž 

Počet 

ukončených 

úvazků - např. 

dohodou, 

výpovědí, 

uplynutím 

doby určité 

Počet 

ukončených 

úvazků - 

pouze ve 

zkušební 

době 

Počet 

zahájených 

úvazků 

Počet úvazků 

převedených 

v rámci 

organizace z 

období 2007-

2013 

Jiná pozice 

a b c d e f g h i 

administrativní pracovník         

administrátor monitorovacího 
systému         

analytik OP         

finanční manažer         

komunikační úředník         

kontrolor         

koordinátor evaluace         

koordinátor ITI         

koordinátor kontrol a nesrovnalostí         

koordinátor rozvoje lidských zdrojů         

koordinátor technické pomoci         

metodik řízení OP         

právník         

projektový manažer         

řídící pracovník         

jiné pozice         

Součet         

Fluktuace Automatický výpočet 

Komentář  
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4 Získávání a výběr zaměstnanců 

Útvar v rámci subjektu 

implementace 

Výběrová řízení – služební 

poměr - celkový počet 

realizovaných (bez ohledu 

na výsledek těchto řízení) 

Výběrová řízení – služební 

poměr - počet přijatých 

zaměstnanců (počet osob) 

Výběrová řízení – pracovní 

poměr - celkový počet 

realizovaných (bez ohledu 

na výsledek těchto řízení) 

Výběrová řízení - pracovní 

poměr – počet přijatých 

zaměstnanců (počet osob) 

a b c d e 

řídicí orgán / národní orgán 
 

  
 další útvary zapojené do 

implementace v rámci 
subjektu 

 

  

 finanční útvar  
 

  
 zprostředkující subjekt 

 
  

 kontaktní bod sítě AFCOS  
 

  
 subjekt koordinace a 

horizontálních aktivit 
 

  

 platební agentura     

národní koordinátor / národní 
kontaktní místo  

  
 

Součet 
 

  
 Komentář   
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5 Stabilita administrativní kapacity 

Útvar v rámci subjektu 

implementace 

Počet přepočtených úvazků 

s délkou působení více než 

3 roky daném subjektu 

implementace v období 

2014 - 2020 

Počet úvazků k 1. 1. daného 

roku 

Počet úvazků k 31. 12. 

daného roku, které jsou 

v subjektu >= 12 měsíců 

Index stability 

a b c d e = d / c 

řídicí orgán / národní orgán 
    další útvary zapojené do 

implementace v rámci subjektu     

zprostředkující subjekt     

kontaktní bod sítě AFCOS (v 
rámci subjektu)     

subjekt koordinace a 
horizontálních aktivit     

platební agentura     

národní koordinátor / národní 
kontaktní místo     

Součet     

Komentář  

  



Příloha 40 Roční zpráva o administrativní kapacitě 

388 
 

6 Průměrná měsíční mzda / plat 

 

Osobní náklady z prostředků fondů EU Osobní náklady z jiných zdrojů 

Útvar v rámci 

subjektu 

implementace 

Průměrná 
měsíční hrubá 
mzda/plat 
zaměstnance  
hrazeného z 
prostředků fondů 
EU nebo 
kombinací 
prostředků fondu 
EU a jiných 
zdrojů 

Průměrná 
měsíční finanční 
motivace 
(motivační 
odměna nebo 
příplatek)  
vyplácená na 
základě MP 
lidské zdroje 

Odměny 
vyplácené na 
základě MP 
lidské zdroje 

Cílové odměny 
vyplácené na 
základě MP 
lidské zdroje 

Průměrná 
měsíční hrubá 
mzda/plat 
zaměstnance  
hrazeného z 
jiných prostředků 
než fondy EU 
(např. státní 
rozpočet, 
rozpočet kraje) 

Průměrná 
měsíční finanční 
motivace 
(motivační 
odměna nebo 
příplatek) 
vyplácená  
na základě MP 
lidské zdroje 

Odměny 
vyplácené na 
základě MP 
lidské zdroje 

Cílové odměny 
vyplácené na 
základě MP 
lidské zdroje 

a b c d e f g h i 

řídicí orgán / 
národní orgán         

zprostředkující 
subjekt         

finanční útvar         

další útvary 
zapojené do 
implementace v 
rámci subjektu         

subjekt koordinace / 
horizontálních 
aktivit         

kontaktní bod sítě 
AFCOS         

platební agentura         

národní koordinátor 
/ národní kontaktní 
místo         

Komentář  
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Příloha 41 Pololetní informace o administrativní kapacitě 

Titulní strana dokumentu 

Datová položka Plnění Poznámka 

Název dokumentu Pololetní informace o administrativní kapacitě Identifikace dokumentu – název dokumentu. 
Textové pole. Plní se automaticky  

Typ dokumentu „implementační“ Identifikace dokumentu – typ dokumentu. 
Výběr z číselníku. Automaticky se plní 
„implementační“. 
Nezobrazuje se v tiskové verzi zprávy. 

Název organizace Číselník   

Druh subjektu IS Číselník  

Program / DoP Číselník   

Druh dokumentu „Pololetní informace o administrativní kapacitě“ Identifikace dokumentu – druh dokumentu. 
Výběr z číselníku. Automaticky se plní „Pololetní 
informace o administrativní kapacitě“. 

Kód zprávy Automaticky Plní se automaticky. 

Útvar zodpovědný za předložení zprávy Číselník  

Zodpovědná osoba 

Jméno a příjmení Číselník  

Telefon Textové pole/Automaticky  

E-mail Textové pole/Automaticky  

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení Číselník  

Telefon Textové pole/Automaticky  

E-mail Textové pole/Automaticky  

Rok zprávy Číselník  

Datum začátku období Číselník Automaticky 

Datum konce období Číselník Automaticky 

Zpráva předána na NOK (stav)  Automaticky 

Zpráva schválena (stav)  Automaticky 

Seznam příloh  Automaticky 
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Druhá strana dokumentu 

1 Přehled administrativní kapacity  

Útvar Úsek Sekce Odbor Oddělení 
Počet přepočtených 

úvazků (FTE) za období 

a b c d e f 

řídicí orgán / národní orgán 

     

     

     

další útvary zapojené do implementace v rámci 
subjektu 

     

finanční útvar       

zprostředkující subjekt 
     

     

kontaktní bod sítě AFCOS      

subjekt koordinace / horizontálních aktivit      

národní koordinátor / národní kontaktní místo      

Součet      

Komentář  
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2 Plán administrativní kapacity  

Útvar v rámci 

subjektu 

implementace 

Plán počtu úvazků na rok n Plán počtu úvazků na rok n+1 Plán počtu úvazků na rok n+2 

plat/mzda i 
finanční 
motivace/od
měny z 
prostředků 
fondů EU 

fin. motivace 
/odměny z 
prostředků 
fondů EU; 
plat/mzda 
hrazen z 
jiných zdrojů 

osobní 
náklady plně 
hrazeny z 
jiných zdrojů 
(např. státní 
rozpočet) 

plat/mzda i 
finanční 
motivace/od
měny z 
prostředků 
fondů EU 

fin. 
motivace/od
měny z 
prostředků 
fondů EU; 
plat/mzda 
hrazen z 
jiných zdrojů 

osobní 
náklady plně 
hrazeny z 
jiných zdrojů 
(např. státní 
rozpočet) 

plat/mzda i 
finanční 
motivace/od
měny z 
prostředků 
fondů EU 

fin. 
motivace/od
měny z 
prostředků 
fondů EU; 
plat/mzda 
hrazen z 
jiných zdrojů 

osobní 
náklady plně 
hrazeny z 
jiných zdrojů 
(např. státní 
rozpočet) 

a b c d e f g h i j 

řídicí orgán / 
národní orgán          

zprostředkující 
subjekt          

finanční útvar          

další útvary 
zapojené do 
implementace v 
rámci subjektu          

subjekt 
koordinace / 
horizontálních 
aktivit          

kontaktní bod 
sítě AFCOS          

platební agentura          

národní 
koordinátor / 
národní kontaktní 
místo          

Součet          

Komentář  
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3 Fluktuace typových pozic  

Typová pozice 

Počet 

plánovaných/

systemizovan

ých míst 

(úvazků) pro 

danou pozici 

Počet úvazků 

FTE za období 

na dané pozici 

Počet 

ukončených/z

měněných 

úvazků - 

pouze 

mateřská/rodi

čovská 

dovolená, 

důchod, 

úmrtí, stáž 

Počet 

ukončených 

úvazků - např. 

dohodou, 

výpovědí, 

uplynutím 

doby určité 

Počet 

ukončených 

úvazků - 

pouze ve 

zkušební 

době 

Počet 

zahájených 

úvazků 

Počet úvazků 

převedených 

v rámci 

organizace z 

období 2007-

2013 

Jiná pozice 

a b c d e f g h i 

administrativní pracovník         

administrátor monitorovacího 
systému         

analytik OP         

finanční manažer         

komunikační úředník         

kontrolor         

koordinátor evaluace         

koordinátor ITI         

koordinátor kontrol a nesrovnalostí         

koordinátor rozvoje lidských zdrojů         

koordinátor technické pomoci         

metodik řízení OP         

právník         

projektový manažer         

řídící pracovník         

jiné pozice         

Součet         

Komentář  
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Příloha 42 Zpráva o realizaci projektu / dílčí části projektu  

Legenda 

A datová položka je povinně přenášená z IS SZIF do MS2014+ 
V  datová položka je volitelně přenášená z IS SZIF do MS2014+ 
N/A datová položka není přenášena z IS SZIF do MS2014+; pokud se současně jedná o povinnou datovou položku v ZoR projektu je evidována pouze 

v IS SZIF 

 

Úvodní strana dokumentu 

Datová položka Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

Název dokumentu Průběžná zpráva o realizaci individuálního 
projektu č. X / Závěrečná zpráva o realizaci 
individuálního projektu č. X 
 
Průběžná zpráva o realizaci dílčí části 
individuálního projektu č. X / Závěrečná zpráva o 
realizaci dílčí části individuálního projektu č. X 
 
Průběžná zpráva o realizaci velkého projektu č. X 
/ Závěrečná zpráva o realizaci velkého projektu č. 
X  
 
Průběžná zpráva o realizaci zjednodušeného 
projektu č. X / Závěrečná zpráva o realizaci 
zjednodušeného projektu č. X 

Automaticky. 
X = registrační číslo projektu 

N/A 

Program / DoP Číselník   Automaticky N/A 

Typ dokumentu Realizační Automaticky N/A 

Druh dokumentu Číselník 
- Zpráva o realizaci individuálního projektu 
- Zpráva o realizaci dílčí části 

individuálního projektu 
- Zpráva o realizaci velkého projektu 

Automaticky N/A 
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- Zpráva o realizaci zjednodušeného 
projektu 

Logo  Automaticky N/A 

 

Obsah dokumentu 

Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

1.  
Základní 
informace o 
projektu 

Registrační číslo 
projektu 

Povinná  Vyplňuje se automaticky 
s tím, že se zobrazují pouze 
ty datové položky a k nim 
údaje, které jsou v případě 
daného projektu relevantní. 
 
DP Název partnera se plní 
pouze v případě ZoR za dílčí 
část projektu. Název příjemce 
je v tomto případě vedoucí 
partner. 

Přenášená data 
jsou navázána na 
konkrétní projekt. 

Název projektu  N/A 

Název příjemce  N/A 

Název partnera  N/A 

Typ operace Číselník 
- individuální projekt 
- velký projekt 
- zjednodušený 

projekt 

N/A 

Atribut projektu Číselník 
- integrovaný 
- synergický 
- komplementární 
- nerelevantní 

N/A 

Fázovaný projekt Checkbox N/A 

Číslo a název 
integrovaného 
nástroje, pokud je 
projekt „integrovaný“ 

 N/A 

Číslo a název 
integrované strategie 

 N/A 

Číslo a název 
projektu/ů, se kterými 
je projekt 

 N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

„synergický“ 

Číslo a název 
programu, ze kterého 
je projekt 
spolufinancován 

 N/A 

Číslo a název 
prioritní osy / priority 
Unie 

 N/A 

Číslo a název 
investiční priority / 
specifického cíle 
(ENRF) 

 N/A 

Číslo a název 
opatření (ENRF) 

 N/A 

Číslo a název 
záměru (ENRF) 

 N/A 

Číslo a název 
specifického cíle / 
specifických cílů 

 N/A 

Fond  N/A 

Pořadí etapy  Vyplňuje příjemce, pokud je 
projekt etapový. 

N/A 

2.  
Informace o 
zprávě 

Identifikační číslo 
zprávy 
 

Povinná  Automaticky N/A 

Typ zprávy Číselník 
- průběžná 
- závěrečná 

N/A 

Pořadové číslo 
zprávy 

 N/A 

Plánované datum 
podání 

dd.mm.rrrr Datum, ke kterému měl 
příjemce dle harmonogramu 
zpráv tuto zprávu podat ŘO / 

N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

ZS. 
Vyplňuje se automaticky. 

Skutečné datum 
podání – 1. podání 

dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce poprvé 
podal tuto zprávu ŘO / ZS, je-
li zapojen do implementace a 
ze strany ŘO mu je tato 
činnost svěřena.  
Vyplňuje se automaticky. 
V případě, že dojde k vracení 
zprávy k dopracování, toto 
datum se nemění. 

N/A 

Skutečné datum 
podání – aktuální 
verze 

dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce podal 
aktuální verzi zprávy ŘO / ZS. 
Vyplňuje se automaticky 
v případě podání zprávy po 
vrácení k dopracování. Při 
opětovném podání se datum 
přepisuje, nicméně 
v MS2014+ jsou všechna 
data a verze zprávy 
zachovány. 

N/A 

Sledované období od dd.mm.rrrr V první zprávě se plní 
skutečné datum zahájení 
fyzické realizace projektu, 
pokud je  na projektu 
vyplněno před rozpracováním 
zprávy, jinak se plní datum 
vydání právního aktu o 
poskytnutí převodu / podpory. 
V navazujících zprávách se 
plní datum následující po datu 
uvedeném v položce 
„Sledované období do“ 
v předchozí zprávě. 

N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

V případě projektů v cíli EÚS 
se v první zprávě plní datem 
následujícím po datu 
registrace žádosti o podporu 
(jedná se o datum prvního 
podání žádosti o podporu).98  
Vyplňuje se automaticky. 

Sledované období do dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. Volí 
z kalendáře. 

N/A 

Příjmení Povinná Textové pole  N/A 

3.  
Informace o 
procesu 
schvalování 
projektu 

Datum právního aktu 
o poskytnutí / 
převodu podpory 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky N/A 

Číslo právního aktu o 
poskytnutí / převodu 
podpory 

Volitelná  Automaticky N/A 

Datum dodatku Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky N/A 

Číslo dodatku/ů Volitelná  Automaticky N/A 

Předmět dodatku Volitelná Číselník Automaticky N/A 

Přepokládané datum 
předložení žádosti o 
schválení velkého 
projektu na EK ŘO 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. N/A 

Skutečné datum 
předložení žádosti o 
schválení velkého 
projektu na EK ŘO 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr Automaticky, přičemž výčet 
datových položek se liší podle 
zvoleného způsobu schválení 
velkého projektu. 

N/A 

Datum odeslání 
velkého projektu 
nezávislému expertu 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr N/A 

                                                           
98 Toto nastavení vyplývá z polské legislativy. 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

k posouzení 

Datum pozitivního 
ohodnocení velkého 
projektu nezávislým 
expertem 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr N/A 

Datum negativního 
ohodnocení velkého 
projektu nezávislým 
expertem 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr N/A 

Datum odeslání 
velkého projektu 
k notifikace EK 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr N/A 

Datum odeslání 
velkého projektu ke 
schválení EK 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr N/A 

Datum rozhodnutí EK 
o velkém projektu 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr N/A 

Datum neschválení 
velkého projektu EK 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr N/A 

Datum změny 
rozhodnutí EK 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr N/A 

Předmět změny 
rozhodnutí EK 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

Textové pole N/A 

4.  
Informace o 
pokroku 
v realizaci 
projektu ve 
sledovaném 
období / 
Informace o 
pokroku 
v realizaci dílčí 
části projektu ve 

Popis pokroku 
v realizaci projektu za 
sledované období / 
Popis pokroku 
v realizaci dílčí části 
projektu za 
sledované období (v 
případě ZoR za dílčí 
část projektu) 

Povinná pro 
individuální projekty 
a velké projekty, 
pokud nemají 
definované klíčové 
aktivity 
Volitelná pro 
projekty, u kterých 
jsou definovány 
klíčové aktivity 

Textové pole Popis dosavadního pokroku a 
dosaženého stavu v realizaci 
projektu.  
Vyplňuje příjemce. 

N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

sledovaném 
období (v 
případě ZoR za 
dílčí část 
projektu) 

5.  
Informace o 
pokroku 
v realizaci 
klíčových aktivit 
ve sledovaném 
období 

Číslo a název klíčové 
aktivity 

Povinná u projektů, 
u kterých jsou 
definovány klíčové 
aktivity 

 Vyplňuje se automaticky na 
základě právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory. 
Je relevantní pouze pro 
projekty, u kterých jsou 
definovány klíčové aktivity. 

N/A 

Milník klíčové aktivity Povinná u projektů, 
u kterých jsou 
definovány klíčové 
aktivity, relevantní 
pouze pro projekty / 
dílčí části projektů 
EUS 

Textové pole Automaticky z dat projektu. N/A 

Předpokládané 
datum zahájení 

dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu. N/A 

Skutečné datum 
zahájení 

dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu / 
plní příjemce / partner. 

N/A 

Plánované datum 
ukončení 

dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu. N/A 

Skutečné datum 
ukončení 

dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu / 
plní příjemce / partner. 

N/A 

Popis zapojení 
jednotlivých subjektů 
do realizace klíčové 
aktivity za sledované 
období 

Textové pole Popis dosavadního zapojení 
jednotlivých partnerů a 
subjektů mimo partnery 
projektu do realizace dané 
klíčové aktivity v období, za 
které je zpráva vykazována. 
Vyplňuje příjemce / partner. 

N/A 

Popis pokroku 
v realizaci klíčové 
aktivity za sledované 
období  

Povinná u projektů, 
u kterých jsou 
definovány klíčové 
aktivity 

Textové pole Popis pokroku a dosaženého 
stavu v realizaci klíčové 
aktivity v období, za které je 
zpráva vykazována.  
Vyplňuje příjemce. 

N/A 

Plán činností na další Povinná u projektů, Textové pole Popis plánovaného pokroku N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

období vč. zapojení 
jednotlivých subjektů 

u kterých jsou 
definovány klíčové 
aktivity, relevantní 
pouze pro 
Průběžnou ZoR 
projektu, resp. za 
dílčí část projektu 
v cíli EÚS 
Volitelná u projektů 
s klíčovými 
aktivitami v cíli IRZ 

v realizaci klíčové aktivity pro 
další období vč. popisu 
předpokládaného zapojení 
jednotlivých partnerů projektu  
a dalších subjektů. 
Vyplňuje příjemce / partner. 

Popis zajištění 
provozu (údržby) 
výstupů projektu po 
jeho ukončení / Popis 
zajištění provozu 
(údržby) výstupů dílčí 
části projektu po jeho 
ukončení (v případě 
Závěrečné ZoR za 
dílčí části projektu) 

Povinná u projektů, 
u kterých jsou 
definovány klíčové 
aktivity, relevantní 
pouze pro 
Závěrečnou ZoR 
projektu, resp. za 
dílčí část projektu 
v cíli EÚS 
Volitelná u projektů 
s klíčovými 
aktivitami v cíli IRZ 

Textové pole Popis, jak bude zajištěn 
provoz a údržba projektu po 
jeho ukončení. 
Vyplňuje příjemce / partner. 

N/A 

6.  
Informace o 
plnění 
indikátorů  
 

Informace o plnění 
indikátorů za 
projekt 

Povinná /// Informace o věcném pokroku 
projektu. 
 

/// 

Kód a název 
indikátoru 

Povinná Formát dle NČI 2014+ Vyplňuje se automaticky dle 
NČI 2014+. Údaje se dotahují 
za každý indikátor, ke 
kterému se příjemce zavázal, 
a dotahují se z právního aktu 
o poskytnutí / převodu 
podpory. 

A 

Měrná jednotka Povinná Formát dle NČI 2014+ A 

Environmentální 
indikátor (ENVI) 

Povinná Formát dle NČI 2014+ A 

Výchozí hodnota Volitelná Formát dle NČI 2014+ A 

Datum výchozí 
hodnoty 

Volitelná dd.mm.rrrr A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

Cílová hodnota Volitelná Formát dle NČI 2014+ A 

Datum cílové 
hodnoty 

Volitelná dd.mm.rrrr A 

Dosažená hodnota 
(za sledované 
období) 

Povinná Formát dle NČI 2014+ Jedná se o údaj, který byl 
dosažen ve sledovaném 
období, za které je zpráva 
předkládána. 
Vyplňuje příjemce podle 
skutečnosti. 
V případě indikátorů 
přenesených z IS ESF2014+ 
se plní automaticky jako rozdíl 
mezi kumulativní hodnotou 
v aktuální a předchozí zprávě. 

N/A 

Dosažená hodnota 
(kumulativně) 

Povinná, 
nerelevantní pro 
indikátory bez 
kumulace 

Formát dle NČI 2014+ Jedná se o kumulativní údaj 
od začátku realizace projektu 
do konce sledovaného 
období, za které je tato 
zpráva vykazována.  
Vyplňuje systém automaticky 
na základě předchozí 
Dosažené hodnoty 
(kumulativně) a Dosažené 
hodnoty (za sledované 
období) – tj. aktuální hodnotu 
zadanou příjemcem. 
U indikátorů, jejichž hodnoty 
se meziročně nekumulují, se 
sleduje pouze „Dosažena 
hodnota (za sledované 
období)“. 

V případě indikátorů 
přenesených z IS ESF2014+ se 

A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

hodnota vyplňuje 
automaticky. 

Datum dosažené 
hodnoty 

Povinná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. Volí 
příjemce z kalendáře. 

A 

Procento plnění 
cílové hodnoty 

Povinná  Automaticky. Pokud cílová 
hodnota indikátoru není 
součástí právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory, 
vyplňuje se N/A. 

A 

Komentář Volitelná Textové pole Vysvětlení k dosažené 
hodnotě indikátoru. Vyplňuje 
příjemce, pokud to považuje 
za žádoucí. 

N/A 

Informace o plnění 
indikátorů za 
jednotky aktivit ZP 

Povinná u 
zjednodušených 
projektů, které mají 
navázané indikátory 
na jednotky aktivit 
ZP 

/// Informace o věcném pokroku 
na úrovni jednotek aktivit ZP. 
Zobrazuje se pouze u 
relevantních zjednodušených 
projektů. 

/// 

Číslo a název aktivity 
ZP 

Povinná u 
zjednodušených 
projektů, které mají 
indikátory navázané  

Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů99 

Vyplňuje se dle právního aktu 
o poskytnutí / převodu 
podpory. 

N/A 

Číslo a název 
jednotky 

Volitelná Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

N/A 

Kód a název 
indikátoru 

Povinná Formát dle NČI 2014+ Vyplňuje se automaticky dle 
NČI 2014+. Údaje se dotahují 
za každý indikátor, ke 
kterému se příjemce zavázal, 
a dotahují se z právního aktu 

N/A 

Měrná jednotka Povinná Formát dle NČI 2014+ N/A 

Environmentální 
indikátor (ENVI) 

Povinná Formát dle NČI 2014+ N/A 

                                                           
99 Číselník vytváří ŘO při definování výzvy na zjednodušené projekty (blíže MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020 a MP MS2014+). 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

Výchozí hodnota Volitelná Formát dle NČI 2014+ o poskytnutí / převodu 
podpory. 

N/A 

Datum výchozí 
hodnoty 

Volitelná dd.mm.rrrr N/A 

Cílová hodnota Volitelná Formát dle NČI 2014+ N/A 

Datum cílové 
hodnoty 

Volitelná dd.mm.rrrr N/A 

Dosažená hodnota 
(za sledované 
období) 

Povinná Formát dle NČI 2014+ Jedná se o údaj, který byl 
dosažen ve sledovaném 
období, za které je zpráva 
předkládána. 
Plní se automaticky dle 
nastavení hodnoty indikátoru 
na jednotku aktivit a dle počtu 
vykazovaných jednotek na 
aktivitě zjednodušeného 
projektu. 

N/A 

Dosažená hodnota 
(kumulativně) 

Povinná Formát dle NČI 2014+ Jedná se o kumulativní údaj 
od začátku realizace projektu 
do konce sledovaného 
období, za které je tato 
zpráva vykazována.  
U zjednodušených projektů se 
plní automaticky. 

N/A 

Datum dosažené 
hodnoty 

Povinná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. Volí 
příjemce z kalendáře. 

N/A 

Procento plnění 
cílové hodnoty 

Povinná  Automaticky. Pokud cílová 
hodnota indikátoru není 
součástí právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory, 
vyplňuje se N/A. 

N/A 

Komentář Volitelná Textové pole Vysvětlení k dosažené 
hodnotě indikátoru. Vyplňuje 
příjemce, pokud to považuje 
za žádoucí. 

N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

7.  
Informace o 
plnění aktivit 
zjednodušeného 
projektu 

Číslo a název aktivity 
ZP 

Povinná pro 
zjednodušené 
projekty 
 
 

Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů100 

Vyplňuje se automaticky dle 
právního aktu o poskytnutí / 
převodu podpory. 
 

N/A 

Číslo a název 
jednotky 

Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

N/A 

Počet jednotek 
v aktivitě ZP 

Počet N/A 

Počet aktivit ZP Volitelná pro 
zjednodušené 
projekty 
 

Počet N/A 

Celkový počet 
jednotek na projektu 

Počet N/A 

Měrná jednotka Povinná pro 
zjednodušené 
projekty 

Textové pole N/A 

Náklady na jednu 
jednotku 

Povinná pro 
zjednodušené 
projekty 
 

Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 
desetinná místa 

N/A 

Celkové náklady na 
daný počet jednotek 
v aktivitě ZP 

Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 
desetinná místa 

N/A 

Celkové náklady na 
aktivitu ZP 

Volitelná pro 
zjednodušené 
projekty 

Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 
desetinná místa 

N/A 

Celkový počet 
schválených jednotek 
z předešlých ZoR ZP 

Povinná pro 
zjednodušené 
projekty 

Počet Vyplňuje se automaticky dle 
předchozích schválených ZoR 
ZP. 

N/A 

Prokázáno 
příjemcem 

Povinná pro 
zjednodušené 
projekty 

/// Část, která obsahuje 
informace o dosaženém 
pokroku a čerpání 
zjednodušeného projektu za 
sledované období a od 

/// 

                                                           
100 Číselník vytváří ŘO při definování výzvy na zjednodušené projekty (blíže MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020 a MP MS2014+). 



Příloha 42 Zpráva o realizaci projektu / dílčí části projektu 

405 
 

Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

počátku realizace projektu. 

Dosažený počet 
jednotek (za 
sledované období)  

Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

Jedná se o údaj, který byl 
dosažen ve sledovaném 
období, za které je zpráva 
předkládána. 
Vyplňuje příjemce podle 
skutečnosti. 

N/A 

Dosažený počet 
jednotek 
(kumulativně) 

Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

Jedná se o kumulativní údaj 
od začátku realizace projektu 
do konce sledovaného 
období, za které je tato 
zpráva vykazována.  
Automaticky. 

N/A 

Zbývá k dosažení Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

Automaticky. N/A 

Prokázané způsobilé 
výdaje za dosažené 
jednotky (za 
sledované období) 

Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 
desetinná místa 

Automaticky. 
Částka je v měně CZK. 
 

N/A 

Prokázané způsobilé 
výdaje za dosažené 
jednotky 
(kumulativně) 

Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 
desetinná místa 

Automaticky. 
Částka je v měně CZK. 

N/A 

Zbývá k čerpání Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 
desetinná místa 

Automaticky. 
Částka je v měně CZK. 

N/A 

Schváleno ŘO / ZS Povinná pro 
zjednodušené 
projekty 

/// Část, kterou vyplňuje ŘO / 
ZS, je-li zapojen do 
implementace a ze strany ŘO 
mu je tato činnost svěřena – 
projektový manažer. Příjemce 
při vyplňování ZoR ZP tuto 
část vidí, nicméně ji nemůže 
editovat. 

/// 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

Schválený dosažený 
počet jednotek (za 
sledované období)  

Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

Vyplňuje ŘO / ZS, je-li 
zapojen do implementace a 
ze strany ŘO mu je tato 
činnost svěřena – projektový 
manažer na soupisce 
výstupů. 

N/A 

Schválený dosažený 
počet jednotek 
(kumulativně) 

Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

Automaticky. N/A 

Zbývá k dosažení Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

Automaticky. N/A 

Schválené způsobilé 
výdaje za dosažené 
jednotky (za 
sledované období) 

Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 
desetinná místa 

Automaticky. 
Částka je v měně CZK. 

N/A 

Schválené způsobilé 
výdaje za dosažené 
jednotky 
(kumulativně) 

Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 
desetinná místa 

Automaticky. 
Částka je v měně CZK. 

N/A 

Zbývá k čerpání Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 
desetinná místa 

Automaticky. 
Částka je v měně CZK. 

N/A 

Krácení Povinná pro 
zjednodušené 
projekty 

/// Část, kterou vyplňuje ŘO / 
ZS, je-li zapojen do 
implementace a ze strany ŘO 
mu je tato činnost svěřena – 
projektový manažer. Příjemce 
při vyplňování ZoR ZP tuto 
část vidí, nicméně ji nemůže 
editovat. 

/// 

Krácený počet 
jednotek (za 
sledované období) 

Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

Vyplňuje ŘO / ZS, je-li 
zapojen do implementace a 
ze strany ŘO mu je tato 
činnost svěřena – projektový 

N/A 
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manažer na soupisce 
výstupů. 

Krácené / 
nezpůsobilé výdaje 

Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 
desetinná místa 

Automaticky. 
Částka je v měně CZK. 

N/A 

Způsob krácení Textové pole. Vyplňuje ŘO / ZS, je-li 
zapojen do implementace a 
ze strany ŘO mu je tato 
činnost svěřena – projektový 
manažer na soupisce 
výstupů. 

N/A 

Odůvodnění krácení 
pro příjemce 

Textové pole. Vyplňuje ŘO / ZS, je-li 
zapojen do implementace a 
ze strany ŘO mu je tato 
činnost svěřena – projektový 
manažer na soupisce 
výstupů. 

N/A 

8.  
Informace o 
firemních 
proměnných 
 

Příjemce Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, 
nerelevantní pro cíl 
EÚS. 

 Firemní proměnné se 
aktualizují oproti žádosti o 
podporu za příjemce. 
Relevantní jen pro 
podnikatelské subjekty 
(právnické osoby, resp. 
obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR). 
Nerelevantní pro cíl EÚS. 

A 

Účetní období od Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, 
nerelevantní pro cíl 
EÚS. 

dd.mm.rrrr Počáteční datum účetního 
období, za které jsou uváděny 
firemní proměnné.  
Relevantní pro podnikatelské 
subjekty (právnické osoby, 
resp. obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR). 
Jedná se o aktualizaci údajů 

A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

oproti žádosti o podporu, 
resp. předchozí zprávě o 
realizaci projektu.  
Vyplňuje příjemce. Výběr z 
kalendáře. 

Účetní období do Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, 
nerelevantní pro cíl 
EÚS. 

dd.mm.rrrr Koncové datum účetního 
období, za které jsou uváděny 
firemní proměnné. Relevantní 
pro podnikatelské subjekty 
(právnické osoby, resp. 
obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR). 
Jedná se o aktualizaci údajů 
oproti žádosti o podporu, 
resp. předchozí zprávě o 
realizaci projektu.  
Vyplňuje příjemce. Výběr z 
kalendáře. 

A 

Počet zaměstnanců Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, 
nerelevantní pro cíl 
EÚS. 

Číslo na 3 desetinná místa Počet zaměstnanců dle 
nařízení 651/2014 (FTE). 
Relevantní pro podnikatelské 
subjekty (právnické osoby, 
resp. obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR), které 
vystupují jako typ subjektu - 
žadatel / příjemce. Údaje se 
vztahuje k IČ subjektu, tzn., 
nezohledňují se další vztahy 
(např. matky apod.). Jedná se 
o aktualizaci údajů oproti 
žádosti o podporu, resp. 
předchozí zprávě o realizaci 
projektu. 
Vyplňuje příjemce. 

A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

Roční obrat (EUR) Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, 
nerelevantní pro cíl 
EÚS. 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Roční obrat v měně EUR. 
Definice dle nařízení č. 
651/2014. Relevantní pro 
podnikatelské subjekty 
(právnické osoby, resp. 
obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR), které 
vystupují jako typ subjektu - 
žadatel / příjemce. Údaj se 
vztahuje k IČ subjektu, tzn., 
nezohledňují se další vztahy 
(např. matky apod.) 
Vyplňuje příjemce. 

A 

Bilanční suma roční 
rozvahy (EUR) 

Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, 
nerelevantní pro cíl 
EÚS. 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Bilanční suma roční rozvahy v 
měně EUR. Relevantní pro 
podnikatelské subjekty 
(právnické osoby, resp. 
obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR). Údaj 
se vztahuje k IČ subjektu, 
tzn., nezohledňují se další 
vztahy (např. matky apod.). 
Jedná se o aktualizaci údajů 
oproti žádosti o podporu, 
resp. předchozí zprávě o 
realizaci projektu. 
Vyplňuje příjemce. 

V – přenáší se za 
subjekty, za které 
je údaj dostupný 

9.  
Informace o 
plnění 
harmonogramu 

Předpokládané 
datum zahájení 
fyzické realizace 
projektu 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu N/A 

Skutečné datum 
zahájení fyzické 
realizace projektu 

Povinná v první 
ZoR projektu 

dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce nebo se 
plní automaticky z dat 
projektu, pokud je známo 

N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

před podáním první ZoR 
projekt (např. bylo vyplněno 
na žádosti o podporu nebo 
doplněno v rámci schválené 
žádosti o změnu).  

Předpokládané 
datum ukončení 
fyzické realizace 
projektu 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu  N/A 

Skutečné datum 
ukončení fyzické 
realizace projektu 

Povinná 
v Závěrečné ZoR 
projektu 

dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. A – jedná se o 
datum podání 
žádosti o platbu, 
v případě projektů 
technické pomoci 
je to datum podání 
poslední žádosti o 
platbu 

Předpokládané 
datum zahájení etapy 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu N/A 

Předpokládané 
datum ukončení 
etapy 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu N/A 

Skutečné datum 
zahájení etapy 

Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. N/A 

Skutečné datum 
ukončení etapy 

Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. N/A 

Výkup pozemků Volitelná ///  /// 

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu N/A 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce N/A 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu N/A 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce N/A 

Zahájení výstavby Volitelná ///  /// 

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce N/A 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu N/A 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce N/A 

Ukončení výstavby Volitelná ///  /// 

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu N/A 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce N/A 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu N/A 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce N/A 

Zahájení 
kolaudačního řízení 

Volitelná ///  /// 

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu N/A 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce N/A 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu N/A 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce N/A 

Ukončení 
kolaudačního řízení 

Volitelná ///  /// 

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu N/A 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce N/A 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu N/A 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce N/A 

Zahájení provozu Volitelná ///  /// 

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu N/A 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce N/A 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu N/A 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce N/A 

10.  
Informace o 
plnění synergie 

Registrační číslo a 
název projektu, se 
kterým je projekt 
synergický 

Povinné u projektů, 
které jsou označeny 
jako synergické, a 
pouze v Závěrečné 
ZoR projektu 

 Identifikace zrcadlového 
(synergického) projektu. 
Vyplňuje se automaticky dle 
údajů v právním aktu o 
poskytnutí / převodu podpory. 

N/A 

Popis pokroku 
v realizaci synergické 
vazby 

Povinné u projektů, 
které jsou označeny 
jako synergické, a 

Textové pole Zhodnocení přínosu projektu 
ve vazbě na zrcadlový 
(synergický) projekt. Jaká je 

N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

pouze v Závěrečné 
ZoR projektu 

přidaná hodnota vzájemné 
realizace obou synergických 
projektů, jak probíhá 
spolupráce mezi příjemci 
projektů apod. Vyplňuje 
příjemce. 

11.  
Informace o 
plnění 
horizontálních 
principů 

Popis plnění cílů 
projektu v oblasti 
rovných příležitostí a 
nediskriminace 

Povinná u projektů, 
u kterých žadatel / 
příjemce v žádosti o 
podporu uvede – 
pozitivní nebo 
cíleně zaměřený 

Textové pole Příjemce v rámci textového 
pole popíše, jaká byla 
provedena opatření pro 
zajištění HP rovnosti mezi 
muži a ženami. 

N/A 

Popis plnění cílů 
projektu v zajištění 
rovnosti mužů a žen. 

Povinná u projektů, 
u kterých žadatel / 
příjemce v žádosti o 
podporu uvede – 
pozitivní nebo 
cíleně zaměřený 

Textové pole Příjemce v rámci textového 
pole popíše, jaká byla 
provedena opatření pro 
zajištění HP rovnosti mezi 
muži a ženami.  

N/A 

Popis plnění cílů 
projektu v oblasti 
vlivu na životní 
prostředí 

Povinná u projektů, 
u kterých žadatel / 
příjemce v žádosti o 
podporu uvede – 
pozitivní nebo 
cíleně zaměřený 

Textové pole Příjemce v rámci textového 
pole popíše, jaká byla přijata 
opaření pro zajištění plnění 
ENVI indikátorů. Plnění ENVI 
indikátorů je automaticky 
provázáno se záložkou 
Indikátory.  

N/A 

12.  
Informace o 
příjmech 
 

výše skutečně 
dosažených příjmů 
dle čl. 61 za 
sledované období 

Povinná pro 
individuální projekty 
a velké projekty 
spolufinancované 
z EFRR a FS 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Vyplňuje příjemce. N/A 

výše skutečně 
dosažených příjmů 
dle čl. 61 kumulativně 

Povinná pro 
individuální projekty 
a velké projekty 
spolufinancované 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky na základě 
předchozího pole a 
předchozích zpráv. 

N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

z EFRR a FS 

výše skutečně 
dosažených jiných 
peněžních příjmů za 
sledované období 

Povinná pro 
individuální projekty 
a velké projekty 
spolufinancované 
z EFRR, FS a 
ENRF 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Vyplňuje příjemce. N/A 

výše skutečně 
dosažených jiných 
peněžních příjmů 
kumulativně 

Povinná pro 
individuální projekty 
a velké projekty 
spolufinancované 
z EFRR, FS a 
ENRF 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky na základě 
předchozího pole a 
předchozích zpráv. 

N/A 

výše skutečně 
dosažených 
provozních výdajů za 
sledované období 
 

Povinná pro 
individuální projekty 
a velké projekty 
spolufinancované 
z EFRR, FS a 
ENRF 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Vyplňuje příjemce. N/A 

výše skutečně 
dosažených 
provozních výdajů 
kumulativně 

Povinná pro 
individuální projekty 
a velké projekty 
spolufinancované 
z EFRR, FS a 
ENRF 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky na základě 
předchozího pole a 
předchozích zpráv. 

N/A 

výše skutečně 
dosažených čistých 
jiných peněžních 
příjmů za sledované 
období 

Povinná pro ESF Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Vyplňuje příjemce. N/A 

výše skutečně 
dosažených čistých 
jiných peněžních 
příjmů kumulativně 

Povinná pro ESF Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky na základě 
předchozího pole a 
předchozích zpráv. 

N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

proveden přepočet 
v modulu CBA 

Povinná pro 
individuální projekty  

Číselník 
- ano 
- ne 

Přepočet je povinný 
v závěrečné zprávě o 
realizaci projektu pro projekty, 
které mají v modulu CBA 
proveden výpočet. Vyplňuje 
příjemce 

N/A 

Příloha – Výpočet 
CBA (zpracovaný 
mimo modul CBA 
v MS2014+) 

Povinná pro 
individuální 
projekty, které mají 
výjimku v MP řízení 
výzev a hodnocení 
projektů 2014–2020 
a velké projekty 

Soubor Nahrává příjemce. N/A 

13.  
Informace o 
pokroku ve 
veřejných 
zakázkách 

Blíže kap. 6.7 Povinná pro 
projekty s veřejnou 
zakázkou / 
zakázkami 

 Relevantní pro projekty, 
v rámci kterých jsou 
plánovány / realizovány 
veřejné zakázky. 
Datové položky se nabízí 
v závislosti na stavu přípravy 
či realizace veřejné zakázky / 
veřejných zakázek. 

Přenáší se 
změněná data za 
každou VZ 
v závislosti na 
jejím stavu a 
pokroku. 

14.  
Informace o 
zajištění 
povinné 
publicity 

Povinné nástroje: Povinná ///  /// 

Velkoplošný 
panel/billboard u 
projektů ERDF/FS 
v hodnotě vyšší než 
500 000 EUR 

Povinná u projektů, 
které splňují 
podmínku 

Číselník: 
- ano 
- prozatím ne 
- nevztahuje se 

Zobrazuje se u relevantních 
projektů dle právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory. 
Alokace za celkové způsobilé 
výdaje v CZK je 
přepočítávána měnovým 
kurzem platným v době 
uzavření právního aktu 
o poskytnutí / převodu 
podpory. 
Vyplňuje příjemce. Volí jednu 
položku z číselníku. 

N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

Stálá/pamětní deska 
u projektů ERDF/FS 
v hodnotě vyšší než 
500 000 EUR 

Povinná u projektů, 
které splňují 
podmínku 

Číselník: 
- ano 
- prozatím ne 
- nevztahuje se 

Zobrazuje se u relevantních 
projektů dle právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory. 
Alokace za celkové způsobilé 
výdaje v CZK je 
přepočítávána měnovým 
kurzem platným v době 
uzavření právního aktu 
o poskytnutí / převodu 
podpory. 
Vyplňuje příjemce. Volí jednu 
položku z číselníku. 

N/A 

Komentář Volitelná Textové pole. Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, 
pokud to považuje za 
žádoucí. 

N/A 

Plakát u projektů 
ESF a u projektů 
ERDF/FS v hodnotě 
nižší než 500 000 
EUR velikosti min A3 

Povinná u projektů, 
které splňují 
podmínku 

Číselník: 
- ano 
- prozatím ne 
- nevztahuje se 

Zobrazuje se u relevantních 
projektů dle právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory. 
Alokace za celkové způsobilé 
výdaje v CZK je 
přepočítávána měnovým 
kurzem platným v době 
uzavření právního aktu 
o poskytnutí / převodu 
podpory. 
Vyplňuje příjemce. Volí jednu 
položku z číselníku. 

N/A 

Plakát u projektů 
ERDF/FS v hodnotě 
vyšší než 500 000 
EUR velikosti min A3 

Povinná u projektů, 
které splňují 
podmínku 

Číselník: 
- ano 
- prozatím ne 

- nevztahuje se 

Zobrazuje se u relevantních 
projektů dle právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory. 
Alokace za celkové způsobilé 
výdaje v CZK je 
přepočítávána měnovým 
kurzem platným v době 

N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

uzavření právního aktu 
o poskytnutí / převodu 
podpory. 
Vyplňuje příjemce. Volí jednu 
položku z číselníku. 

Komentář Volitelná Textové pole. Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, 
pokud to považuje za 
žádoucí. 

N/A 

Povinné prvky  
(loga, odkaz na 
fond, slogan a další 
povinné 
náležitosti): 

Povinná ///  /// 

Povinné prvky jsou 
uvedeny na 
dokumentech, 
webových stránkách 
a dalších nosičích 
financovaných 
z evropských fondů 
v souladu s Pravidly 
pro žadatele a 
příjemce a to 
v souladu 
s povinnými 
technickými 
parametry. 

Povinná Číselník: 
- ano 
- prozatím ne 
- nevztahuje se 

Vyplňuje příjemce. Volí jednu 
položku z číselníku. 

N/A 

Komentář Volitelná Textové pole. Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, 
pokud to považuje za 
žádoucí. 

N/A 

Popis 
jiného/nepovinného 
zajištění propagace 
projektu 

Volitelná Textové pole. Vyplňuje příjemce. /// 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

15.  
Informace o 
plnění kritérií 
přeshraniční 
spolupráce 

Společná příprava Povinná pro ZoR 
projektů v cíli EUS 

Textové pole Popis, jak jsou konkrétně 
naplněna při realizaci projektu 
kritéria spolupráce partnerů 
v jednotlivých oblastech. 
Vyplňuje příjemce. 

N/A 

Společná realizace Textové pole N/A 

Společný personál Textové pole N/A 

Společné financování Textové pole N/A 

16.  
Přeshraniční 
dopad 

Příspěvek projektu 
k propojování česko-
polského pohraničí 

Povinná pro ZoR 
projektů v cíli EUS 

Textové pole Popište, jaké pozitivní účinky 
měla dosavadní realizace 
projektu pro rozvoj 
příhraničního území a 
odbourávání infrastrukturních, 
sociálních a ekonomických 
bariér a jak se tyto účinky 
projeví na každé straně 
hranice. 
Vyplňuje příjemce. 

N/A 

Dopad projektu na 
druhé straně hranice 
ve vztahu k cílovým 
skupinám 

Textové pole Jaký je skutečný dopad 
doposud realizovaných aktivit 
na druhé straně hranice, 
zejména ve vztahu k cílovým 
skupinám a jejich potřebám. 
(Pokud nebyl dosud dosažen 
stav popsaný v projektové 
žádosti, je třeba popsat 
následné kroky.) 
Vyplňuje příjemce. 

N/A 

Územní dopad 
projektu v příhraniční 
oblasti 

Textové pole Jaký je skutečný územní 
dopad doposud realizovaných 
aktivit v podporované 
příhraniční oblasti. (Pokud 
nebyl dosud dosažen stav 
popsaný v projektové žádosti, 
je třeba popsat následné 
kroky.) 
Vyplňuje příjemce. 

N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

17.  
Informace o 
případných 
problémech, 
které se 
vyskytly 
v realizaci 
projektu 
v průběhu 
období, za které 
je tato zprávy 
vykazována / 
Informace o 
případných 
problémech, 
které se 
vyskytly 
v realizaci dílčí 
části projektu 
v průběhu 
období, za které 
je tato zpráva 
vykazována 
(pouze v případě 
ZoR za dílčí část 
projektu) 

Identifikace problému Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. N/A 

Popis problému Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. N/A 

Řešení ze strany 
příjemce 

Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. N/A 

18.  
Čestná 
prohlášení 

Seznam čestných 
prohlášení 

Povinná Textové pole se zněním 
čestného/ch prohlášení 

Příjemce volí z nabízených 
čestných prohlášení a svým 
elektronickým podpisem 
připojeným k ZoR projektu 
stvrzuje souhlas s jejich 
zněním. 

N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

19.  
Příloha Příloha – Závěrečná 

zpráva za celé 
období realizace 
projektu 

Povinná pro 
fázované projekty 
při překládání 
Závěrečné ZoR 
projektu za část 
projektu 
spolufinancovanou 
v programovém 
období 2014–2020. 

Soubor Nahrává příjemce. Zpráva 
pokrývá celý projekt, tzn. část 
spolufinancovanou v období 
2007–2013 a 2014–2020. 

N/A 

 

Příloha/y – Průběžná zpráva o realizaci dílčí část projektu č. X (pozn. relevantní jen pro Průběžnou ZoR projektu v cíli EUS) 

Příloha/y – Závěrečná zpráva o realizaci dílčí část projektu č. X (pozn. relevantní jen pro Závěrečnou ZoR projektu v cíli EUS) 
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Příloha 43 Závěrečná zpráva za celé období realizace projektu 

Úvodní strana dokumentu 

Datová položka Plnění Poznámka 

Název dokumentu Závěrečná zpráva za celé období realizace 
individuálního projektu č. X 
 
Závěrečná zpráva za celé období realizace velkého 
projektu č. X 

Automaticky 
X = registrační číslo projektu 

Program / DoP Číselník  Automaticky 

Typ dokumentu Realizační Automaticky 

Druh dokumentu Číselník 
- Zpráva o realizaci individuálního projektu 
- Zpráva o realizaci velkého projektu 

Automaticky 

Logo  Automaticky 

 

Obsah dokumentu 

Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

1.  
Základní informace o 
projektu 

Registrační číslo projektu Povinná  Vyplňuje se automaticky s tím, 
že se zobrazují pouze ty 
datové položky a k nim údaje, 
které jsou v případě daného 
projektu relevantní. 

Název projektu 
 

 

Název příjemce  

Typ operace Číselník 
- individuální projekt 
- velký projekt 

Atribut projektu Číselník 
- integrovaný 
- synergický 
- komplementární 
- nerelevantní 

Fázovaný projekt Checkbox 

Číslo a název integrovaného 
nástroje, pokud je projekt 

 



Příloha 43 Závěrečná zpráva za celé období realizace projektu 

421 
 

Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

„integrovaný“ 

Číslo a název integrované 
strategie 

 

Číslo a název projektu/ů, se 
kterými je projekt 
„synergický“ 

 

Číslo a název programu, ze 
kterého je projekt 
spolufinancován 

 

Číslo a název prioritní osy / 
priority Unie 

 

Číslo a název investiční 
priority / specifického cíle 
(ENRF) 

 

Číslo a název opatření 

(ENRF) 
 

Číslo a název záměru 
(ENRF) 

 

Číslo a název specifického 
cíle / specifických cílů 

 

Fond  

Pořadí etapy  Vyplňuje příjemce, pokud je 
projekt etapový. 

2.  
Informace o zprávě Identifikační číslo zprávy 

 
Povinná  Automaticky 

Typ zprávy „závěrečná“ 

Pořadové číslo zprávy  

Plánované datum podání dd.mm.rrrr Datum, ke kterému měl 
příjemce dle harmonogramu 
zpráv tuto zprávu podat ŘO / 
ZS. 
Vyplňuje se automaticky 

Skutečné datum podání – 1. 
podání 

dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce poprvé 
podal tuto zprávu ŘO / ZS, je-li 
zapojen do implementace a ze 
strany ŘO mu je tato činnost 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

svěřena.  
Vyplňuje se automaticky. 
V případě, že dojde k vracení 
zprávy k dopracování, toto 
datum se nemění. 

Skutečné datum podání – 
aktuální verze 

dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce podal 
aktuální verzi zprávy ŘO / ZS. 
Vyplňuje se automaticky 
v případě podání zprávy po 
vrácení k dopracování. Při 
opětovném podání se datum 
přepisu, nicméně v MS2014+ 
jsou všechna data a verze 
zprávy zachovány. 

Sledované období od dd.mm.rrrr Skutečné datum zahájení 
fyzické realizace projektu, 
pokud je  na projektu vyplněno 
před rozpracováním zprávy, 
jinak se plní datum vydání 
právního aktu o poskytnutí 
převodu / podpory. 
Vyplňuje se automaticky. 

Sledované období do dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. Volí 
z kalendáře.  
V případě projektů, které jsou 
součástí větší akce, za kterou 
je tato zpráva vykazovaná, 
jedná se o datum ukončení 
realizace dané akce. 

3.  
Informace o procesu 
schvalování projektu 

Datum právního aktu o 
poskytnutí / převodu 
podpory 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky 

Číslo právního aktu o 
poskytnutí / převodu 
podpory 

Volitelná  Automaticky 

Datum dodatku Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

Číslo dodatku Volitelná  Automaticky 

Předmět dodatku Volitelná Číselník Automaticky 

Přepokládané datum 
předložení žádosti o 
schválení velkého projektu 
na EK ŘO 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. 

Skutečné datum předložení 
žádosti o schválení velkého 
projektu na EK ŘO 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr Automaticky, přičemž výčet 
datových položek se liší podle 
zvoleného způsobu schválení 
velkého projektu. Datum odeslání velkého 

projektu nezávislému 
expertu k posouzení 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr 

Datum pozitivního 
ohodnocení velkého 
projektu nezávislým 
expertem 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr 

Datum negativního 
ohodnocení velkého 
projektu nezávislým 
expertem 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr 

Datum odeslání velkého 
projektu k notifikace EK 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr 

Datum odeslání velkého 
projektu ke schválení EK 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr 

Datum rozhodnutí EK o 
velkém projektu 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr 

Datum neschválení velkého 
projektu EK 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr 

Datum změny rozhodnutí 
EK 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr 

Předmět změny rozhodnutí 
EK 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

Textové pole 

4.  
Informace o průběhu 
realizace projektu 

Popis průběhu realizace 
projektu 

Povinná pro 
individuální projekty, 
velké projekty a 
zjednodušené 

Textové pole Popis průběhu realizace 
projektu a dosažení 
konečného stavu / cílů 
projektu. 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

projektu, pokud 
nemají definované 
klíčové aktivity 
Volitelná pro projekty, 
u kterých jsou 
definovány klíčové 
aktivity 

V případě, že se jedná o 
projekt, který je součástí větší 
akce, je žádoucí popsat i 
samotnou akci. 
Vyplňuje příjemce. 

5.  
Informace o plnění 
klíčových aktivit 

Číslo a název klíčové 
aktivity 

Povinná u projektů, u 
kterých jsou 
definovány klíčové 
aktivity 

 Vyplňuje se automaticky na 
základě právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory. 
Je relevantní pouze pro 
projekty, u kterých jsou 
definovány klíčové aktivity. 

Popis plnění klíčové aktivity 
v průběhu realizace projektu 

Povinná u projektů, u 
kterých jsou 
definovány klíčové 
aktivity 

Textové pole Vyplňuje příjemce. 

6.  
Informace o plnění 
harmonogramu 

Předpokládané datum 
zahájení fyzické realizace 
projektu 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Skutečné datum zahájení 
fyzické realizace projektu 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Předpokládané datum 
zahájení etapy 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Předpokládané datum 
ukončení etapy 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Skutečné datum zahájení 
etapy 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Skutečné datum ukončení 
etapy 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Výkup pozemků Volitelná ///  

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce 

Zahájení výstavby Volitelná ///  
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce 

Ukončení výstavby Volitelná ///  

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce 

Zahájení kolaudačního 
řízení 

Volitelná ///  

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce 

Ukončení kolaudačního 
řízení 

Volitelná ///  

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce 

Zahájení provozu Volitelná ///  

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce 

7.  
Informace o zajištění 
provozu / údržby 
výstupů projektu po 
jeho ukončení 

Popis zajištění provozu / 
údržby projektu po jeho 
ukončení 

Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. 

8.  
Informace o plnění 
indikátorů 
 

Kód a název indikátoru Povinná Formát dle NČI 2014+ Vyplňuje se automaticky dle 
NČI 2014+. Údaje se dotahují 
za každý indikátor, ke kterému 
se příjemce zavázal, a 
dotahují se z právního aktu o 

Měrná jednotka 
 

Povinná Formát dle NČI 2014+ 

Environmentální indikátor 
(ENVI) 

Povinná Formát dle NČI 2014+ 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

Výchozí hodnota Volitelná Formát dle NČI 2014+ poskytnutí / převodu podpory. 

Datum výchozí hodnoty Volitelná dd.mm.rrrr 

Cílová hodnota Volitelná Formát dle NČI 2014+ 

Datum cílové hodnoty Volitelná dd.mm.rrrr 

Dosažená hodnota Povinná Formát dle NČI 2014+ Jedná se o kumulativní údaj 
od začátku realizace projektu. 
Vyplňuje příjemce podle 
skutečnosti. 
U indikátorů bez kumulace se 
jedná o aktuální hodnotu. 
V případě indikátorů 
přenesených z IS ESF2014+ 
se hodnota vyplňuje 
automaticky. 

Datum dosažené hodnoty Povinná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. Volí 
z kalendáře. 

Procento plnění cílové 
hodnoty 

Povinná  Automaticky. Pokud cílová 
hodnota indikátoru není 
součástí právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory, 
vyplňuje se N/A. 

Komentář Volitelná Textové pole Vysvětlení k dosažené 
hodnotě indikátoru. Vyplňuje 
příjemce, pokud to považuje 
za žádoucí. 

9.  
Informace o 
firemních 
proměnných 
 

Příjemce Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, nerelevantní 
pro cíl EÚS. 

 Firemní proměnné se 
aktualizují oproti žádosti o 
podporu za příjemce. 
Relevantní jen pro 
podnikatelské subjekty 
(právnické osoby, resp. 
obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR). 
Nerelevantní pro cíl EÚS. 

Účetní období od Povinná jen pro 
podnikatelské 

dd.mm.rrrr Počáteční datum účetního 
období, za které jsou uváděny 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

subjekty, nerelevantní 
pro cíl EÚS. 

firemní proměnné.  
Relevantní pro podnikatelské 
subjekty (právnické osoby, 
resp. obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR). Jedná 
se o aktualizaci údajů oproti 
žádosti o podporu, resp. 
předchozí zprávě o realizaci 
projektu.  
Vyplňuje příjemce. Výběr z 
kalendáře. 

Účetní období do Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, nerelevantní 
pro cíl EÚS. 

dd.mm.rrrr Koncové datum účetního 
období, za které jsou uváděny 
firemní proměnné. Relevantní 
pro podnikatelské subjekty 
(právnické osoby, resp. 
obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR). Jedná 
se o aktualizaci údajů oproti 
žádosti o podporu, resp. 
předchozí zprávě o realizaci 
projektu.  
Vyplňuje příjemce. Výběr z 
kalendáře. 

Počet zaměstnanců Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, nerelevantní 
pro cíl EÚS. 

Číslo na 3 desetinná místa Počet zaměstnanců dle 
nařízení 651/2014 (FTE). 
Relevantní pro podnikatelské 
subjekty (právnické osoby, 
resp. obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR), které 
vystupují jako typ subjektu - 
žadatel / příjemce. Údaj se 
vztahuje k IČ subjektu, tzn., 
nezohledňují se další vztahy 
(např. matky apod.). Jedná se 
o aktualizaci údajů oproti 



Příloha 43 Závěrečná zpráva za celé období realizace projektu 

428 
 

Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

žádosti o podporu, resp. 
předchozí zprávě o realizaci 
projektu. 
Vyplňuje příjemce. 

Roční obrat (EUR) Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, nerelevantní 
pro cíl EÚS. 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Roční obrat v měně EUR. 
Definice dle nařízení č. 
651/2014. Relevantní pro 
podnikatelské subjekty 
(právnické osoby, resp. 
obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR), které 
vystupují jako typ subjektu - 
žadatel / příjemce. Údaj se 
vztahuje k IČ subjektu, tzn., 
nezohledňují se další vztahy 
(např. matky apod.) 
Vyplňuje příjemce. 

Bilanční suma roční rozvahy 
(EUR) 

Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, nerelevantní 
pro cíl EÚS. 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Bilanční suma roční rozvahy v 
měně EUR. Relevantní pro 
podnikatelské subjekty 
(právnické osoby, resp. 
obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR). Údaj 
se vztahuje k IČ subjektu, tzn., 
nezohledňují se další vztahy 
(např. matky apod.). Jedná se 
o aktualizaci údajů oproti 
žádosti o podporu, resp. 
předchozí zprávě o realizaci 
projektu. 
Vyplňuje příjemce. 

10.  
Informace o plnění 
synergie 

Registrační číslo a název 
projektu, se kterým je 
projekt synergický 

Povinné u projektů, 
které jsou označeny 
jako synergické 

 Identifikace zrcadlového 
(synergického) projektu. 
Vyplňuje se automaticky dle 
údajů v právním aktu o 
poskytnutí / převodu podpory. 
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Popis pokroku v realizaci 
synergické vazby 

Povinné u projektů, 
které jsou označeny 
jako synergické 

Textové pole Zhodnocení přínosu projektu 
ve vazbě na zrcadlový 
(synergický) projekt. Jaká je 
přidaná hodnota vzájemné 
realizace obou synergických 
projektů, jak probíhá 
spolupráce mezi příjemci 
projektů apod. Vyplňuje 
příjemce. 

11.  
Informace o plnění 
horizontálních 
principů 

Popis plnění cílů projektu 
v oblasti rovných příležitostí 
a nediskriminace 

Povinná u projektů, u 
kterých žadatel / 
příjemce v žádosti o 
podporu uvede – 
pozitivní nebo cíleně 
zaměřený 

Textové pole Příjemce v rámci textového 
pole popíše, jaká byla 
provedena opatření pro 
zajištění HP rovnosti mezi 
muži a ženami. 

Popis plnění cílů projektu 
v zajištění rovnosti mužů a 
žen. 

Povinná u projektů, u 
kterých žadatel / 
příjemce v žádosti o 
podporu uvede – 
pozitivní nebo cíleně 
zaměřený 

Textové pole Příjemce v rámci textového 
pole popíše, jaká byla 
provedena opatření pro 
zajištění HP rovnosti mezi 
muži a ženami.  

Popis plnění cílů projektu 
v oblasti vlivu na životní 
prostředí 

Povinná u projektů, u 
kterých žadatel / 
příjemce v žádosti o 
podporu uvede – 
pozitivní nebo cíleně 
zaměřený 

Textové pole Příjemce v rámci textového 
pole popíše, jaká byla přijata 
opaření pro zajištění plnění 
ENVI indikátorů. Plnění ENVI 
indikátorů je automaticky 
provázáno se záložkou 
Indikátory.  

12.  
Informace o 
příjmech 
 

výše skutečně dosažených 
příjmů dle čl. 61 za 
sledované období 

Povinná pro 
individuální projekty a 
velké projekty 
spolufinancované 
z EFRR a FS 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Vyplňuje příjemce. 

výše skutečně dosažených 
příjmů dle čl. 61 kumulativně 

Povinná pro 
individuální projekty a 
velké projekty 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Automaticky na základě 
předchozího pole a 
předchozích zpráv. 
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spolufinancované 
z EFRR a FS 

výše skutečně dosažených 
jiných peněžních příjmů za 
sledované období 

Povinná pro 
individuální projekty a 
velké projekty 
spolufinancované 
z EFRR, FS a ENRF 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Vyplňuje příjemce. 

výše skutečně dosažených 
jiných peněžních příjmů 
kumulativně 

Povinná pro 
individuální projekty a 
velké projekty 
spolufinancované 
z EFRR, FS a ENRF 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Automaticky na základě 
předchozího pole a 
předchozích zpráv. 

výše skutečně dosažených 
provozních výdajů za 
sledované období 
 

Povinná pro 
individuální projekty a 
velké projekty 
spolufinancované 
z EFRR, FS a ENRF 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Vyplňuje příjemce. 

výše skutečně dosažených 
provozních výdajů 
kumulativně 

Povinná pro 
individuální projekty a 
velké projekty 
spolufinancované 
z EFRR, FS a ENRF 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Automaticky na základě 
předchozího pole a 
předchozích zpráv. 

výše skutečně dosažených 
čistých jiných peněžních 
příjmů za sledované období 

Povinná pro ESF Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Vyplňuje příjemce. 

výše skutečně dosažených 
čistých jiných peněžních 
příjmů kumulativně 

Povinná pro ESF Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Automaticky na základě 
předchozího pole a 
předchozích zpráv.  

proveden přepočet v modulu 
CBA 

Povinná pro 
individuální projekty  

Číselník 
- ano 
- ne 

Přepočet je povinný 
v závěrečné zprávě za celé 
období realizace pro projekty, 
které mají v modulu CBA 
proveden výpočet. Vyplňuje 
příjemce 

Příloha – Výpočet CBA 
(zpracovaný mimo modul 

Povinná pro 
individuální projekty, 

Soubor Nahrává příjemce. 
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CBA v MS2014+) které mají výjimku 
v MP řízení výzev a 
hodnocení projektů 
2014–2020 a velké 
projekty 

13.  
Informace o 
veřejných zakázkách 

 
  Relevantní pro projekty, 

v rámci kterých jsou plánovány 
/ realizovány veřejné zakázky. 
Datové položky se nabízí 
v závislosti na stavu přípravy 
či realizace veřejné zakázky / 
veřejných zakázek. 

14.  
Vyhodnocení 
celkových nákladů 
akce 

Vyhodnocení celkových 
nákladů akce 

Volitelná Textové pole Slovní zhodnocení celkových 
nákladů akce, jejích součástí 
je projekt spolufinancovaný 
z ESI fondů. 
Vyplňuje příjemce. 

Příloha – Celkové náklady 
akce 

Volitelná Soubor Soubor s předdefinovanou 
strukturou ze strany ŘO 
v pravidlech pro příjemce. 
Vyplňuje a nahrává příjemce. 

15.  
Informace o zajištění 
povinné publicity 

Povinné nástroje: Povinná ///  

Velkoplošný panel/billboard 
u projektů ERDF/FS 
v hodnotě vyšší než 
500 000 EUR 

Povinná u projektů, 
které splňují 
podmínku 

Číselník: 
- ano 
- prozatím ne 
- nevztahuje se 

Zobrazuje se u relevantních 
projektů dle právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory. 
Alokace za celkové způsobilé 
výdaje v CZK je přepočítávána 
měnovým kurzem platným 
v době uzavření právního aktu 
o poskytnutí / převodu 
podpory. 
Vyplňuje příjemce. Volí jednu 
položku z číselníku. 

Stálá/pamětní deska u 
projektů ERDF/FS 
v hodnotě vyšší než 

Povinná u projektů, 
které splňují 
podmínku 

Číselník: 
- ano 
- prozatím ne 

Zobrazuje se u relevantních 
projektů dle právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory. 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

500 000 EUR - nevztahuje se Alokace za celkové způsobilé 
výdaje v CZK je přepočítávána 
měnovým kurzem platným 
v době uzavření právního aktu 
o poskytnutí / převodu 
podpory. 
Vyplňuje příjemce. Volí jednu 
položku z číselníku. 

Komentář Volitelná Textové pole. Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, 
pokud to považuje za žádoucí. 

Plakát u projektů ESF a u 
projektů ERDF/FS 
v hodnotě nižší než 500 000 
EUR velikosti min A3 

Povinná u projektů, 
které splňují 
podmínku 

Číselník: 
- ano 
- prozatím ne 
- nevztahuje se 

Zobrazuje se u relevantních 
projektů dle právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory. 
Alokace za celkové způsobilé 
výdaje v CZK je přepočítávána 
měnovým kurzem platným 
v době uzavření právního aktu 
o poskytnutí / převodu 
podpory. 
Vyplňuje příjemce. Volí jednu 
položku z číselníku. 

Plakát u projektů ERDF/FS 
v hodnotě vyšší než 
500 000 EUR velikosti min 
A3 

Povinná u projektů, 
které splňují 
podmínku 

Číselník: 
- ano 
- prozatím ne 

nevztahuje se 

Zobrazuje se u relevantních 
projektů dle právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory. 
Alokace za celkové způsobilé 
výdaje v CZK je přepočítávána 
měnovým kurzem platným 
v době uzavření právního aktu 
o poskytnutí / převodu 
podpory. 
Vyplňuje příjemce. Volí jednu 
položku z číselníku. 

Komentář Volitelná Textové pole. Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, 
pokud to považuje za žádoucí. 

Povinné prvky  
(loga, odkaz na fond, 

Povinná ///  
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slogan a další povinné 
náležitosti): 

Povinné prvky jsou uvedeny 
na dokumentech, webových 
stránkách a dalších nosičích 
financovaných z evropských 
fondů v souladu s Pravidly 
pro žadatele a příjemce. 

Povinná Číselník: 
- ano 
- prozatím ne 
- nevztahuje se 

Vyplňuje příjemce. Volí jednu 
položku z číselníku. 

Komentář Volitelná Textové pole. Vysvětlení. Vyplňuje příjemce, 
pokud to považuje za žádoucí. 

Popis jiného/nepovinného 
zajištění propagace 
projektu 

Volitelná Textové pole. Vyplňuje příjemce. 

16.  
Informace o 
případných 
problémech, které se 
vyskytly v průběhu 
realizace projektu  

Identifikace problému Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. 

Popis problému Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. 

Řešení ze strany příjemce Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. 

17.  
Čestná prohlášení Seznam čestných 

prohlášení 
Povinná Textové pole se zněním 

čestného/ch prohlášení 
Příjemce volí z nabízených 
čestných prohlášení a svým 
elektronickým podpisem 
připojeným k ZoR projektu 
stvrzuje souhlas s jejich 
zněním. 
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Legenda 

A datová položka je povinně přenášená z IS SZIF do MS2014+ 
V  datová položka je volitelně přenášená z IS SZIF do MS2014+ 
N/A datová položka není přenášena z IS SZIF do MS2014+; pokud se současně jedná o povinnou datovou položku v ZoR projektu je evidována pouze 

v IS SZIF 

 

Úvodní strana dokumentu 

Datová položka Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

Název dokumentu Průběžná zpráva o udržitelnosti individuálního projektu č. X / 
Závěrečná zpráva o udržitelnosti individuálního projektu č. X 
 
Průběžná zpráva o udržitelnosti velkého projektu č. X / 
Závěrečná zpráva o udržitelnosti velkého projektu č. X 

Automaticky 
X = registrační číslo projektu 

N/A 

Program / DoP Číselník  Automaticky N/A 

Typ dokumentu Realizační Automaticky N/A 

Druh dokumentu Číselník 
- Zpráva o udržitelnosti individuálního projektu 
- Zpráva o udržitelnosti velkého projektu 

Automaticky N/A 

Logo  Automaticky N/A 
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Obsah dokumentu 

Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

1.  
Základní 
informace o 
projektu 

Registrační číslo 
projektu 

Povinná  Vyplňuje se automaticky s tím, 
že se zobrazují pouze ty datové 
položky a k nim údaje, které 
jsou v případě daného projektu 
relevantní. 
 

Přenášená data 
jsou navázána na 
konkrétní projekt. 

Název projektu 
 

 N/A 

Název příjemce  N/A 

Typ operace Číselník 
- individuální projekt 
- velký projekt 

N/A 

Atribut projektu Číselník 
- integrovaný 
- synergický 
- komplementární 
- nerelevantní 

N/A 

Fázovaný projekt Checkbox N/A 

Číslo a název 
integrovaného 
nástroje, pokud je 
projekt „integrovaný“ 

 N/A 

Číslo a název 
integrované strategie 

 N/A 

Číslo a název 
projektu/ů, se kterými 
je projekt „synergický“ 

 N/A 

Číslo a název 
programu, ze kterého 
je projekt 
spolufinancován 

 N/A 

Číslo a název prioritní 
osy / priority Unie 

 N/A 

Číslo a název 
investiční priority / 

 N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

specifického cíle 
(ENRF) 

Číslo a název opatření 

(ENRF) 
 N/A 

Číslo a název záměru 
(ENRF) 

 N/A 

Číslo a název 
specifického cíle / 
specifických cílů 

 N/A 

Fond  N/A 

2.  
Informace o 
zprávě 

Identifikační číslo 
zprávy 
 

Povinná  Automaticky N/A 

Typ zprávy Číselník 
- průběžná 
- závěrečná 

N/A 

Pořadové číslo zprávy  N/A 

Plánované datum 
podání 

dd.mm.rrrr Datum, ke kterému měl 
příjemce dle harmonogramu 
zpráv tuto zprávu podat ŘO / 
ZS. 
Vyplňuje se automaticky. 

N/A 

Skutečné datum 
podání – 1. podání 

dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce poprvé 
podal tuto zprávu ŘO / ZS, je-li 
zapojen do implementace a ze 
strany ŘO mu je tato činnost 
svěřena.  
Vyplňuje se automaticky. 
V případě, že dojde k vracení 
zprávy k dopracování, toto 
datum se nemění. 

N/A 

Skutečné datum 
podání – aktuální 

dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce podal 
aktuální verzi zprávy ŘO / ZS. 

N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

verze Vyplňuje se automaticky 
v případě podání zprávy po 
vrácení k dopracování. Při 
opětovném podání se datum 
přepisu, nicméně v MS2014+ 
jsou všechna data a verze 
zprávy zachovány. 

Sledované období od dd.mm.rrrr Datum od stavu „Projekt 
finančně ukončen ŘO“ 
v případě první ZoU projektu. 
V případě dalších ZoU projektu 
se jedná o datum následující po 
datu uvedeném v položce 
„Sledované období do“ 
v předchozí zprávě.  
Vyplňuje se automaticky. 

N/A 

Sledované období do dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. Volí 
z kalendáře. 

N/A 

3.  
Informace o 
plnění 
udržitelnosti 
projektu 

Popis o plnění 
udržitelnosti projektu 

Povinná Textové pole Popis o stavu projektu v době 
udržitelnosti. Vyplňuje příjemce. 

N/A 

Došlo k zastavení 
nebo přemístění 
výrobní činnosti mimo 
programovou oblast? 

Povinná Číselník 
- ano 
- ne 

Příjemce volí jednu z položek 
číselníku. 

N/A 

Vysvětlení Povinná Textové pole Příjemce uvede bližší upřesnění 
nastalé změny, pokud zvolil 
„ano“. 

N/A 

Došlo ke změně 
vlastnictví položky 
infrastruktury, která 
podniku / veřejnému 
subjektu poskytuje 
nepatřičnou výhodu? 

Povinná Číselník 
- ano 
- ne 

Příjemce volí jednu z položek 
číselníku. 

N/A 

Vysvětlení Povinná Textové pole Příjemce uvede bližší upřesnění N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

nastalé změny, pokud zvolil 
„ano“. 

Došlo k podstatné 
změně nepříznivě 
ovlivňující povahu, cíle 
nebo prováděcí 
podmínky operace, 
která by vedla 
k ohrožení jejích 
původních cílů? 

Povinná Číselník 
- ano 
- ne 

Příjemce volí jednu z položek 
číselníku. 

N/A 

Vysvětlení Povinná Textové pole Příjemce uvede bližší upřesnění 
nastalé změny, pokud zvolil 
„ano“. 

N/A 

Datum ukončení 
kolaudačního řízení 

Povinná dd.mm.rrrr Volí příjemce z kalendáře. N/A 

Datum uvedení stavby 
do trvalého provozu 

Povinná dd.mm.rrrr Volí příjemce z kalendáře. N/A 

Plánované zajištění 
udržitelnosti projektu 
po zbytek doby 
udržitelnosti 

Povinná Textové pole Popis předpokládaného 
zajištění provozu a údržby 
projektu po zbytek doby 
udržitelnosti. 
Vyplňuje příjemce. 

N/A 

4.  
Informace o 
plnění 
indikátorů 
 

Kód a název 
indikátoru 

Povinná Formát dle NČI 2014+ Vyplňuje se automaticky dle 
NČI 2014+. Údaje se dotahují 
za každý indikátor, ke kterému 
se příjemce zavázal, a dotahují 
se z právního aktu o poskytnutí 
/ převodu podpory. 

A 

Měrná jednotka 
 

Povinná Formát dle NČI 2014+ A 

Environmentální 
indikátor (ENVI) 

Povinná Formát dle NČI 2014+ A 

Výchozí hodnota Volitelná Formát dle NČI 2014+ A 

Datum výchozí 
hodnoty 

Volitelná dd.mm.rrrr A 

Cílová hodnota Volitelná Formát dle NČI 2014+ A 

Datum cílové hodnoty Volitelná dd.mm.rrrr A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

Dosažená hodnota Povinná Formát dle NČI 2014+ Jedná se o kumulativní údaj od 
začátku realizace projektu.  
U indikátorů bez kumulace se 
jedná o aktuální hodnotu. 
Vyplňuje příjemce podle 
skutečnosti. 
V případě indikátorů 
přenesených z IS ESF2014+ se 
hodnota vyplňuje automaticky. 

A 

Datum dosažené 
hodnoty 

Povinná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. Volí 
z kalendáře. 

A 

Procento plnění cílové 
hodnoty 

Povinná  Automaticky. Pokud cílová 
hodnota indikátoru není 
součástí právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory, 
vyplňuje se N/A. 

A 

Komentář Volitelná Textové pole Vysvětlení k dosažené hodnotě 
indikátoru. Vyplňuje příjemce, 
pokud to považuje za žádoucí. 

N/A 

5.  
Informace o 
firemních 
proměnných 
 

Příjemce Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, 
nerelevantní pro 
cíl EÚS. 

 Firemní proměnné se aktualizují 
oproti žádosti o podporu za 
příjemce. Relevantní jen pro 
podnikatelské subjekty 
(právnické osoby, resp. 
obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR). 
Nerelevantní pro cíl EÚS. 

A 

Účetní období od Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, 
nerelevantní pro 
cíl EÚS. 

dd.mm.rrrr Počáteční datum účetního 
období, za které jsou uváděny 
firemní proměnné.  
Relevantní pro podnikatelské 
subjekty (právnické osoby, 
resp. obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR). Jedná 

A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

se o aktualizaci údajů oproti 
žádosti o podporu, resp. 
předchozí zprávě o realizaci / 
udržitelnosti projektu.  
Vyplňuje příjemce. Výběr z 
kalendáře. 

Účetní období do Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, 
nerelevantní pro 
cíl EÚS. 

dd.mm.rrrr Koncové datum účetního 
období, za které jsou uváděny 
firemní proměnné. Relevantní 
pro podnikatelské subjekty 
(právnické osoby, resp. 
obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR). Jedná 
se o aktualizaci údajů oproti 
žádosti o podporu, resp. 
předchozí zprávě o realizaci / 
udržitelnosti projektu.  
Vyplňuje příjemce. Výběr z 
kalendáře. 

A 

Počet zaměstnanců Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, 
nerelevantní pro 
cíl EÚS. 

Číslo na 3 desetinná místa Počet zaměstnanců dle 
nařízení 651/2014 (FTE). 
Relevantní pro podnikatelské 
subjekty (právnické osoby, 
resp. obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR), které 
vystupují jako typ subjektu - 
žadatel / příjemce. Údaj se 
vztahuje k IČ subjektu, tzn., 
nezohledňují se další vztahy 
(např. matky apod.). Jedná se o 
aktualizaci údajů oproti žádosti 
o podporu, resp. předchozí 
zprávě o realizaci / udržitelnosti 
projektu. Vyplňuje příjemce. 

A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

Roční obrat (EUR) Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, 
nerelevantní pro 
cíl EÚS. 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Roční obrat v měně EUR. 
Definice dle nařízení č. 
651/2014. Relevantní pro 
podnikatelské subjekty 
(právnické osoby, resp. 
obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR), které 
vystupují jako typ subjektu - 
žadatel / příjemce. Údaj se 
vztahuje k IČ subjektu, tzn., 
nezohledňují se další vztahy 
(např. matky apod.) 
Vyplňuje příjemce. 

A 

Bilanční suma roční 
rozvahy (EUR) 

Povinná jen pro 
podnikatelské 
subjekty, 
nerelevantní pro 
cíl EÚS. 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Bilanční suma roční rozvahy v 
měně EUR. Relevantní pro 
podnikatelské subjekty 
(právnické osoby, resp. 
obchodní společnosti a 
družstva dle práva ČR). Údaj se 
vztahuje k IČ subjektu, tzn., 
nezohledňují se další vztahy 
(např. matky apod.). Jedná se o 
aktualizaci údajů oproti žádosti 
o podporu, resp. předchozí 
zprávě o realizaci / udržitelnosti 
projektu. Vyplňuje příjemce. 

V – přenáší se za 
subjekty, za které 
je údaj dostupný 

6.  
Informace o 
plnění synergie 

Registrační číslo a 
název projektu, se 
kterým je projekt 
synergický 

Povinné u 
projektů, které 
jsou označeny 
jako synergické 

 Identifikace zrcadlového 
(synergického) projektu. 
Vyplňuje se automaticky dle 
údajů v právním aktu o 
poskytnutí / převodu podpory. 

N/A 

Popis plnění 
synergické vazby 

Povinné u 
projektů, které 
jsou označeny 

Textové pole Zhodnocení přínosu projektu ve 
vazbě na zrcadlový (synergický) 
projekt. Jaká je přidaná hodnota 

N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

jako synergické vzájemné realizace obou 
synergických projektů, jak 
probíhá spolupráce mezi 
příjemci projektů apod. Vyplňuje 
příjemce. 

7.  
Informace o 
plnění 
horizontálních 
principů 

Popis plnění cílů 
projektu v oblasti 
rovných příležitostí a 
nediskriminace 

Povinná u 
projektů, u 
kterých žadatel / 
příjemce 
v žádosti o 
podporu uvede – 
pozitivní nebo 
cíleně zaměřený 

Textové pole Příjemce v rámci textového pole 
popíše, jaká byla provedena 
opatření pro zajištění HP 
rovnosti mezi muži a ženami. 

N/A 

Popis plnění cílů 
projektu v zajištění 
rovnosti mužů a žen. 

Povinná u 
projektů, u 
kterých žadatel / 
příjemce 
v žádosti o 
podporu uvede – 
pozitivní nebo 
cíleně zaměřený 

Textové pole Příjemce v rámci textového pole 
popíše, jaká byla provedena 
opatření pro zajištění HP 
rovnosti mezi muži a ženami.  

N/A 

Popis plnění cílů 
projektu v oblasti vlivu 
na životní prostředí 

Povinná u 
projektů, u 
kterých žadatel / 
příjemce 
v žádosti o 
podporu uvede – 
pozitivní nebo 
cíleně zaměřený 

Textové pole Příjemce v rámci textového pole 
popíše, jaká byla přijata opaření 
pro zajištění plnění ENVI 
indikátorů. Plnění ENVI 
indikátorů je automaticky 
provázáno se záložkou 
Indikátory.  

N/A 

8.  
Informace o 
příjmech 
 

výše skutečně 
dosažených příjmů dle 
čl. 61 za sledované 
období 

Povinná pro 
individuální 
projekty a velké 
projekty 
spolufinancované 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Vyplňuje příjemce. N/A 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 

spolufinancovaný 

z ENRF 

z EFRR a FS 

výše skutečně 
dosažených příjmů dle 
čl. 61 kumulativně 

Povinná pro 
individuální 
projekty a velké 
projekty 
spolufinancované 
z EFRR a FS 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky na základě 
předchozího pole a předchozích 
ZoR a ZoU projektu. 

N/A 

9.  
Informace o 
zajištění 
povinné 
publicity 

Popis zajištění 
publicity v době 
udržitelnosti projektu 

Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. N/A 

10.  
Informace o 
případných 
problémech, 
které se 
vyskytly v době 
udržitelnosti 
projektu 

Identifikace problému Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. N/A 

Popis problému Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. N/A 

Řešení ze strany 
příjemce 

Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. N/A 

11.  
Čestná 
prohlášení 

Seznam čestných 
prohlášení 

Povinná Textové pole se zněním 
čestného/ch prohlášení 

Příjemce volí z nabízených 
čestných prohlášení a svým 
elektronickým podpisem 
připojeným k ZoU projektu 
stvrzuje souhlas s jejich 
zněním. 

N/A 

  



Příloha 45 Zpráva o realizaci / udržitelnosti mikroprojektu 

444 
 

Příloha 45 Zpráva o realizaci / udržitelnosti mikroprojektu  

Úvodní strana dokumentu 

Datová položka Plnění Poznámka 

Název dokumentu Průběžná zpráva o realizaci mikroprojektu č. X / 
Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu č. X 
 
Průběžná zpráva o udržitelnosti mikroprojektu č. X 
/ Závěrečná zpráva o udržitelnosti mikroprojektu č. 
X 

Automaticky. 
X = registrační číslo projektu 

Program / DoP Číselník   Automaticky 

Typ dokumentu Realizační Automaticky 

Druh dokumentu Číselník 
- Zpráva o realizaci mikroprojektu 
- Zpráva o udržitelnosti mikroprojektu 

Automaticky 

Logo  Automaticky 

 

Obsah dokumentu 

Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

1.  
Základní informace o 
projektu 

Registrační číslo projektu Povinná  Vyplňuje se automaticky 
s tím, že se zobrazují pouze 
ty datové položky a k nim 
údaje, které jsou v případě 
daného projektu relevantní. 

Název projektu  

Název příjemce  

Název partnera  

Typ operace „mikroprojekt“ 

Atribut projektu „nerelevantní“ 

Typ mikroprojektu Číselník 

Správce fondu 
mikroprojektů 

Číselník 

Číslo a název programu, ze 
kterého je projekt 
spolufinancován 

 

Číslo a název prioritní osy /  
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

priority Unie 

Číslo a název investiční 
priority / specifického cíle 
(ENRF) 

 

Číslo a název opatření 

(ENRF) 
 

Číslo a název záměru 
(ENRF) 

 

Číslo a název specifického 
cíle / specifických cílů 

 

Fond  

2.  
Informace o zprávě Identifikační číslo zprávy 

 
Povinná  Automaticky 

Typ zprávy Číselník 
- průběžná 
- závěrečná 

Pořadové číslo zprávy  

Plánované datum podání dd.mm.rrrr Datum, ke kterému měl 
příjemce dle harmonogramu 
zpráv tuto zprávu podat 
správci FM. 
Vyplňuje se automaticky. 

Skutečné datum podání – 
1. podání 

dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce poprvé 
podal tuto zprávu spráci FM.  
Vyplňuje se automaticky. 
V případě, že dojde k vracení 
zprávy k dopracování, toto 
datum se nemění. 

Skutečné datum podání – 
aktuální verze 

dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce podal 
aktuální verzi zprávy správci 
FM. 
Vyplňuje se automaticky 
v případě podání zprávy po 
vrácení k dopracování. Při 
opětovném podání se datum 
přepisuje, nicméně 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

v MS2014+ jsou všechna data 
a verze zprávy zachovány. 

Sledované období od dd.mm.rrrr ZoR mikroprojektu: 
V první zprávě se plní datum 
následující po datu registrace 
žádosti o podporu (jedná se o 
datum prvního podání žádosti 
o podporu).101  
V navazujících zprávách se 
plní datum následují po datu 
uvedeném v položce 
„Sledované období do“ 
v předchozí ZoR 
mikroprojektu v případě 
mikroprojektů.  
Vyplňuje se automaticky. 
 
ZoU mikroprojektu: 
Datum od stavu „Projekt 
finančně ukončen ŘO“ 
v případě první ZoU projektu. 
V případě dalších ZoU 
projektu se jedná o datum 
následující po datu uvedeném 
v položce „Sledované období 
do“ v předchozí zprávě.  
Vyplňuje se automaticky. 

Sledované období do dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. Volí 
z kalendáře. 

3.  
Informace o plnění 
indikátorů  
 

Informace o plnění 
indikátorů za projekt 

Povinná /// Informace o věcném pokroku 
projektu. 
 

Kód a název indikátoru Povinná Formát dle NČI 2014+ Vyplňuje se automaticky dle 

                                                           
101 Toto nastavení vyplývá z polské legislativy. 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

Měrná jednotka Povinná Formát dle NČI 2014+ NČI 2014+. Údaje se dotahují 
za každý indikátor, ke 
kterému se příjemce zavázal, 
a dotahují se z právního aktu 
o poskytnutí / převodu 
podpory. 

Environmentální indikátor 
(ENVI) 

Povinná Formát dle NČI 2014+ 

Výchozí hodnota Volitelná Formát dle NČI 2014+ 

Datum výchozí hodnoty Volitelná dd.mm.rrrr 

Cílová hodnota Volitelná Formát dle NČI 2014+ 

Datum cílové hodnoty Volitelná dd.mm.rrrr 

Dosažená hodnota (za 
sledované období) 

Povinná Formát dle NČI 2014+ Jedná se o údaj, který byl 
dosažen ve sledovaném 
období, za které je zpráva 
předkládána. 
Vyplňuje příjemce podle 
skutečnosti. 

Dosažená hodnota 
(kumulativně) 

Povinná, nerelevantní pro 
indikátory bez kumulace 

Formát dle NČI 2014+ Jedná se o kumulativní údaj 
od začátku realizace projektu 
do konce sledovaného 
období, za které je tato zpráva 
vykazována.  
Vyplňuje systém automaticky 
na základě předchozí 
Dosažené hodnoty 
(kumulativně) a Dosažené 
hodnoty (za sledované 
období) – tj. aktuální hodnotu 
zadanou příjemcem. 
U indikátorů, jejichž hodnoty 
se meziročně nekumulují, se 
sleduje pouze „Dosažena 
hodnota (za sledované 
období)“. 

Datum dosažené hodnoty Povinná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. Volí 
příjemce z kalendáře. 

Procento plnění cílové 
hodnoty 

Povinná  Automaticky. Pokud cílová 
hodnota indikátoru není 
součástí právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory, 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

vyplňuje se N/A. 

Komentář Volitelná Textové pole Vysvětlení k dosažené 
hodnotě indikátoru. Vyplňuje 
příjemce, pokud to považuje 
za žádoucí. 

4.  
Informace o příjmech 
 

výše skutečně dosažených 
příjmů dle čl. 61 za 
sledované období 

Povinná  Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 desetinná 
místa 

Vyplňuje příjemce. 

výše skutečně dosažených 
příjmů dle čl. 61 
kumulativně 

Povinná  Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 desetinná 
místa 

Automaticky na základě 
předchozího pole a 
předchozích ZoR / ZoU 
mikroprojektu. 

výše skutečně dosažených 
jiných peněžních příjmů za 
sledované období 

Povinná v ZoR 
mikroprojektu, 
nerelevantní v ZoU 
mikroprojektu  

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 desetinná 
místa 

Vyplňuje příjemce. 

výše skutečně dosažených 
jiných peněžních příjmů 
kumulativně 

Povinná v ZoR 
mikroprojektu, 
nerelevantní v ZoU 
mikroprojektu 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 desetinná 
místa 

Automaticky na základě 
předchozího pole a 
předchozích ZoR 
mikroprojektu. 

výše skutečně dosažených 
provozních výdajů za 
sledované období 
 

Povinná v ZoR 
mikroprojektu, 
nerelevantní v ZoU 
mikroprojektu  

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 desetinná 
místa 

Vyplňuje příjemce. 

výše skutečně dosažených 
provozních výdajů 
kumulativně 

Povinná v ZoR 
mikroprojektu, 
nerelevantní v ZoU 
mikroprojektu  

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 desetinná 
místa 

Automaticky na základě 
předchozího pole a 
předchozích ZoR 
mikroprojektu. 

proveden přepočet 
v modulu CBA 

Povinná pro individuální 
projekty  

Číselník 
- ano 
- ne 

Přepočet je povinný 
v závěrečné zprávě o realizaci 
projektu pro projekty, které 
mají v modulu CBA proveden 
výpočet. Vyplňuje příjemce 

Příloha – Výpočet CBA 
(zpracovaný mimo modul 
CBA v MS2014+) 

Povinná pro individuální 
projekty, které mají 
výjimku v MP řízení výzev 

Soubor Nahrává příjemce. 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

a hodnocení projektů 
2014–2020 a velké 
projekty 

5.  
Informace o pokroku 
ve veřejných 
zakázkách 

Blíže kap. 6.7 Povinná pro projekty 
s veřejnou zakázkou / 
zakázkami 
 
Nerelevantní pro ZoU 
mikroprojektu 

 Relevantní pro projekty, 
v rámci kterých jsou 
plánovány / realizovány 
veřejné zakázky. 
Datové položky se nabízí 
v závislosti na stavu přípravy 
či realizace veřejné zakázky / 
veřejných zakázek. 
U mikroprojektu se zapojením 
partnerů jsou údaje 
vykazovány ve vazbě na 
partnery. 

6.  
Čestná prohlášení Seznam čestných 

prohlášení 
Povinná Textové pole se zněním 

čestného/ch prohlášení 
Příjemce volí z nabízených 
čestných prohlášení a svým 
elektronickým podpisem 
připojeným k ZoR projektu 
stvrzuje souhlas s jejich 
zněním. 

7.  
Přílohy Příloha – Doplňující 

informace pro správce 
fondu mikroprojektů 

Povinná Soubor Nahrává příjemce. 
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Příloha 46 Informace o pokroku v realizaci projektu 

Úvodní strana dokumentu 

Datová položka Plnění Poznámka 

Název dokumentu Informace o pokroku v realizaci individuálního projektu 
č. X 
Informace o pokroku v realizaci velkého projektu č. X  
Informace o pokroku v realizaci zjednodušeného 
projektu č. X 

Automaticky 
X = registrační číslo projektu 

Program / DoP Číselník  Automaticky 

Typ dokumentu Realizační Automaticky 

Druh dokumentu Číselník 
- Informace o pokroku v realizaci individuálního 

projektu 
- Informace o pokroku v realizaci velkého 

projektu  
- Informace o pokroku v realizaci 

zjednodušeného projektu 

 

Logo  Automaticky 

 

Obsah dokumentu 

Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

1.  
Základní informace o 
projektu 

Registrační číslo projektu Povinná  Vyplňuje se automaticky s tím, 
že se zobrazují pouze ty 
datové položky a k nim údaje, 
které jsou v případě daného 
projektu relevantní. 

Název projektu 
 

 

Název příjemce  

Typ operace Číselník 
- individuální projekt 
- velký projekt 
- zjednodušený projekt 

Atribut projektu Číselník 
- integrovaný 
- synergický 
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- komplementární 
- nerelevantní 

Fázovaný projekt Checkbox 

Číslo a název 
integrovaného nástroje, 
pokud je projekt 
„integrovaný“ 

 

Číslo a název integrované 
strategie 

 

Číslo a název projektu/ů, se 
kterými je projekt 
„synergický“ 

 

Číslo a název programu, ze 
kterého je projekt 
spolufinancován 

 

Číslo a název prioritní osy / 
priority Unie 

 

Číslo a název investiční 
priority / specifického cíle 
(ENRF) 

 

Číslo a název opatření 

(ENRF) 
 

Číslo a název záměru 
(ENRF) 

 

Číslo a název specifického 
cíle / specifických cílů 

 

Fond  

Pořadí etapy  Vyplňuje příjemce, pokud je 
projekt etapový. 

2.  
Identifikace 
informace 

Identifikační číslo informace 
 

Povinná  Automaticky 

Pořadové číslo zprávy  

Plánované datum podání dd.mm.rrrr Datum, ke kterému měl 
příjemce dle harmonogramu 
zpráv tuto informaci podat ŘO 
/ ZS. 
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Vyplňuje se automaticky. 

Skutečné datum podání – 1. 
podání 

dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce poprvé 
podal tuto informaci ŘO / ZS, 
je-li zapojen do implementace 
a ze strany ŘO mu je tato 
činnost svěřena.  
Vyplňuje se automaticky. 
V případě, že dojde k vracení 
informace k dopracování, toto 
datum se nemění. 

Skutečné datum podání – 
aktuální verze 

dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce podal 
aktuální verzi informace ŘO / 
ZS. 
Vyplňuje se automaticky 
v případě podání informace po 
vrácení k dopracování. Při 
opětovném podání se datum 
přepisuje, nicméně 
v MS2014+ jsou všechna data 
a verze zprávy zachovány. 

Sledované období od dd.mm.rrrr V první zprávě se plní 
skutečné datum zahájení 
fyzické realizace projektu, 
pokud je  na projektu vyplněno 
před rozpracováním zprávy, 
jinak se plní datum vydání 
právního aktu o poskytnutí 
převodu / podpory. 
V navazujících zprávách se 
plní datum následující po datu 
uvedeném v položce 
„Sledované období do“ 
v předchozí zprávě. 
Vyplňuje se automaticky. 

Sledované období do dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. Volí 
z kalendáře. 
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3.  
Informace o procesu 
schvalování projektu 

Datum právního aktu o 
poskytnutí / převodu 
podpory 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky 

Číslo právního aktu o 
poskytnutí / převodu 
podpory 

Volitelná  Automaticky 

Datum dodatku Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky 

Číslo dodatku Volitelná  Automaticky 

Předmět dodatku Volitelná Číselník Automaticky 

Přepokládané datum 
předložení žádosti o 
schválení velkého projektu 
na EK ŘO 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. 

Skutečné datum předložení 
žádosti o schválení velkého 
projektu na EK ŘO 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr Automaticky, přičemž výčet 
datových položek se liší podle 
zvoleného způsobu schválení 
velkého projektu. Datum odeslání velkého 

projektu nezávislému 
expertu k posouzení 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr 

Datum pozitivního 
ohodnocení velkého 
projektu nezávislým 
expertem 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr 

Datum negativního 
ohodnocení velkého 
projektu nezávislým 
expertem 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr 

Datum odeslání velkého 
projektu k notifikaci EK 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr 

Datum odeslání velkého 
projektu ke schválení EK 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr 

Datum rozhodnutí EK o 
velkém projektu 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr 

Datum neschválení velkého 
projektu EK 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

dd.mm.rrrr 

Datum změny rozhodnutí Volitelná, relevantní dd.mm.rrrr 
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EK pro velké projekty 

Předmět změny rozhodnutí 
EK 

Volitelná, relevantní 
pro velké projekty 

Textové pole 

4.  
Informace o pokroku 
v realizaci projektu 
ve sledovaném 
období 

Popis pokroku v realizaci za 
sledované období 

Povinná pro 
individuální projekty, 
velké projekty a 
zjednodušené 
projektu, pokud 
nemají definované 
klíčové aktivity 
Volitelná pro projekty, 
u kterých jsou 
definovány klíčové 
aktivity 

Textové pole Popis dosavadního pokroku a 
dosaženého stavu v realizaci 
projektu. Vyplňuje příjemce. 

5.  
Informace o pokroku 
v realizaci klíčových 
aktivit ve sledovaném 
období 

Číslo a název klíčové 
aktivity 

Povinná u projektů, u 
kterých jsou 
definovány klíčové 
aktivity 

 Vyplňuje se automaticky na 
základě právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory. 
Je relevantní pouze pro 
projekty, u kterých jsou 
definovány klíčové aktivity. 

Popis pokroku v realizaci 
klíčové aktivity za sledované 
období  

Povinná u projektů, u 
kterých jsou 
definovány klíčové 
aktivity 

Textové pole Popis dosavadního pokroku a 
dosaženého stavu v realizaci 
klíčové aktivity. Vyplňuje 
příjemce. 

6.  
Informace o plnění 
harmonogramu 

Předpokládané datum 
zahájení fyzické realizace 
projektu 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Skutečné datum zahájení 
fyzické realizace projektu 

Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce nebo se plní 
automaticky z dat projektu, 
pokud je známo před podáním 
první informace projekt (např. 
bylo vyplněno na žádosti o 
podporu nebo doplněno 
v rámci schválené žádosti o 
změnu).  

Předpokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 
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zahájení etapy 

Předpokládané datum 
ukončení etapy 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Skutečné datum zahájení 
etapy 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Skutečné datum ukončení 
etapy 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Výkup pozemků Volitelná ///  

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce 

Zahájení výstavby Volitelná ///  

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce 

Ukončení výstavby Volitelná ///  

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce 

Zahájení kolaudačního 
řízení 

Volitelná ///  

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce 

Ukončení kolaudačního 
řízení 

Volitelná ///  

Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce 

Zahájení provozu Volitelná ///  
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Přepokládané datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Aktuální odhad Volitelná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce 

Skutečné datum Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky z dat projektu 

Komentář Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce 

7.  
Informace o plnění 
indikátorů  
 

Kód a název indikátoru Povinná Formát dle NČI 2014+ Vyplňuje se automaticky dle 
NČI 2014+. Údaje se dotahují 
za každý indikátor, ke kterému 
se příjemce zavázal, a 
dotahují se z právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory. 

Měrná jednotka Povinná Formát dle NČI 2014+ 

Environmentální indikátor 
(ENVI) 

Povinná Formát dle NČI 2014+ 

Výchozí hodnota Volitelná Formát dle NČI 2014+ 

Datum výchozí hodnoty Volitelná dd.mm.rrrr 

Cílová hodnota Volitelná Formát dle NČI 2014+ 

Datum cílové hodnoty Volitelná dd.mm.rrrr 

Dosažená hodnota (za 
sledované období) 

Povinná, nerelevantní 
pro indikátory bez 
kumulace 

Formát dle NČI 2014+ Jedná se o údaj, který byl 
dosažen ve sledovaném 
období, za které je zpráva 
předkládána. 
Vyplňuje příjemce podle 
skutečnosti. 
V případě indikátorů 
přenesených z IS ESF2014+ 
se plní automaticky jako rozdíl 
mezi kumulativní hodnotou 
v aktuální a předchozí zprávě. 

Dosažená hodnota 
(kumulativně) 

Povinná Formát dle NČI 2014+ Jedná se o kumulativní údaj 
od začátku realizace projektu 
do konce sledovaného období, 
za které je tato zpráva 
vykazována.  
Vyplňuje systém automaticky 
na základě předchozí 
Dosažené hodnoty 
(kumulativně) a Dosažené 
hodnoty (za sledované 
období) – tj. aktuální hodnotu 
zadanou příjemcem. 
U indikátorů. jejichž hodnoty 
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se meziročně nekumulují, se 
sleduje pouze „Dosažena 
hodnota (za sledované 
období)“. 
V případě indikátorů 
přenesených z IS ESF2014+ 
se hodnota vyplňuje 
automaticky. 

Datum dosažené hodnoty Povinná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. Volí 
příjemce z kalendáře. 

Procento plnění cílové 
hodnoty 

Povinná  Automaticky. Pokud cílová 
hodnota indikátoru není 
součástí právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory, 
vyplňuje se N/A. 

Komentář Volitelná Textové pole Vysvětlení k dosažené 
hodnotě indikátoru. Vyplňuje 
příjemce, pokud to považuje 
za žádoucí. 

8.  
Informace o plnění 
aktivit 
zjednodušeného 
projektu 

Číslo a název aktivity ZP Povinná Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů102 

Vyplňuje se automaticky dle 
právního aktu o poskytnutí / 
převodu podpory. 
 

Číslo a název jednotky Povinná Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

Počet jednotek v aktivitě ZP Povinná  Počet 

Počet aktivit ZP Volitelná Počet 

Celkový počet jednotek na 
projektu 

Volitelná Počet 

Náklady na jednu jednotku Povinná Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

Celkové náklady na daný 
počet jednotek v aktivitě ZP 

Povinná Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

                                                           
102 Číselník vytváří ŘO při definování výzvy na zjednodušené projekty (blíže MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020 a MP MS2014+). 
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Měrná jednotka Povinná Textové pole 

Celkové náklady na aktivitu 
ZP 

Volitelná Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

Celkový počet schválených 
jednotek z předešlých ZoR 
ZP 

Povinná Počet Vyplňuje se automaticky dle 
předchozích schválených ZoR 
ZP. 

Prokázáno příjemcem Povinná /// Část, která obsahuje 
informace o dosaženém 
pokroku a čerpání 
zjednodušeného projektu za 
sledované období a od 
počátku realizace projektu. 

Dosažený počet jednotek 
(za sledované období)  

Povinná Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

Jedná se o údaj, který byl 
dosažen ve sledovaném 
období, za které je zpráva 
předkládána. 
Vyplňuje příjemce podle 
skutečnosti. 

Dosažený počet jednotek 
(kumulativně) 

Povinná Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

Jedná se o kumulativní údaj 
od začátku realizace projektu 
do konce sledovaného období, 
za které je tato zpráva 
vykazována.  
Automaticky. 

Zbývá k dosažení Povinná Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

Automaticky. 

Prokázané způsobilé výdaje 
za dosažené jednotky (za 
sledované období) 

Povinná Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

Automaticky. 
Částka je v měně CZK. 
 

Prokázané způsobilé výdaje 
za dosažené jednotky 
(kumulativně) 

Povinná Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

Automaticky. 
Částka je v měně CZK. 

Zbývá k čerpání Povinná Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

Automaticky. 
Částka je v měně CZK. 
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Schváleno ŘO / ZS Povinná /// Část, kterou vyplňuje ŘO / ZS, 
je-li zapojen do implementace 
a ze strany ŘO mu je tato 
činnost svěřena – projektový 
manažer. Příjemce při 
vyplňování ZoR ZP tuto část 
vidí, nicméně ji nemůže 
editovat. 

Schválený dosažený počet 
jednotek (za sledované 
období)  

Povinná Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen 
do implementace a ze strany 
ŘO mu je tato činnost svěřena 
– projektový manažer na 
soupisce výstupů. 

Schválený dosažený počet 
jednotek (kumulativně) 

Povinná Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

Automaticky. 

Zbývá k dosažení Povinná Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

Automaticky. 

Schválené způsobilé výdaje 
za dosažené jednotky (za 
sledované období) 

Povinná Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

Automaticky. 
Částka je v měně CZK. 

Schválené způsobilé výdaje 
za dosažené jednotky 
(kumulativně) 

Povinná Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

Automaticky. 
Částka je v měně CZK. 

Zbývá k čerpání Povinná Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

Automaticky. 
Částka je v měně CZK. 

Krácení Povinná /// Část, kterou vyplňuje ŘO / ZS, 
je-li zapojen do implementace 
a ze strany ŘO mu je tato 
činnost svěřena – projektový 
manažer. Příjemce při 
vyplňování ZoR ZP tuto část 
vidí, nicméně ji nemůže 
editovat. 

Krácený počet jednotek (za 
sledované období) 

Povinná Formát dle číselníku 
jednotkových nákladů 

Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen 
do implementace a ze strany 
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ŘO mu je tato činnost svěřena 
– projektový manažer na 
soupisce výstupů. 

Krácené / nezpůsobilé 
výdaje 

Povinná Finanční prostředky 
zaokrouhlené na 2 desetinná 
místa 

Automaticky. 
Částka je v měně CZK. 

Způsob krácení Povinná Textové pole. Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen 
do implementace a ze strany 
ŘO mu je tato činnost svěřena 
– projektový manažer na 
soupisce výstupů. 

Odůvodnění krácení pro 
příjemce 

Povinná Textové pole. Vyplňuje ŘO / ZS, je-li zapojen 
do implementace a ze strany 
ŘO mu je tato činnost svěřena 
– projektový manažer na 
soupisce výstupů. 

9.  
Informace o pokroku 
ve veřejných 
zakázkách 

Blíže kap. 6.7 Povinná pro projekty 
s veřejnou zakázkou / 
zakázkami 

 Relevantní pro projekty, 
v rámci kterých jsou plánovány 
/ realizovány veřejné zakázky. 
Datové položky se nabízí 
v závislosti na stavu přípravy 
či realizace veřejné zakázky / 
veřejných zakázek. 

10.  
Informace o 
případných 
problémech, které se 
vyskytly v realizaci 
projektu v průběhu 
období, za které je 
tato zprávy 
vykazována 

Identifikace problému Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. 

Popis problému Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. 

Řešení ze strany příjemce Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. 

11.  
Čestná prohlášení Seznam čestných 

prohlášení 
Povinná Textové pole se zněním 

čestného/ch prohlášení 
Příjemce volí z nabízených 
čestných prohlášení a svým 
elektronickým podpisem 
připojeným k ZoR projektu 
stvrzuje souhlas s jejich 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

zněním. 
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Příloha 47 Zpráva o realizaci finančního nástroje 

Úvodní strana dokumentu 

Datová položka Plnění Poznámka 

Název dokumentu Zpráva o realizaci finančního nástroje č. X  Automaticky systém obdobně jako 
u individuálních projektů.  
X = registrační číslo FN 

Program / DoP Číselník  Automaticky systém obdobně jako 
u individuálních projektů 

Typ dokumentu Realizační Automaticky systém obdobně jako 
u individuálních projektů 

Druh dokumentu Zpráva o realizaci finančního nástroje Automaticky systém obdobně jako 
u individuálních projektů 

Logo  Automaticky systém obdobně jako 
u individuálních projektů 

 

Obsah dokumentu 

Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

1.  Informace o zprávě 1.1 Identifikační číslo zprávy   Automaticky systém obdobně jako u individuálních 

projektů. 

1.2 Pořadové číslo zprávy   Automaticky systém obdobně jako u individuálních 

projektů. 

1.3 Datum podání zprávy dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce podal zprávu ŘO. Vyplňuje se 

automaticky systémem obdobně jako u 

individuálních projektů.. 

Pro všechna datová pole Zprávy o realizaci FN 

příjemcem myšlen správce daného FN. 

1.4 Sledované období od dd.mm.rrrr Vyplňuje se automaticky systémem obdobně jako u 

individuálních projektů. Datum vydání právního aktu 

o poskytnutí / převodu dotace (tj. datum podpisu 

dohody o financování) nebo datum následují po 

datu uvedeném v položce „Sledované období do“ 
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Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

v předchozí zprávě. 

  
1.5 Sledované období do  Vyplňuje se automaticky datum posledního dne 

příslušného čtvrtletí, za které je zpráva podávána. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikace 

programu/ů, ze 

kterého/ých je FN 

spolufinancován 

3.1 Prioritní osa nebo opatření na 

podporu finančního nástroje v 

rámci programu ESI fondu 

//// Kapitola 3: informace o programu, prioritní ose 

nebo investiční prioritě, ze kterých je podpora z ESI 

fondů poskytována (čl. 46(2)(a) obecného nařízení) 

3.1.1 Číslo a název programu, ze 

kterého je finanční nástroj 

spolufinancován 

číselník Automaticky z DoF datové oblasti 1. Platí pro 

všechny DP této kapitoly. 

3.1.2 Číslo a název prioritní osy číselník Automaticky. 

3.1.3 Číslo a název investiční priority  číselník Automaticky. 

3.1.4 Číslo a název specifického cíle číselník Automaticky 

3.2 Název ESI fondu/ů na podporu 

finančního nástroje v rámci 

prioritní osy nebo opatření 

číselník Automaticky. 

3.3 Další programy 

spolufinancované z ESI fondů, 

které poskytují příspěvky na 

finanční nástroj 

////  

3.3.1 CCI každého z těchto dalších 

programů spolufinancovaných z 

ESI fondů, které poskytují 

příspěvky na finanční nástroj 

číselník Automaticky. 

3.3.2 Číslo a název každého z těchto 

dalších programů, ze kterých je 

finanční nástroj spolufinancován 

číselník Automaticky. 

3.4 Tematický/é cíl/e podporovaný/é 

prostřednictvím finančního 

nástroje (dle čl. 9 (1) obecného 

nařízení) 

číselník Číslo a název tematického cíle. 

Automaticky. 

3.4.1 Částka ESI fondů vázaná na 

jednotlivé TC 

číslo (částka) Tato DP se bude opakovat podle počtu TC 

podporovaných prostřednictvím FN 

Celkové způsobilé výdaje z DP 6.1 

4.  
 

Popis finančního 

nástroje a 

4.1 Název finančního nástroje text Kapitola 4: základní informace o FN (čl. 46(2)(b) 

obecného nařízení) 
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Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

implementační 

uspořádání  

Automaticky z DoF datové oblasti 2. 

Platí pro všechny DP této kapitoly.  

4.2 Registrační číslo finančního 

nástroje 

číslo   Automaticky  

4.3 Oficiální adresa / místo podnikání 

(země a město) finančního 

nástroje 

text Automaticky 

4.4 Datum ukončení předběžného 

posouzení 

dd.mm.rrrr Automaticky 

 Implementační uspořádání ////  

4.4.1 Centralizovaný FN / FN na úrovni 

Unie 

Číselník/Checkbox Finanční nástroje vytvořené na úrovni Unie, 

spravované přímo nebo nepřímo Evropskou komisí 

podporované příspěvky z programu/ů ESI fondů (v 

souladu s čl. 38(1)(a) obecného nařízení) 

 

Automaticky. 

 

Tuto DP nezobrazovat v ZoR FN. Zde uvedena pro 

zachování konzistence DP mezi DoF, ZoR FN a VZ 

FN. Tato DP bude zobrazena až ve VZ FN. 

4.4.1.1 Název finančního nástroje na 

úrovni Unie 

Číselník 

- Horizon 2020 

- Competitiveness & SMEs (COSME) 

- Creative Europe 

- Social Change & Innovation 

- Erasmus for all 

- Connecting Europe Facility – 

Energy 

- Connecting Europe Facility- Digital 

- Connecting Europe Facility-

Transport 

- Jiný 

Automaticky. 

 

Tuto DP nezobrazovat v ZoR FN. Zde uvedena pro 

zachování konzistence DP mezi DoF, ZoR FN a VZ 

FN. Tato DP bude zobrazena až ve VZ FN. 

4.4.2 Decentralizovaný FN Číselník 

- Investice do kapitálu stávající/nově 

zřízené PO 

Finanční nástroj zřízený na celostátní / regionální / 

nadnárodní nebo přeshraniční úrovni, spravovaný 

řídícím orgánem nebo na jeho odpovědnost v 
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Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

- Svěření implementace 

- Přímá implementace RO 

souladu s článkem 38 (1) (b) podporovaný 

příspěvky z programu/ů ESI fondů v souladu s body 

(a), (b) a (c) článku 38(4) obecného nařízení 

 

Automaticky. 

4.5 Typ finančního nástroje /// Automaticky 

 

Tuto DP nezobrazovat v ZoR FN. Zde uvedena pro 

zachování konzistence DP mezi DoF, ZoR FN a VZ 

FN. Tato DP bude zobrazena až ve VZ FN. 

4.5.1 Zhotovený na míru nebo off-the-

shelf FN 

Číselník: 

- zhotovený na míru 

- off-the-shelf 

Automaticky. 

Typ FN dle čl. 38(3) obecného nařízení. FN 

zhotovený na míru odpovídá čl. 38(3)(b) obecného 

nařízení. 

4.5.1.1 V případě FN zhotoveného na 

míru se uvede režim veřejné 

podpory na úrovni správce FN 

Číselník 

- GBER 

- Notifikace 

- SOHZ 

- Bez prvku VP na úrovni 

správce 

Automaticky 

4.5.1.2 Popis režimu veřejné podpory Text  Automaticky 

4.5.1.3 Druh off-the-shelf FN  číselník 

- Risk-sharing loan 

- Capped guarantee 

- Renovation loan 

- Co-investment facility 

- Urban development fund 

Automaticky 

4.5.2 Finanční nástroj implementován

 pod fondem fondů nebo 

bez fondu fondů 

číselník:  

- finanční nástroj implementován 

pod fondem fondů 

- finanční nástroj implementován 

bez fondu fondů 

Automaticky „finanční nástroj implementován bez 

fondu fondů“. 

4.5.2.1 Název fondu fondů zřízeného 

k implementaci finančních 

nástrojů 

Číselník/Checkbox Automaticky 
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Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

4.5.2.2 Finanční nástroj je vytvořen na: číselník: 

- národní úroveň 

- regionální úroveň 

- nadnárodní nebo přeshraniční 

úroveň 

Automaticky 

4.6 Typ produktů poskytovaných 

finančním nástrojem: 

číselník:  

- úvěry 

- mikro-půjčky 

- záruky 

- kapitálové investice 

- kvazikapitálové investice 

- jiný finanční produkt 

- další podpora kombinovaná v 

rámci FN 

Automaticky. 

 

Další podpora kombinovaná v rámci finančního 

nástroje v souladu s čl. 37(7) obecného nařízení. 

 

4.6.1 Popis jiného finančního produktu Textové pole Automaticky. 

4.6.2 Další podpora kombinovaná v 

rámci FN 

číselník: 

- technická podpora 

- příspěvek k úhradě úroků 

- příspěvek k ceně záruky 

Další podpora kombinovaná v rámci FN (v souladu 

s čl. 37(7) obecného nařízení). 

 

Automaticky 

4.7 Právní forma finančního nástroje číselník: 

- svěřenský účet 

- samostatný blok finančních 

prostředků 

Právní forma finančního nástroje v souladu s čl. 38 

(6) obecného nařízení (jen u finančních nástrojů 

zmíněných v čl. 38(1)(b) obecného nařízení, 

tj. decentralizovaných FN) 

 

Automaticky. 

5.  Identifikace 

správce FN 

5.1 Správce FN //// Kapitola 5: identifikace subjektu implementujícího 

finanční nástroj (články 38(1)(a), 38(4)(a), (b) a (c) 

obecného nařízení) a finančních zprostředkovatelů 

uvedených v čl. 38(5) obecného nařízení (článek 

46(2)(c) obecného nařízení) 

5.1.1.1 Identifikační číslo správce FN Automaticky z DoF. Automatické plnění údaji z DoF platí pro všechny 

DP kapitoly 5. 

5.1.1.2 Název správce FN Automaticky. Název subjektu implementujícího finanční nástroj 

5.1.1.3 Právní povaha správce FN Automaticky – číselník: 

- Veřejnoprávní subjekt 
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Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

- Soukromoprávní subjekt 

5.1.2.1 Kód státu Automaticky.  

5.1.2.2 Ulice Automaticky.  

5.1.2.3 Číslo popisné / evidenční  Automaticky.  

5.1.2.4 Kód druhu čísla domovního Automaticky.  

5.1.2.5 Číslo orientační Automaticky.  

5.1.2.6 Část obce Automaticky.  

5.1.2.7 Obec Automaticky.  

5.1.2.8 PSČ Automaticky.  

5.1.2.9 Kód a název ORP Automaticky.  

5.1.2.10 Kód a název okresu Automaticky.  

5.1.2.11 Kód a název kraje Automaticky.  

5.1.1 Typ správce FN 

(implementačního subjektu) 

číselník: 

- Stávající nebo nově vytvořená PO 

- Evropská investiční banka 

- Evropský investiční fond 

- Mezinárodní finanční instituce 

- Národní rozvojová banka 

- Veřejnoprávní nebo 

soukromoprávní subjekt 

- ŘO nebo ZS se ujal implementace 

přímo 

Typ implementačního subjektu v souladu s čl. 38(4) 

obecného nařízení. 

 

Automaticky. 

5.1.2 Oficiální adresa / místo podnikání 

(země a město) subjektu 

implementujícího finanční nástroj 

text Automaticky 

5.2 Způsob výběru správce FN číselník: 

- výběr v souladu s pravidly 

veřejného zadávání 

- svěření správy EIB, EIF či IFI 

- in-house zadání 

- inter-administrativní spolupráce 

- jiný postup 

Automaticky 

5.2.1 Popis jiného postupu Textové pole Automaticky 

5.3 Datum podpisu dohody o 

financování se správcem FN 

dd.mm.rrrr Automaticky 
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Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

5.4 Předpokládané datum ukončení 

činnosti FN 

dd.mm.rrrr Automaticky 

 

6.  Alokace do FN a 

náklady na řízení a 

poplatky za správu 

6.1 Celková výše příspěvků 

programu vázaných v dohodě 

o financování  

číslo (částka) Kapitola 6: celková výše příspěvků programu, podle 

prioritní osy / investiční priority / opatření nebo 

specifického cíle, poskytnutá finančnímu nástroji a 

vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní 

poplatky (články 46(2)(d) a (e) obecného nařízení) 

Automaticky z DoF datové oblasti 6. 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

 EFRR – INV Číslo(částka)  

 EFRR - NINV Číslo(částka)  

 FS – INV Číslo(částka)  

 FS – NINV Číslo(částka)  

 ESF – INV Číslo(částka)  

 ESF – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– NINV 

Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  
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Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

6.2 Celková výše příspěvků 

programu převedených do FN  

 Celková výše příspěvků programu převedených do 

FN kumulativně od založení FN. 

Automaticky z posledního schváleného formuláře 

F1 spojeného se vkladem do FN. 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

 EFRR – INV Číslo(částka)  

 EFRR - NINV Číslo(částka)  

 FS – INV Číslo(částka)  

 FS – NINV Číslo(částka)  

 ESF – INV Číslo(částka)  

 ESF – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí Číslo(částka)  
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Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

– NINV 

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

6.4 Aktuální částka správních 

nákladů a poplatků 

vyplacených z příspěvků 

programu 

číslo (částka) Automaticky sečte systém jako DP 6.4.1 + 6.4.2 

Rozhodující částka pro ZV za fees. 

Aktuální částka za uplynulé čtvrtletí. 

 6.4.1 z toho základní odměna  číslo (částka) Automaticky sečte systém jako DP 6.4.1.1 + 6.4.1.2 

 

6.4.1.1 z toho příspěvek Unie číslo (částka) Zadává správce FN ručně za uplynulé čtvrtletí. 

6.4.1.2 z toho státní rozpočet číslo (částka) Zadává správce FN ručně za uplynulé čtvrtletí. 

6.4.2 z toho výkonnostní odměna číslo (částka) Automaticky sečte systém jako DP 6.4.2.1 + 6.4.2.2 

6.4.2.1 z toho příspěvek Unie číslo (částka) Zadává správce FN ručně za uplynulé čtvrtletí. 

6.4.2.2 z toho státní rozpočet číslo (částka) Zadává správce FN ručně za uplynulé čtvrtletí. 

6.5 Celková částka správních 

nákladů a poplatků 

vyplacených z příspěvků 

programu 

číslo (částka) Automaticky sečte systém jako DP 6.5.1 + 6.5.2 

Rozhodující částka pro ZV za fees. 

Kumulativně od založení FN včetně aktuální částky 

v DP 6.4. 

6.5.1 z toho základní odměna  číslo (částka) Automaticky sečte systém jako DP 6.5.1.1 + 6.5.1.2 

6.5.1.1 z toho příspěvek Unie číslo (částka) Automaticky systém kumulativní částku včetně 

aktuální 

6.5.1.2 z toho státní rozpočet číslo (částka) Automaticky systém kumulativní částku včetně 

aktuální 

6.5.2 z toho výkonnostní odměna číslo (částka) Automaticky sečte systém jako DP 6.5.2.1 + 6.5.2.2 

 

6.5.2.1 z toho příspěvek Unie číslo (částka) Automaticky systém kumulativní částku včetně 

aktuální 
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6.5.2.2 z toho státní rozpočet číslo (částka) Automaticky systém kumulativní částku včetně 

aktuální 

6.6 Kapitalizované náklady nebo 

poplatky dle čl. 42(2) obecného 

nařízení  

číslo (částka) Ručně správce FN 

Relevantní jen pro ZoR FN za Q4 2023 

6.7 Kapitalizované subvence 

úrokových sazeb nebo subvence 

poplatků za záruky dle čl. 

42(1)(c) obecného nařízení 

číslo (částka) Ručně správce FN 

Relevantní jen pro ZoR FN za Q4 2023 

6.8 Výše programových příspěvků na 

investice do konečných příjemců 

dle čl. 42(3) obecného nařízení  

číslo (částka) Ručně správce FN 

Relevantní jen pro ZoR FN za Q4 2023 

6.9 Příspěvky do finančního nástroje 

ve formě pozemku nebo 

nemovitého majetku dle čl. 

37(10) obecného nařízení 

číslo (částka) Ručně správce FN 

Relevantní jen pro ZoR FN za Q4 2023 

7.  Celková výše 

podpory vyplacené 

konečným 

příjemcům nebo v 

jejich prospěch 

nebo vázané ve 

smlouvách o 

zárukách 

7.1 

 

Název finančního produktu 

poskytovaného finančním 

nástrojem 

text Automaticky z DoF datové oblasti 2. 

 

Pro kapitolu 7: Celková výše podpory vyplacené 

konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo 

vázané ve smlouvách o zárukách prostřednictvím 

finančního nástroje, a to na investice u konečných 

příjemců podle programu, prioritní osy, investiční 

priority a opatření (článek 46(2)(e) obecného 

nařízení) 

7.1.1 Typ finančního produktu číselník: 

- Úvěr 

- Záruka 

- Kapitálová investice 

- Jiný FP nebo jiná podpora 

kombinovaná v rámci FN 

Ručně správce FN. 

Komise doplnila novou DP a nový číselník. 

Prosíme v současnosti zapracovat ruční zadání, 

případně později dodefinujeme automatické plnění. 

Správce FN zvolí v úvodní ZoR a v příštích si již 

systém bude volbu pamatovat. 

7.3 Celková částka programových 

příspěvků vázaných ve 

smlouvách (o úvěru, záruce, 

kapitálové/kvazikapitálové 

/// Zobrazit jen relevantní DP dle FP poskytovaného 

z FN (DP 4.6). 
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Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

investici nebo o jiném 

finančním produktu) s 

konečnými příjemci  

7.3.1 Celková částka programových 

příspěvků vázaných v úvěrových 

smlouvách s konečnými příjemci  

číslo (částka) Automaticky z PKP – zde částka 12.1 v CZV. 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

EFRR – INV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

EFRR - NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

FS – INV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

FS – NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

ESF – INV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

ESF – NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

7.3.2 Celková částka programových 

příspěvků vázaných v záručních 

smlouvách s konečnými příjemci  

číslo (částka) Automaticky z PKP – zde částka 12.2 v CZV. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka) Automaticky z PKP. 

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

EFRR – INV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

EFRR - NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

FS – INV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

FS – NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

ESF – INV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

ESF – NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

7.3.3 

 

 

 

Celková částka programových 

příspěvků vázaných ve 

smlouvách o kapitálové / 

kvazikapitálové investici 

s konečnými příjemci  

číslo (částka) Automaticky z PKP – zde částka 12.3 v CZV. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka) Automaticky z PKP. 

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 
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EFRR – INV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

EFRR - NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

FS – INV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

FS – NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

ESF – INV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

ESF – NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

7.3.4 Celková částka programových 

příspěvků vázaných ve 

smlouvách o investici jiným 

finančním produktem 

s konečnými příjemci  

číslo (částka) Automaticky z PKP – zde částka 12.4 v CZV. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka) Automaticky z PKP. 

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

EFRR – INV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

EFRR - NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

FS – INV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

FS – NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

ESF – INV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

ESF – NINV Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

7.4 Celková částka programových 

příspěvků vyplacených 

konečným příjemcům ve formě 

úvěrů, mikro-půjček, 

kapitálových/kvazikapitálových 

investic nebo jiných finančních 

produktů; v případě záruk 

vázaných v souvislosti s úvěry 

poskytnutými konečným 

příjemcům, podle produktu  

//// Zobrazit jen relevantní DP dle FP poskytovaného 

z FN (DP 4.6). 

7.4.1 Celková částka příspěvků z 

programu vyplacená 

konečným příjemcům 

prostřednictvím úvěrů  

číslo (částka) Kumulativně od založení FN včetně aktuální částky 

za sledované období. 

Automaticky přeneseno z PKP. 
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 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– NINV 

Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  
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Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

7.4.1.1 Aktuální částka příspěvků z 

programu vyplacená 

konečným příjemcům 

prostřednictvím úvěrů  

číslo (částka) Aktuální částka CZV za sledované období. 

Automaticky přeneseno z PKP. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– NINV 

Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  
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 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

7.4.2 Celková částka příspěvků z 

programu vázaná na záruky za 

úvěry poskytnuté konečným 

příjemcům  

číslo (částka) Kumulativně od založení FN včetně aktuální částky 

za sledované období. 

. 

Automaticky z PKP. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– NINV 

Číslo(částka)  
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 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

7.4.2,1 Aktuální částka příspěvků z 

programu vázaná na záruky za 

úvěry poskytnuté konečným 

příjemcům  

číslo (částka) Aktuální částka za sledované období. 

Automaticky z PKP. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů Číslo(částka)  
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krajů – NINV 

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– NINV 

Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

7.4.3 Celková částka příspěvků z 

programu vyplacená konečným 

příjemcům prostřednictvím 

kapitálových/kvazikapitálových 

investic  

číslo (částka) Kumulativně od založení FN včetně aktuální částky 

za sledované období. 

. 

Automaticky z PKP. 

 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních Číslo(částka)  
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fondů – INV 

 Spolufinancování ze státních 

fondů - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– NINV 

Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

7.4.3.1 Aktuální částka příspěvků z 

programu vyplacená konečným 

příjemcům prostřednictvím 

kapitálových/kvazikapitálových 

investic  

číslo (částka) Aktuální částka za sledované období. 

 

Automaticky z PKP. 

 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka)  
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 z toho ESF - NINV číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– NINV 

Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

7.4.4 Celková částka příspěvků z 

programu vyplacená konečným 

příjemcům prostřednictvím jiného 

finančního produktu 

číslo (částka) Kumulativně od založení FN včetně aktuální částky 

za sledované období. 

. 

Automaticky z PKP. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka)  
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 z toho EFRR - INV číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– NINV 

Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

7.4.4.1 Aktuální částka příspěvků z číslo (částka) Aktuální částka za sledované období. 
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programu vyplacená konečným 

příjemcům prostřednictvím jiného 

finančního produktu 

Automaticky z PKP. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– NINV 

Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  



Příloha 47 Zpráva o realizaci finančního nástroje 

483 
 

Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

7.5 Celková hodnota úvěrů skutečně 

vyplacených konečným 

příjemcům v souvislosti 

s uzavřenými smlouvami o 

zárukách 

číslo (částka) Automaticky z PKP. Specifická DP pro záruky. 

7.6 Počet smluv podepsaných 

s konečnými příjemci 

/// Zobrazit jen relevantní DP dle FP poskytovaného 

z FN (DP 4.6). 

 

Pro následující čtyři DP nejsou v PKP součtové 

sumy. Na základě PKP, kde pro každého KP bude 

uveden i druh poskytnutého FP/datum uzavření 

smlouvy o poskytnutí daného FP, zde potřebujeme 

přímo sečíst počet smluv podepsaných s KP, 

kterým byl poskytnut daný FP. 

7.6.1 Počet úvěrových smluv 

podepsaných s konečnými 

příjemci 

číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP.  

7.6.2 Počet záručních smluv 

podepsaných s konečnými 

příjemci 

číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP. 

7.6.3 Počet smluv o kapitálové / 

kvazikapitálové investici 

podepsaných s konečnými 

příjemci 

číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP. 

7.6.4 Počet smluv o jiném finančním 

produktu podepsaných s 

konečnými příjemci 

číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP. 

7.7 Počet investic poskytnutých 

konečným příjemcům 

/// Zobrazit jen relevantní DP dle FP poskytovaného 

z FN (DP 4.6). 

 

Bude metodicky upřesněno, co sledovat v této DP 
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ve vztahu k DP 7.6 

7.7.1 Počet investic v podobě úvěru 

poskytnutých konečným 

příjemcům 

číslo (počet) Plnění na základě metodického vyjasnění. 

7.7.2 Počet investic v podobě záruky 

poskytnutých konečným 

příjemcům 

číslo (počet) Plnění na základě metodického vyjasnění. 

7.7.3 Počet investic v podobě 

kapitálové / kvazikapitálové 

investice poskytnutých konečným 

příjemcům 

číslo (počet) Plnění na základě metodického vyjasnění. 

7.7.4 Počet investic v podobě jiného 

finančního produktu poskytnutých 

konečným příjemcům 

číslo (počet) Plnění na základě metodického vyjasnění. 

7.8 Počet konečných příjemců 

podpořených finančním 

produktem 

/// Zobrazit jen relevantní DP dle FP poskytovaného 

z FN (DP 4.6). 

 

Pro následující DP kapitoly 7 nejsou v PKP 

součtové sumy. Na základě PKP, kde pro každého 

KP bude uveden i druh poskytnutého FP, zde 

potřebujeme přímo sečíst počet KP, kterým byl 

poskytnut daný FP. 

7.8.1 Počet konečných příjemců 

podpořených úvěry 

číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.1.1 z toho velké podniky číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.1.2 z toho MSP číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.1.2.1 z toho mikropodniky číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.1.3 z toho jednotlivci číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku. 

7.8.1.4 z toho jiný typ podporovaných 

konečných příjemců  

číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.1.4.1 Popis jiného typu podporovaných 

konečných příjemců  

text Správce FN ručně, pokud budou podporováni do 

kategorií výše nezařaditelní KP. 

7.8.2 Počet konečných příjemců 

podpořených zárukami 

číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 
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7.8.2.1 z toho velké podniky číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.2.2 z toho MSP číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.2.2.1 z toho mikropodniky číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.2.3 z toho jednotlivci číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku. 

7.8.2.4 z toho jiný typ podporovaných 

konečných příjemců  

číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.2.4.1 Popis jiného typu podporovaných 

konečných příjemců  

text Správce FN ručně, pokud budou podporováni do 

kategorií výše nezařaditelní KP. 

7.8.3 Počet konečných příjemců 

podpořených 

kapitálovými/kvazikapitálovými 

investicemi 

číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.3.1 z toho velké podniky číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.3.2 z toho MSP číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.3.2.1 z toho mikropodniky číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.3.3 z toho jednotlivci číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku. 

7.8.3.4 z toho jiný typ podporovaných 

konečných příjemců  

číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.3.4.1 Popis jiného typu podporovaných 

konečných příjemců  

text Správce FN ručně, pokud budou podporováni do 

kategorií výše nezařaditelní KP. 

7.8.4 Počet konečných příjemců 

podpořených jiným finančním 

produktem 

číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.4.1 z toho velké podniky číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.4.2 z toho MSP číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.4.2.1 z toho mikropodniky číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.4.3 z toho jednotlivci číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku. 

7.8.4.4 z toho jiný typ podporovaných 

konečných příjemců  

číslo (počet) Automaticky z PKP dle poskytnutého FP 

7.8.4.4.1 Popis jiného typu podporovaných 

konečných příjemců  

text Správce FN ručně, pokud budou podporováni do 

kategorií výše nezařaditelní KP. 
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Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

8.  Výkonnost 

finančního nástroje 

8.1 Informace, zda FN stále fungoval 
ke konci vykazovaného čtvrtletí 

číselník 

- Ano 
- Ne 

Ručně správce FN, defaultně nastaveno na Ano. 

Kapitola 8: výkonnost finančního nástroje (článek 

46(2)(f) obecného nařízení) 

8.1.1 Pokud nefungoval, datum 

ukončení 

dd.mm.rrrr DP se zobrazí jen když v předchozí DP zvoleno Ne 

Ukončení FN = winding-up 

8.2 Celkový počet vyplacených úvěrů 

v selhání 

číslo Automaticky z PKP 

8.3 Celková částka vyplacených 

úvěrů v selhání 

číslo (částka) Automaticky z PKP 

8.4 Celkový počet plnění ze záruk číslo Automaticky z PKP 

8.5 Celková částka plnění ze záruk číslo (částka) Automaticky z PKP 

9.  Úroky generované 

převodem 

prostředků do FN, 

navrácené zdroje a 

hodnota 

kapitálových 

investic 

9.1 Úroky a jiné výnosy z plateb z 

ESI fondů do finančního nástroje  

číslo (částka) Ručně správce FN. Metodické vyjasnění po vydání 

guidance EK. 

 

Kapitola 9: úroky a jiné výnosy vytvořené díky 

podpoře z ESI fondů finančnímu nástroji, 

programové zdroje vložené zpět do finančního 

nástroje a pocházející z investic, jak je uvedeno v 

čl. 43 a 44, a hodnota kapitálových investic oproti 

předchozím rokům (články 46(2)(g) a (i) obecného 

nařízení) 

9.2 Částky vrácené do finančního 

nástroje připadající na podporu z 

ESI fondů do konce sledovaného 

čtvrtletí  

číslo (částka) Automatický přenos z PKP (část 11). 

9.2.1 z toho kapitálové splátky  číslo (částka) Automatický přenos z PKP. 

9.2.2 z toho výnosy a další příjmy  číslo (částka) Automatický přenos z PKP. 

9.3 Výše znovu použitých 

prostředků, které byly vloženy 

zpět do finančního nástroje a 

připadají na podporu z ESI 

fondů 

číslo (částka) Pravděpodobně ručně správce FN. 

9.3.1 z toho částky použité na 

preferenční odměňování 

soukromých investorů nebo 

číslo (částka) Pravděpodobně ručně správce FN. 
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veřejných investorů působících 

podle zásady tržní ekonomiky, 

kteří poskytují doplňkové zdroje k 

podpoře z ESI fondů na finanční 

nástroj, nebo kteří se podílejí na 

investicích na úrovni konečného 

příjemce  

9.3.2 z toho částky použité na úhradu 

vynaložených nákladů na správu 

nebo úhradu poplatků za správu 

finančního nástroje  

číslo (částka) Pravděpodobně ručně správce FN. 

9.4 Hodnota investic a podílů  číslo (částka) Hodnota kapitálové investice ke konci 

vykazovaného roku. Příjemce nemusí vyplňovat 

v každé ZoR, povinné jen v ZoR za Q4 daného 

roku. 

Účetní hodnota dle aplikovatelných účetních 

standardů. 

10.  Dosažený pákový 

efekt FN a hodnota 

investic a podílů 

10.1 Celková částka jiných 

příspěvků (mimo ESI fondy) 

získaných finančním nástrojem  

//// Kapitola 10: pokrok při vytváření předpokládaného 

pákového efektu investic provedených 

prostřednictvím finančního nástroje a hodnota 

investic a podílů (článek 46(2)(h) obecného 

nařízení) 

10.1.1 

 

Celková částka jiných příspěvků 

(mimo ESI fondy) vázaná v 

dohodě o financování se 

správcem FN  

číslo (částka) Automaticky přenést z DoF datové oblasti 7. 

10.1.2 Celková částka jiných příspěvků 

(mimo ESI fondy) vložených do 

finančního nástroje  

číslo (částka) Automaticky systém součet 10.1.2.1 + 10.1.2.2. 

10.1.2.1 z toho příspěvky z veřejných 

zdrojů  

číslo (částka) Ručně správce FN. 

10.1.2.2 z toho příspěvky ze soukromých 

zdrojů  

číslo (částka) Ručně správce FN. 

10.1.3 Celková částka jiných 

příspěvků (mimo ESI fondy) 

číslo (částka) Automaticky systém součet 10.1.3.1 + 10.1.3.2. 
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zmobilizovaných na úrovni 

konečných příjemců  

10.1.3.1 z toho příspěvky z veřejných 

zdrojů  

číslo (částka) Ručně správce FN. 

10.1.3.2 z toho příspěvky ze soukromých 

zdrojů  

číslo (částka) Ručně správce FN. 

10.2 Očekávaný a dosažený pákový 

efekt, s ohledem na dohodu o 

financování 

//// Jen pro ZoR FN podávané v posledním čtvrtletí 

roku 2016, 2018 a 2023. Platí i pro položky níže. 

 

Zobrazit jen relevantní DP dle FP poskytovaného 

z FN (DP 4.6). 

10.2.1.1 Očekávaný pákový efekt 

úvěrového nástroje, s ohledem 

na dohodu o financování  

číslo Automaticky z DoF datové oblasti 7 

10.2.1.2 Dosažený pákový efekt 

úvěrového nástroje ke konci 

vykazovaného roku 

číslo Pravděpodobně automaticky. 

Bude upřesněno po vydání guidance EK. 

10.2.2.1 Očekávaný pákový efekt 

záručního nástroje, s ohledem na 

dohodu o financování  

číslo Automaticky z DoF datové oblasti 7 

10.2.2.2 Dosažený pákový efekt 

záručního nástroje ke konci 

vykazovaného roku 

číslo Pravděpodobně automaticky. 

Bude upřesněno po vydání guidance EK. 

10.2.3.1 Očekávaný pákový efekt nástroje 

rizikového kapitálu, s ohledem na 

dohodu o financování  

číslo Automaticky z DoF datové oblasti 7 

Nástrojem rizikového kapitálu označeny 

kapitálové/kvazikapitálové investice. 

10.2.3.2 Dosažený pákový efekt nástroje 

rizikového kapitálu ke konci 

vykazovaného roku. 

číslo Pravděpodobně automaticky. 

Bude upřesněno po vydání guidance EK. 

Nástrojem rizikového kapitálu označeny 

kapitálové/kvazikapitálové investice. 

10.3.1 Investice zmobilizovaná 

úvěrovým FN 

číslo (částka) Celkový rozpočet projektu podpořeného FN. 

Ručně správce FN 

10.3.2 Investice zmobilizovaná záručním 

FN 

číslo (částka) Celkový rozpočet projektu podpořeného FN. 

Ručně správce FN 

10.3.3 Investice zmobilizovaná číslo (částka) Celkový rozpočet projektu podpořeného FN. 



Příloha 47 Zpráva o realizaci finančního nástroje 

489 
 

Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

kapitálovým FN Ručně správce FN 

11.  Příspěvek FN 

k dosažení 

indikátorů 

11.1 Kód a název indikátoru Formát dle NČI2014+ Automaticky z DoF datové oblasti 8. 

Kapitola 11: příspěvek finančního nástroje 

k dosažení indikátorů prioritní osy, investiční priority 

a specifického cíle (článek 46(2)(j) obecného 

nařízení) 

11.1.1 Měrná jednotka Formát dle NČI2014+ Automaticky z DoF datové oblasti 8. 

11.1.2 Cílová hodnota  Formát dle NČI2014+ Automaticky z DoF datové oblasti 8. 

11.1.3 Datum cílové hodnoty dd.mm.rrrr Automaticky z DoF datové oblasti 8. 

11.1.4 Dosažená hodnota Formát dle NČI2014+ Ručně správce FN. 

11.1.5 Datum dosažené hodnoty dd.mm.rrrr Ručně správce FN.  

11.1.6 Procento plnění cílové hodnoty číslo (procento) Automaticky systém. Dosažená hodnota/cílová 

hodnota  

11.1.7 Environmentální indikátor Formát dle NČI2014+ Automaticky dle příznaku z NČI  

12.   

Způsobilé výdaje 

ve vztahu k ŽoPV 

do FN 

12.1 Částka předchozího(ch) 

vkladu(ů) do FN 

číslo (částka) Kumulativně za předchozí vklad(y) do FN. Částka 

CZV očištěná o provedené korekce. 

Automatický přenos z F1, sloupec E, vklady 

schváleno celkem 

12.2 Celková částka způsobilých 

výdajů FN 

číslo (částka) Automatický součet (fees i platby KP) 

  

Vždy započítat fees a následně dle poskytovaného 

FP: 

- pro úvěry 6.5 + 7.4.1  

- pro záruky 6.5 + 7.4.2  

- pro kapitálové/kvazikapitálové investice 6.5 + 

7.4.3  

- pro jiný finanční produkt 6.5 + 7.4.4 

 

Celková částka způsobilých výdajů kumulativně od 

založení FN včetně aktuální částky. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka)  
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Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

 z toho FS - NINV číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– NINV 

Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

12.3 Aktuální částka způsobilých 

výdajů FN 

 Automatický součet (platby KP i fees) tj. vždy 

položka 6.4 + jedna z částek CZV uvedená níže. 

 

Do této DP přenést CZV za relevantní FP 
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Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

poskytovaný z FN (uvedeno v kapitole 4 ZoR, která 

vychází z DoF datové oblasti 2, kde nazváno „typ 

finančních produktů poskytovaných finančním 

nástrojem“). 

Tj. jedna z částek CZV v DP 7.4.1.1, 7.4.2.1, 

7.4.3.1 nebo 7.4.4.1. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka)  

 

  z toho EFRR - INV číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 

rozpočtu - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 

fondů - NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 

krajů – NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 

– NINV 

Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  
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Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

12.4 Procento současně 

vykazovaných ZV vůči 

předchozímu vkladu/ům   

číslo (procento) Automaticky vypočítá systém jako podíl DP 12.2 

v CZV vůči DP 12.1 

12.5 Zakládá aktuální ZoR FN 

možnost zažádat o další vklad? 

Indikativní výpočet. 

číselník 

- ano 

- ne 

„Kontrola před vygenerováním F1“, plnění podle 

algoritmu níže: 

 pro 2. ŽoP: hodnota DP 12.4 musí pro 2. vklad 

do FN činit minimálně 60 %, 

 pro 3. a další ŽoP: hodnota DP 12.4 musí pro 

3. a další vklady do FN činit minimálně 85 %, 

 1. ŽoP není vázána na dosažené procento. 

Tato DP ŘO indikativně ukazuje, jestli je možné 

vystavit F1 a žádat o další vklad do FN. Pokud tato 

kontrola není splněna, F1 by neměla být vystavena 

ani schválena. 

13.  
Přehled konečných 

příjemců 

13 Příloha – přehled konečných 

příjemců 

XML Import datové struktury v rozsahu PKP, agregace 

do příslušných částí ZoR. 

14.  

Přehled 

provedených 

kontrol u 

konečných 

příjemců ze strany 

správce finančního 

nástroje 

14 Příloha - přehled provedených 

kontrol 

Soubor. Nahrává příjemce. 

Informace o provedených kontrolách v období, za 

které je zpráva vykazována (mimo kontrol z úrovně 

poskytovatele dotace). 

Kontroly uzavřené ve sledovaném období včetně 

přijetí nápravných opatření. 

15.  

Informace o 

nesrovnalostech 

15.1 Číslo nesrovnalosti Číslo Nesrovnalosti na úrovni KP. 

Nové případy nebo aktualizace případů za období 

od podání předešlé ZoR FN. 

Ruční plnění 

15.2 Dotčená částka Číslo(částka) 

15.3 Popis případu Textové pole 

15.4 Stav řešení Textové pole 

16.  Informace o 16.1 Identifikace problému Textové pole Vyplňuje příjemce ručně. 
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Číslo Kapitola Číslo DP Datová položka Plnění Poznámka 

případných 

problémech, které 

se vyskytly 

v realizaci 

finančního nástroje 

v průběhu období, 

za které je tato 

zpráva vykazována 

16.2 Popis problému Textové pole Vyplňuje příjemce ručně. 

16.3 Řešení ze strany příjemce Textové pole Vyplňuje příjemce ručně. 

17.  
Schválený vklad do 

FN 

17.1 Schválený vklad do FN  Přenesení kompletní části C ze schváleného 

formuláře F1 (samostatná záložka). 

18.  

Čestná prohlášení 18 Seznam čestných prohlášení Textové pole se zněním čestného/ch 

prohlášení 

Příjemce volí z nabízených čestných prohlášení a 

svým elektronickým podpisem připojeným k ZoR 

FN stvrzuje souhlas s jejich zněním. 
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Příloha ZoR FN - Přehled konečných příjemců (PKP) 

PKP část 1 pro sledované období (aktuálně vyplacené částky). 

1. PKP za 
sledované 
období 

 
 

Číslo DP Položka Plnění  Poznámka 

1.1 Suma prostředků vyplacených KP ve 
formě úvěrů/mikro-půjček 

Číslo(částka) Agregace částky 4.3 (ale jen výše čerpání 
úvěru za sledované období) za všechny KP 
podpořené úvěry v rozpadu níže. 
Po dohodě OŘKF-OSMS vyplňuje správce FN 
ručně. 
Přenos (částky CZV) do ZoR položky 7.4.1.1. 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

 EFRR – INV Číslo(částka)  

 EFRR - NINV Číslo(částka)  

 FS – INV Číslo(částka)  

 FS – NINV Číslo(částka)  

 ESF – INV Číslo(částka)  

 ESF – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  
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 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) ZV rozhodný pro další vklady 

1.2 Suma prostředků vázaných na záruky za 
úvěry poskytnuté KP (částky převedené 
do fondu krytí rizik) 

Číslo(částka) Agregace částky 5.2 (ale jen částky převedené 
do fondu krytí rizik za sledované období) za 
všechny KP podpořené zárukami. 
Po dohodě OŘKF-OSMS vyplňuje správce FN 
ručně. 
Přenos (částky CZV) do ZoR položky 7.4.2.1. 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

 EFRR – INV Číslo(částka)  

 EFRR - NINV Číslo(částka)  

 FS – INV Číslo(částka)  

 FS – NINV Číslo(částka)  

 ESF – INV Číslo(částka)  

 ESF – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  
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 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) ZV rozhodný pro další vklady 

1.3 Suma prostředků vyplacených KP ve 
formě kapitálových investic 

Číslo(částka) Agregace částky 6.2 (ale jen částky skutečně 
uskutečněných kapitálových investic za 
sledované období) za všechny KP podpořené 
kapitálovými investicemi. 
Po dohodě OŘKF-OSMS vyplňuje správce FN 
ručně. 
Přenos (částky CZV) do ZoR položky 7.4.3.1. 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

 EFRR – INV Číslo(částka)  

 EFRR - NINV Číslo(částka)  

 FS – INV Číslo(částka)  

 FS – NINV Číslo(částka)  

 ESF – INV Číslo(částka)  

 ESF – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  
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 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) ZV rozhodný pro další vklady 

1.4 Suma prostředků vyplacených ve 
prospěch KP ve formě příspěvku na 
úhradu úroků / k ceně záruky 

Číslo(částka) Specifický FP spadající pod „další podporu 
kombinovanou v rámci FN“ 
 
Agregace částky 7.1 (ale jen částky příspěvků 
skutečně poskytnutých za sledované období) 
za všechny KP v jejichž prospěch byly 
vyplaceny PÚÚ/PCZ. 
 
Přenos (částky CZV) do ZoR a specificky 
„přičtení“ k poskytovanému FP. Reálně 
pravděpodobné pro úvěry (přičtení k 7.4.1.1) 
nebo záruky (přičtení k 7.4.2.1). 
 
Po dohodě OŘKF-OSMS vyplňuje správce FN 
ručně. 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

 EFRR – INV Číslo(částka)  

 EFRR - NINV Číslo(částka)  

 FS – INV Číslo(částka)  

 FS – NINV Číslo(částka)  

 ESF – INV Číslo(částka)  

 ESF – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  
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 Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) ZV rozhodný pro další vklady 

1.5 Suma prostředků vyplacených na 
příspěvky na technickou podporu 

Číslo(částka) Specifický FP spadající pod „další podporu 
kombinovanou v rámci FN“ 
 
Agregace částky 8 (ale jen částky příspěvků 
skutečně poskytnutých za sledované období) 
za všechny KP podpořené příspěvkem na 
technickou podporu. 
 
Přenos (částky CZV) do ZoR a „přičtení“ 
k poskytovanému FP (reálně možné u všech 
FP, pro úvěry přičtení k 7.4.1.1, pro záruky 
7.4.2.1, pro kap. investice 7.4.3.1, pro jiný 
finanční produkt 7.4.4.1). 
 
Po dohodě OŘKF-OSMS vyplňuje správce FN 
ručně. 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

 EFRR – INV Číslo(částka)  

 EFRR - NINV Číslo(částka)  

 FS – INV Číslo(částka)  

 FS – NINV Číslo(částka)  

 ESF – INV Číslo(částka)  

 ESF – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
INV 

Číslo(částka)  
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 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) ZV rozhodný pro další vklady 

1.6 Suma prostředků vyplacených KP ve 
formě jiného finančního produktu 

Číslo(částka) Agregace částky 9.3 (ale jen částky skutečně 
vyplacené za sledované období) za všechny 
KP podpořené jiným finančním produktem. 
Po dohodě OŘKF-OSMS vyplňuje správce FN 
ručně. 
Přenos (částky CZV) do ZoR položky 7.4.4.1. 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

 EFRR – INV Číslo(částka)  

 EFRR - NINV Číslo(částka)  

 FS – INV Číslo(částka)  

 FS – NINV Číslo(částka)  

 ESF – INV Číslo(částka)  

 ESF – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
INV 

Číslo(částka)  
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 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) ZV rozhodný pro další vklady 

1.7 Suma způsobilých výdajů (prostředky 
poskytnuté KP za sledované období) 

Číslo(částka) Nepřenášet tuto DP do ZoR. Přenášeny budou 
vyplacené prostředky KP ve sledovaném 
období ve formě jednotlivých FP viz DP 1.1, 
1.2, 1.3 a 1.6. 
 
Ponecháno pro čistě teoretickou možnost, že 
by z jednoho FN byly poskytovány např. úvěry 
i kapitálové investice, pak by bylo nutné 
poskytnuté částky sečíst. Zatím 
nezapracovávat. 

  Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

 EFRR – INV Číslo(částka)  

 EFRR - NINV Číslo(částka)  

 FS – INV Číslo(částka)  

 FS – NINV Číslo(částka)  

 ESF – INV Číslo(částka)  
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 ESF – NINV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
INV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního rozpočtu - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních fondů - 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů krajů – 
NINV 

Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) ZV rozhodný pro další vklady 
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PKP části 2, 3 a 4 jsou kumulativní povahy s údaji kumulativními včetně sledovaného období.  

2. PKP:  
konečný 
příjemce 

Číslo DP Položka Plnění  Poznámka 

Identifikace 
finančního 
nástroje 

2 Registrační číslo finančního nástroje Automaticky systém z DoF datové 
oblasti 2.  

Formát dle MP monitorování. 

Identifikace 
konečného 
příjemce 
a projektu* 
 

2.1 Jméno a příjmení / obchodní firma Textové pole 
 

Automaticky XML z účetního systému správce. 

2.2 Typ konečného příjemce číselník: 
- velký podnik 
- MSP 
- mikropodnik 
- jednotlivec 
- jiný typ 

Automaticky XML z účetního systému správce. 

2.3 Identifikační údaj smlouvy Textové pole 
Automaticky XML z účetního systému 
správce. 
 

Jedinečná identifikace smlouvy mezi správcem FN 
a KP. 
Unikátní číslo smlouvy. 

Identifikace 
poskytnutého 
finančního 
produktu* 

3.1 Druh finančního produktu číselník: 
- úvěr 
- mikro-půjčka 
- záruka 
- kapitálová investice  
- kvazikapitálová investice 
- jiný finanční produkt 
- další podpora kombinovaná v rámci 

FN 

Automaticky na základě DP 2.6.4. z DoF datové 
oblasti 2. 
 
 

3.2 Datum podpisu smlouvy dd.mm.rrrr 
Automaticky XML z účetního systému 
správce. 

Smlouva o poskytnutí finančního produktu. 
Smlouva mezi správcem FN a KP. 

* Údaje vyplňovány za každého KP podpořeného z FN 
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3. PKP:  
poskytnutý 
FP* 

Číslo DP Položka Plnění  Poznámka 

Vycházíme z toho, že z jednoho FN bude 
poskytován jeden druh FP. Správci FN se zobrazí 
jen relevantní druh FP dle DP 3.1 výše, který bude 
vycházet z již zadaného druhu FP z DoF datové 
oblasti 2. 

Pro úvěry 
a mikro-půjčky 

4.1 Datum předpokládaného splacení úvěru dd.mm.rrrr Automaticky XML z účetního systému správce. Platí 
pro všechny následující DP až po DP 9.4, pokud 
není uvedeno jinak. 

4.2 Sjednaná výše úvěru   

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

4.3 Výše čerpání úvěru   

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  
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3. PKP:  
poskytnutý 
FP* 

Číslo DP Položka Plnění  Poznámka 

Vycházíme z toho, že z jednoho FN bude 
poskytován jeden druh FP. Správci FN se zobrazí 
jen relevantní druh FP dle DP 3.1 výše, který bude 
vycházet z již zadaného druhu FP z DoF datové 
oblasti 2. 

Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) ZV rozhodný pro další vklady 

4.4 Výše splacené jistiny úvěru kumulativní Číslo(částka) CZV. 
Automaticky XML z účetního systému správce. 

4.5 Výše uhrazených úroků z úvěru kumulativní Číslo(částka) CZV. 
Automaticky XML z účetního systému správce. 

4.6 Datum splacení úvěru dd.mm.rrrr  

4.7 Datum selhání úvěru dd.mm.rrrr Bude metodicky upřesněno. 

4.8 Výše uhrazených úroků z prodlení, sankcí a 
vymožených nákladů soudních řízení   

Číslo(částka) CZV. 
Automaticky XML z účetního systému správce. 

Pro záruky 5.1 Výše záruky ze smlouvy  Bude metodicky upřesněno. 

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

5.2 Výše skutečně poskytnuté záruky (částka 
převedená do fondu krytí rizik) 

  

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  
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3. PKP:  
poskytnutý 
FP* 

Číslo DP Položka Plnění  Poznámka 

Vycházíme z toho, že z jednoho FN bude 
poskytován jeden druh FP. Správci FN se zobrazí 
jen relevantní druh FP dle DP 3.1 výše, který bude 
vycházet z již zadaného druhu FP z DoF datové 
oblasti 2. 

ESF – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) ZV rozhodný pro další vklady 

5.3 Sjednaná výše zaručeného úvěru Číslo(částka) CZV. 
Automaticky XML z účetního systému správce. 

5.4 Výše čerpaní zaručeného úvěru Číslo(částka) CZV. 
Automaticky XML z účetního systému správce. 

5.5 Datum plnění ze záruky dd.mm.rrrr  

5.6 Datum předpokládaného ukončení platnosti 
záruky 

dd.mm.rrrr  

5.7 Výše vymoženého plnění ze záruky Číslo(částka) CZV. 
Automaticky XML z účetního systému správce. 

5.8 Výše uhrazených úroků z prodlení, sankcí a 
vymožených nákladů soudních řízení 

Číslo(částka) CZV. 
Automaticky XML z účetního systému správce. 

Pro kapitálové 
investice 

6.1 Výše kapitálové investice ze smlouvy   

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  
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3. PKP:  
poskytnutý 
FP* 

Číslo DP Položka Plnění  Poznámka 

Vycházíme z toho, že z jednoho FN bude 
poskytován jeden druh FP. Správci FN se zobrazí 
jen relevantní druh FP dle DP 3.1 výše, který bude 
vycházet z již zadaného druhu FP z DoF datové 
oblasti 2. 

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

6.2 Výše skutečně uskutečněné kapitálové 
investice 

  

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  
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3. PKP:  
poskytnutý 
FP* 

Číslo DP Položka Plnění  Poznámka 

Vycházíme z toho, že z jednoho FN bude 
poskytován jeden druh FP. Správci FN se zobrazí 
jen relevantní druh FP dle DP 3.1 výše, který bude 
vycházet z již zadaného druhu FP z DoF datové 
oblasti 2. 

Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) ZV rozhodný pro další vklady 

6.3 Předpokládané datum ukončení kapitálové 
investice 

dd.mm.rrrr  

6.4 Skutečná výše zpět získané částky při 
ukončení kapitálové investice 

Číslo(částka) CZV. 
Automaticky XML z účetního systému správce. 

6.5 Zhodnocení kapitálové investice Číslo(částka) CZV 
Výše zpět získané částky při odkupu mínus 
skutečně uskutečněná kapitálová investice. 
Automaticky systém: rozdíl položek 6.4 a 6.2, 
tj. rozdíl částek 6.4 mínus 6.2 CZV. 

6.6 Datum skutečného vypořádání kapitálové 
investice 

dd.mm.rrrr  

6.7 Aktuální hodnota kapitálové investice 
(majetkového podílu). 

Číslo(částka) CZV 
Bude sledována jen v PKP za čtvrté čtvrtletí daného 
roku. 

Pro příspěvek 
na úhradu úroků 
/ příspěvek 
k ceně záruky 

7.1 Výše vyplaceného příspěvku na úhradu úroků 
/ k ceně záruky 

 Specifický FP spadající pod „další podporu 
kombinovanou v rámci FN“ 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  
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3. PKP:  
poskytnutý 
FP* 

Číslo DP Položka Plnění  Poznámka 

Vycházíme z toho, že z jednoho FN bude 
poskytován jeden druh FP. Správci FN se zobrazí 
jen relevantní druh FP dle DP 3.1 výše, který bude 
vycházet z již zadaného druhu FP z DoF datové 
oblasti 2. 

Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) ZV rozhodný pro další vklady 

7.2 Výše vymožených sankcí a nákladů soudních 
řízení vztahujících se k příspěvku na úhradu 
úroků / k ceně záruky 

Číslo(částka) CZV 

Pro příspěvek 
na technickou 
podporu 

8 Výše vyplaceného příspěvku na technickou 
podporu 

 Specifický FP spadající pod „další podporu 
kombinovanou v rámci FN“ 

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  
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3. PKP:  
poskytnutý 
FP* 

Číslo DP Položka Plnění  Poznámka 

Vycházíme z toho, že z jednoho FN bude 
poskytován jeden druh FP. Správci FN se zobrazí 
jen relevantní druh FP dle DP 3.1 výše, který bude 
vycházet z již zadaného druhu FP z DoF datové 
oblasti 2. 

Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) ZV rozhodný pro další vklady 

Pro jiný finanční 
produkt 

9.1 Předpokládané datum ukončení smlouvy dd.mm.rrrr Jiný produkt než úvěry, záruky a kap. investice. 

9.2 Výše závazku ze smlouvy   

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

9.3 Skutečně převedeno konečnému příjemci   

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  
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3. PKP:  
poskytnutý 
FP* 

Číslo DP Položka Plnění  Poznámka 

Vycházíme z toho, že z jednoho FN bude 
poskytován jeden druh FP. Správci FN se zobrazí 
jen relevantní druh FP dle DP 3.1 výše, který bude 
vycházet z již zadaného druhu FP z DoF datové 
oblasti 2. 

Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) ZV rozhodný pro další vklady 

9.4 Vráceno/vymoženo od konečného příjemce Číslo(částka) CZV 
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4. PKP: 
součtové 
tabulky 

 

 

Číslo DP Položka Plnění  Poznámka 

10.1 Suma prostředků vyplacených KP ve formě 
úvěrů 

 Agregace částky 4.3 za všechny KP podpořené 
úvěry v rozpadu níže. 
Přenos (částky CZV) do ZoR položky 7.4.1. 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie– NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

10.2 Suma prostředků vázaných na záruky za 
úvěry poskytnuté KP 

 Agregace částky 5.2 za všechny KP podpořené 
zárukami. 
Přenos (částky CZV) do ZoR položky 7.4.2. 

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie– NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  
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ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

10.3 Suma prostředků vyplacených KP ve formě 
kapitálových investic 

 Agregace částky 6.2 za všechny KP podpořené 
kapitálovými investicemi. 
Přenos (částky CZV) do ZoR položky 7.4.3. 

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie– NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  
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Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

10.4 Suma prostředků vyplacených ve prospěch 
KP ve formě příspěvku na úhradu úroků / 
k ceně záruky 

 Specifický FP spadající pod „další podporu 
kombinovanou v rámci FN“. 
Agregace částky 7.1 za všechny KP v jejichž 
prospěch byly vyplaceny PÚÚ/PCZ. 
Přenos (částky CZV) do ZoR a specificky „přičtení“ 
k poskytovanému FP. Reálně pravděpodobné pro 
úvěry (přičtení k 7.4.1) nebo záruky (přičtení k 
7.4.2). 

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie– NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  
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Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

10.5 Suma prostředků vyplacených na příspěvky 
na technickou podporu 

 Specifický FP spadající pod „další podporu 
kombinovanou v rámci FN“ 
Agregace částky 8 za všechny KP podpořené 
příspěvkem na technickou podporu 
Přenos (částky CZV) do ZoR a „přičtení“ 
k poskytovanému FP (reálně možné u všech FP, 
pro úvěry přičtení k 7.4.1, pro záruky 7.4.2, pro kap. 
investice 7.4.3, pro jiný finanční produkt 7.4.4). 

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie– NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

10.6 Suma prostředků vyplacených KP ve formě 
jiného finančního produktu 

 Agregace částky 9.3 za všechny KP podpořené 
jiným finančním produktem. 
Přenos (částky CZV) do ZoR položky 7.4.4. 

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  
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Příspěvek Unie– NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

    

    

10.9 Suma způsobilých výdajů (prostředky 
poskytnuté KP) 

Číslo(částka) Při současném stavu přípravy FN tuto DP 
nezapracovávat ani nepřenášet do ZoR. Přenášeny 
budou vyplacené prostředky KP ve formě 
jednotlivých FP viz DP 7.4.1 až 7.4.4. 
 
Teoreticky (pokud by FN poskytoval více FP výše) 
suma 4.3 / 5.2 / 6.2 / 7.1 / 8 / 9.3 za všechny KP 
podpořené daným FP a případně specifickými 
PÚÚ/PCZ/PTP.. 
Prakticky např. záruka + PÚÚ + PTP, tj. 5.2 + 7.1 + 
8 za všechny KP podpořené zárukou a PÚÚ a PTP. 
 
Kontrolní suma 10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4 + 10.5 + 
10.6 
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Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie– NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státního rozpočtu - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování ze státních fondů - NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtů krajů – NINV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – INV Číslo(částka)  

Spolufinancování z rozpočtu obcí – NINV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka)  

Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka)  

Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka)  

Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - INV Číslo(částka)  

Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - INV Číslo(částka)  

Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

11 Suma částek vrácených do FN připadajících 
na podporu z ESI fondů 

Číslo(částka) Automaticky zde sečíst položky 11.1 + 11.2 níže 
(vždy za daný FP poskytovaný z FN). 
Přenos do ZoR položky 9.2. 

11.1 Z toho kapitálové splátky Číslo(částka) Za všechny KP podpořené daným FP suma 
- pro úvěry 4.4 
- pro záruky 5.7 
- pro kapitálové vstupy specificky pro každého 

KP: položka 6.4 (ale jen do výše 6.2, nutno 
zajistit automaticky v systému) 

 
Přenos do ZoR položky 9.2.1.  



Příloha 47 Zpráva o realizaci finančního nástroje 

517 
 

11.2 Z toho výnosy a další příjmy Číslo(částka) Za všechny KP podpořené daným FP suma 
- pro úvěry 4.5 
- pro záruky bude upřesněno, jaká DP 
- pro kapitálové vstupy specificky pro každého 

KP: 6.4 (ale jen ve výši přesahující 6.2, nutno 
zajistit automaticky v systému) 

 
Přenos do ZoR položky 9.2.2. 

 Suma programových příspěvků vázaných 
ve smlouvách s KP 

  

12.1 Vázáno v úvěrových smlouvách Číslo(částka) = CZV Agregace částky 4.2 za všechny KP 
s nasmlouvanými úvěry. Přenos do ZoR položky 
7.3.1. 

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

12.2 Vázáno v záručních smlouvách Číslo(částka) = CZV Agregace částky 5.1 za všechny KP 
s nasmlouvanými zárukami za úvěry. Přenos do 
ZoR položky 7.3.2. 

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

12.3 Vázáno v smlouvách o kapitálových 
investicích 

Číslo(částka) = CZV Agregace částky 6.1 za všechny KP se smlouvou o 
kapitálovém vkladu. Přenos do ZoR položky 7.3.3. 

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  
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ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

12.4 Vázáno v smlouvách o jiném finančním 
produktu 

Číslo(částka) = CZV Agregace částky 9.2 za všechny KP se smlouvou o 
jiném FP. Přenos do ZoR položky 7.3.4. 

Příspěvek Unie - INV Číslo(částka)  

Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka)  

EFRR – INV Číslo(částka)  

EFRR - NINV Číslo(částka)  

FS – INV Číslo(částka)  

FS – NINV Číslo(částka)  

ESF – INV Číslo(částka)  

ESF – NINV Číslo(částka)  

Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka)  

    

 Specifické součtové sumy pro úvěry   

13.1 Celkový počet vyplacených úvěrů v selhání Číslo(počet) Automaticky počet úvěrů, které mají v položce 4.7 
vyplněno nějaké datum. 
Přenos do ZoR položky 8.2. 

13.2 Celková částka vyplacených úvěrů v selhání Číslo(částka) Sečíst položku 4.3 pro úvěry, které mají v položce 
4.7 vyplněno nějaké datum. 
Přenos do ZoR položky 8.3. 

    

 Specifické součtové sumy pro záruky   

14.1 Celková nasmlouvaná částka zaručených 
úvěrů 

Číslo(částka) Agregace částky 5.3 za všechny KP se zárukami za 
úvěry. 
Přenos do ZoR v závislosti na metodickém 
vyjasnění EK, zatím nepřenášet. 

14.2 Celková částka čerpání zaručených úvěrů Číslo(částka) Agregace částky 5.4 za všechny KP se zárukami za 
úvěry. 
Přenos do ZoR položky 7.5 

14.3 Celkový počet plnění ze záruk Číslo(počet) Automaticky počet záruk, které mají v položce 5.5 
vyplněno nějaké datum. 
Přenos do ZoR položky 8.4. 

14.4 Celková částka plnění ze záruk Číslo(částka) Agregace částky 5.2 u záruk, které mají v položce 
5.5 vyplněno nějaké datum. 
Přenos do ZoR položky 8.5. 

 

Příloha - Přehled provedených kontrol 
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Položka Plnění  Poznámka 

Úroveň kontroly Úroveň kontroly – kontrolující subjekt číselník 
- ŘO 
- FF 
- FZ/FN 

Automaticky nastaveno na ŘO. 

Úroveň kontroly – kontrolovaný subjekt číselník 
- FF 
- FZ/FN 
- KP 

Automaticky nastaveno na KP. 

Druh a forma kontroly Druh kontroly číselník 
- Ex-ante 
- Interim 
- Ex-post 

 

Forma kontroly číselník 
- Kontrola na místě 
- Administrativní ověření 
- Monitorovací návštěva 

 

Identifikace konečného 

příjemce a projektu 

Jméno a příjmení/obchodní firma Textové pole  

Identifikační údaj smlouvy Textové pole Jedinečná identifikace smlouvy mezi správcem FN 

a KP, pravděpodobně číslo smlouvy. 

Druh poskytnutého finančního produktu číselník: 

- úvěr 

- mikro-půjčka 

- záruka 

- kapitálová investice 

- kvazikapitálová investice 

- jiný finanční produkt 

- další podpora kombinovaná v rámci 

FN 

 

Doba konání kontroly Datum zahájení kontroly dd.mm.rrrr Datum skutečného zahájení kontroly 

Datum ukončení kontroly dd.mm.rrrr Datum skutečného ukončení kontroly 

Popis kontroly 

 

Závěr / výsledek kontroly Číselník 
- Bez zjištění 

- Se zjištěním 

 

Popis zjištění Textové pole Stručný bodový popis, podrobně uvedeno v 

protokolu z kontroly. 

Kategorie zjištění Číselník  
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Datum vydání protokolu o kontrole dd.mm.rrrr Datum vystavení protokolu o kontrole. 

Opatření k nápravě  Textové pole Stručný bodový popis, podrobně bude v protokolu 

o kontrole. 

Přijatá nápravná opatření Textové pole Stručný popis, jakým způsobem byla nápravná 

opatření splněna 

Datum splnění nápravného opatření dd.mm.rrrr  

Finanční dopad v Kč číslo (částka) Konečný finanční dopad na konečného příjemce. 
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Příloha 48 Zpráva o realizaci fondu fondů 

Úvodní strana dokumentu 

Datová položka Plnění Poznámka 

Název dokumentu Zpráva o realizaci fondu fondů č. X Automaticky systém obdobně jako u 
individuálních projektů 
X = registrační číslo FF 

Program / DoP Číselník  Automaticky systém obdobně jako u 
individuálních projektů 

Typ dokumentu Realizační Automaticky systém obdobně jako u 
individuálních projektů 

Druh dokumentu Zpráva o realizaci fondu fondů Automaticky systém obdobně jako u 
individuálních projektů 

Logo  Automaticky systém obdobně jako u 
individuálních projektů 

 

Obsah dokumentu 

Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

1.  Informace 
o zprávě 

1.1 Identifikační číslo zprávy x x  Automaticky systém obdobně jako u 
individuálních projektů 

1.2 Pořadové číslo zprávy x x  Automaticky systém obdobně jako u 
individuálních projektů 

1.3 Datum podání zprávy x x dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce podal zprávu ŘO. Vyplňuje 
automaticky systém obdobně jako u individuálních 
projektů. 
Pro všechna datová pole ZoR FF příjemcem 
myšlen správce daného FF. 

1.4 Sledované období od x x dd.mm.rrrr Vyplňuje automaticky systém obdobně jako u 
individuálních projektů. Datum vydání právního 
aktu o poskytnutí / převodu dotace (tj. uzavření 
dohody o financování) nebo datum následují po 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

datu uvedeném v položce „Sledované období do“ 
v předchozí zprávě. 

  
1.5 Sledované období do    Vyplňuje se automaticky datum posledního dne 

příslušného čtvrtletí, za které je zpráva podávána. 

3.  Identifikace 
programu, 
ze kterého 
je FF (FN 
pod FF) 
financován 

3.1 Prioritní osa nebo opatření na 
podporu FF/FN pod FF v rámci 
programu ESI fondů 

//// //// //// Informace o programu, prioritní ose nebo 
investiční prioritě, ze kterých je podpora z ESI 
fondů poskytována (čl. 46(2)(a) Obecného 
nařízení) 

3.1.1 Číslo a název programu, ze 
kterého je FF (FN pod FF) 
podporován 

   Automaticky z DoF datových oblastí 10 a 21. Platí 
pro všechny DP kapitoly 3. 

3.1.2 Číslo a název prioritní osy    Automaticky 

3.1.3 Číslo a název investiční priority     Automaticky 

3.1.4 Číslo a název specifického cíle    Automaticky 

3.2 Název ESI fondu na podporu 
FF/FN pod FF v rámci prioritní 
osy nebo opatření 

   Automaticky. 

3.3 Tematický/é cíl/e 
podporovaný/é 
prostřednictvím FF/ FN pod FF  

Číslo a název 
tematického cíle. 
 

Číslo a název 
tematického cíle. 
 

Číslo a název 
tematického 
cíle. 

Automaticky. 

4.  Další ESIF 
programy, 
které 
poskytují 
příspěvky 
na FF (FN 
pod FF) 

4.1 CCI každého z dalších programů 
spolufinancovaných z ESI fondů, 
které poskytují příspěvky na FF 
(FN pod FF) 

číslo číslo číslo Identifikace dalších programů spolufinancovaných 
z ESI fondů, které poskytují příspěvky na FF (FN 
pod FF). 
Tyto DP je třeba zapracovat (požadavek EK), 
i když je velmi pravděpodobné, že zůstanou 
nevyplněny. 
Automaticky 

4.2 Číslo a název každého z dalších 
programů 

číselník číselník číselník Dtto 

5.  Popis FF, 
FN pod FF 
a 
implement
ačního 
uspořádání 

5.1 Název fondu fondů a finančních 
nástrojů pod FF 

text text text Automaticky z DoF datových oblastí 11 a 21. Platí 
pro všechny DP kapitoly 5. 
Kapitola 5 odpovídá článku 46(2)(b) Obecného 
nařízení. 

5.2 Registrační číslo fondu 
fondů/finančních nástrojů pod FF  

    Automaticky  

5.3 Oficiální adresa / místo podnikání 
(země a město) FF/FN pod FF 

   Automaticky 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

5.4 Datum ukončení předběžného 
posouzení  

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr Automaticky. Pro FN pod FF systém automaticky 
převezme datum ukončení předběžného 
posouzení pro FF (DP 11.3 DoF) 

5.5 Byl již zahájen výběr finančních 
zprostředkovatelů? 

x x Číselník 
- Ano 

- Ne 

Vyplňuje ručně správce FF 

5.6 Implementační uspořádání //// //// ///  

5.7 Centralizovaný FN / FN na úrovni 
Unie 

x x x Tuto DP nezobrazovat v ZoR FF. Zde uvedena 
pro zachování konzistence DP mezi DoF, ZoR FF 
a VZ FN. Tato DP bude zobrazena až ve VZ FN. 

5.7.1 Název FN na úrovni Unie x x x Dtto 

5.8 Decentralizovaný FF/FN Číselník 
- Investice do 

kapitálu 
stávající/nov
ě zřízené PO 

- Svěření 
implementac
e 

- Přímá 
implementac
e 

Číselník 
- Investice do 

kapitálu 
stávající/nov
ě zřízené PO 

- Svěření 
implementac
e 

- Přímá 
implementac
e 

Číselník 
- Investice 

do kapitálu 
stávající/no
vě zřízené 
PO 

- Svěření 
implement
ace 

- Přímá 
implement
ace 

Automaticky 

5.9 Typ FN pod FF Číselník: 
- zhotovený 

na míru 
- off-the-shelf 

Číselník: 
- zhotovený 

na míru 
- off-the-shelf 

x Automaticky. 

5.9.1 Druh off-the-shelf FN pod FF číselník 

- Risk-sharing 
loan 

- Capped 
guarantee 

- Renovation 
loan 

- Co-
investment 
facility 

číselník 

- Risk-sharing 
loan 

- Capped 
guarantee 

- Renovation 
loan 

- Co-
investment 
facility 

x Automaticky 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

- Urban 
development 
fund 

- Urban 
development 
fund 

5.9,2 Finanční nástroj implementován 
pod fondem fondů nebo bez 
fondu fondů 

číselník:  
- finanční nástroj 
implementován 
pod fondem 
fondů 
- finanční nástroj 
implementován 
bez fondu fondů 

číselník:  
- finanční nástroj 
implementován 
pod fondem 
fondů 
- finanční nástroj 
implementován 
bez fondu fondů 

x Automaticky pro všechny FN pod FF „finanční 
nástroj implementován pod fondem fondů“. 

5.9.3 Fond fondů/FN pod FF je/jsou 
vytvořen(y) na: 

číselník: 
- národní 

úroveň 
- regionální 

úroveň 

- nadnárodní 
nebo 
přeshraniční 
úroveň 

číselník: 
- národní 

úroveň 
- regionální 

úroveň 

- nadnárodní 
nebo 
přeshraniční 
úroveň 

číselník: 
- národní 

úroveň 
- regionální 

úroveň 

- nadnárodní 
nebo 
přeshranič
ní úroveň 

Automaticky 

5.10 Typ produktů poskytovaných 
finančním nástrojem pod fondem 
fondů: 

číselník:  
- úvěry 
- mikro-půjčky 

- záruky 
- kapitálové 

investice  
- kvazikapitálo

vé investice 
- jiný finanční 

produkt 

- další 
podpora 
kombinovan
á v rámci FN 

číselník:  
- úvěry 
- mikro-půjčky 

- záruky 
- kapitálové 

investice 
- kvazikapitálo

vé investice 
- jiný finanční 

produkt 

- další 
podpora 
kombinovan
á v rámci FN 

x Automaticky. 

5.10.1 Popis jiného finančního produktu Textové pole Textové pole x Automaticky. 

5.10.2 Další podpora kombinovaná v 
rámci finančního nástroje (v 

číselník: 
- technická 

číselník: 
- technická 

x Automaticky. 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

souladu s čl. 37 (7) Obecného 
nařízení) 

podpora 
- příspěvek 

k úhradě 
úroků 

- příspěvek 
k ceně 
záruky 

podpora 
- příspěvek 

k úhradě 
úroků 

- příspěvek 
k ceně 
záruky 

5.11 Právní forma FF (FN pod FF) číselník: 
- svěřenský 

účet 
- samostatný 

blok 
finančních 
prostředků 

číselník: 
- svěřenský 

účet 
- samostatný 

blok 
finančních 
prostředků 

číselník: 
- svěřenský 

účet 
- samostatný 

blok 
finančních 
prostředků 

Automaticky. 
Právní forma fondu fondů/finančního nástroje pod 
fondem fondů (v souladu s čl. 38 (6) Obecného 
nařízení) 

6.  Identifikace 
správce FF 
a 
finančních 
zprostředk
ovatelů  

6.1 Subjekty implementující FF a 
FN pod FF 

//// //// ////  

6.1.1 Typ správce FF/finančního 
zprostředkovatele 
(implementačního subjektu) 

číselník: 
- Stávající 

nebo nově 
vytvořená 
PO 

- Evropská 
investiční 
banka 

- Evropský 
investiční 
fond 

- Mezinárodní 
finanční 
instituce 

- Národní 
rozvojová 
banka 

- Veřejnopráv
ní nebo 
soukromoprá
vní subjekt 

číselník: 
- Stávající 

nebo nově 
vytvořená 
PO 

- Evropská 
investiční 
banka 

- Evropský 
investiční 
fond 

- Mezinárodní 
finanční 
instituce 

- Národní 
rozvojová 
banka 

- Veřejnopráv
ní nebo 
soukromoprá
vní subjekt 

číselník: 
- Stávající 

nebo nově 
vytvořená 
PO 

- Evropská 
investiční 
banka 

- Evropský 
investiční 
fond 

- Mezinárod
ní finanční 
instituce 

- Národní 
rozvojová 
banka 

- Veřejnoprá
vní nebo 
soukromop
rávní 

Automaticky z DoF datových oblastí 13 a 23. Platí 
pro všechny DP této kapitoly. 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

- ŘO nebo ZS 
se ujal 
implementac
e přímo 

- ŘO nebo ZS 
se ujal 
implementac
e přímo 

subjekt 
- ŘO nebo 

ZS se ujal 
implement
ace přímo 

6.1.2 Název správce FF/ finančních 
zprostředkovatelů 

text text text Automaticky 

6.1.3 Oficiální adresa / místo podnikání 
(země a město) správce 
FF/finančních zprostředkovatelů 

text text text Automaticky 

6.2 Způsob výběru správce 
FF/finančních zprostředkovatelů 

číselník: 
- výběr v 

souladu s 
pravidly 
veřejného 
zadávání 

- svěření 
správy EIB, 
EIF či IFI 

- in-house 
zadání 

- inter-
administrativ
ní 
spolupráce 

- jiný postup 

číselník: 
- výběr v 

souladu s 
pravidly 
veřejného 
zadávání 

- svěření 
správy EIB, 
EIF či IFI 

- in-house 
zadání 

- inter-
administrativ
ní 
spolupráce 

- jiný postup 

číselník: 
- výběr v 

souladu s 
pravidly 
veřejného 
zadávání 

- svěření 
správy EIB, 
EIF či IFI 

- in-house 
zadání 

- inter-
administrati
vní 
spolupráce 

- jiný postup 

Automaticky 

6.2.1 Popis jiného postupu Textové pole Textové pole Textové pole Automaticky 

6.3 Datum podpisu dohody o 
financování 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr Automaticky 

7.  Celková 
výše 
příspěvků 
programu  

7.1 Celková výše příspěvků 
programu vázaných v dohodě 
o financování  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Kapitola 7: články 46(2)(d) a (e) Obecného 
nařízení. 
Automaticky z DoF datových oblastí 15 a 24 
V DP 7.1 v CZV. 
Níže částky v rozpadu dle DP v DoF. 

 Příspěvek Unie - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Příspěvek Unie – NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 EFRR – INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

 EFRR - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 FS – INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 FS – NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 ESF – INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 ESF – NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - INV 

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - NINV 

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů – INV 

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů - NINV 

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – INV 

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – NINV 

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– INV 

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– NINV 

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Soukromé zdroje - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Soukromé zdroje - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

7.2 Celková výše příspěvků 
programu převedených do fondu 
fondů/finančních nástrojů pod 
fondem fondů  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Celková výše příspěvků programu převedených 
do FF kumulativně od založení FF. 
Automaticky z posledního schváleného formuláře 
F1 spojeného se vkladem do FF pro úroveň FF. 
Částky převedené do FN pod FF ručně doplňuje 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

správce FF.103 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 EFRR – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 EFRR - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 FS – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 FS – NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 ESF – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 ESF – NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

                                                           
103 Administrace formulářů F1 pro variantu FF (FN pod FF) je dále diskutována a rozpracovávána. 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

7.3 Aktuální výše správních 
nákladů a poplatků 
vyplacených z příspěvků 
programu 

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky sečte systém jako DP 7.3.1 + 7.3.2 
Rozhodující částka pro ZV za fees. 
Aktuální částka za sledované (uplynulé) čtvrtletí. 
 
 

  7.3.1 z toho základní odměna  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky sečte systém jako DP 7.3.1.1 + 
7.3.1.2 
 

7.3.1.1 z toho příspěvek Unie číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Vyplňuje příjemce ručně za uplynulé čtvrtletí 

7.3.1.2 z toho státní rozpočet číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Vyplňuje příjemce ručně za uplynulé čtvrtletí 

7.3.2 z toho výkonnostní odměna  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky sečte systém jako DP 7.3.2.1 + 
7.3.2.2 
. 

7.3.2.1 z toho příspěvek Unie číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Vyplňuje příjemce ručně za uplynulé čtvrtletí 

7.3.2.2 z toho státní rozpočet číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Vyplňuje příjemce ručně za uplynulé čtvrtletí 

7.4 Celková výše správních 
nákladů a poplatků 
vyplacených z příspěvků 
programu 

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky sečte systém jako DP 7.4.1 + 7.4.2 
Rozhodující částka pro ZV za fees. 
Kumulativně od založení FN včetně aktuální 
částky v DP 7.3. 

7.4.1 z toho základní odměna  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky sečte systém jako DP 7.4.1.1 + 
7.4.1.2 
 

7.4.1.1 z toho příspěvek Unie číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky systém kumulativní částku včetně 
aktuální 

7.4.1.2 z toho státní rozpočet číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky systém kumulativní částku včetně 
aktuální 

7.4.2 z toho výkonnostní odměna  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky sečte systém jako DP 7.4.2.1 + 
7.4.2.2 
 

7.4.2.1 z toho příspěvek Unie číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky systém kumulativní částku včetně 
aktuální 

7.4.2.2 z toho státní rozpočet číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky systém kumulativní částku včetně 
aktuální 

7.5 Kapitalizované náklady nebo 
poplatky dle čl. 42(2) obecného 
nařízení  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Ručně správce FF. 
Relevantní jen pro ZoR FF za Q4 2023 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

7.6 Kapitalizované subvence 
úrokových sazeb nebo subvence 
poplatků za záruky dle čl. 
42(1)(c) obecného nařízení 
(v EUR 

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Ručně správce FF. 
Relevantní jen pro ZoR FF za Q4 2023 

7.7 Výše programových příspěvků na 
investice do konečných příjemců 
dle čl. 42(3) obecného nařízení  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Ručně správce FF. 
Relevantní jen pro ZoR FF za Q4 2023 

7.8 Příspěvky do finančního nástroje 
ve formě pozemku nebo 
nemovitého majetku dle čl. 
37(10) obecného nařízení 

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Ručně správce FF. 
Relevantní jen pro ZoR FF za Q4 2023 

8.  Celková 
výše 
podpory 
vyplacené 
konečným 
příjemcům 
nebo v 
jejich 
prospěch 
nebo 
vázané ve 
smlouvách 
o zárukách 

8.1 Název každého finančního 
produktu poskytovaného 
finančními nástroji pod fondem 
fondů 

text text x Automaticky z DoF datové oblasti 21. 
 

8.1.1 Typ FP poskytovaného FN pod 
FF 

číselník: 
- Úvěr 
- Záruka 

- Kapitálo
vá 
investice 

- Jiný FP 
nebo 
jiná 
podpora 
kombino
vaná 
v rámci 
FN 

číselník: 
- Úvěr 
- Záruka 

- Kapitálo
vá 
investic
e 

- Jiný FP 
nebo 
jiná 
podpora 
kombino
vaná 
v rámci 
FN 

x Ručně správce FF. DP doplněná EK, prozatím 
ruční plnění, případně dodefinujeme automatické 
plnění. Správce FF zadá FP v úvodní ZoR a 
systém si ji bude pamatovat. 

8.2 Celková částka programových 
příspěvků vázaných ve 
smlouvách (o úvěru, záruce, 
kapitálové/kvazikapitálové 
investici nebo o jiném finančním 
produktu) s konečnými příjemci  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky z PKP 
Systém automaticky doplní součet za FF bez 
ohledu na finanční produkt poskytovaný FN pod 
FF. 
Za FN pod FF se zobrazí jen relevantní DP dle 
poskytovaného finančního produktu 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

(úvěr/záruka/kapitálová nebo kvazikapitálová 
investice/jiný finanční produkt) 

8.3.1 Celková částka programových 
příspěvků vázaných v úvěrových 
smlouvách s konečnými příjemci  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 EFRR – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 EFRR - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 FS – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 FS – NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 ESF – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 ESF – NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

8.3.2 Celková částka programových 
příspěvků vázaných v záručních 
smlouvách s konečnými příjemci  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 EFRR – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 EFRR - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 FS – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 FS – NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 ESF – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 ESF – NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

8.3.3 Celková částka programových 
příspěvků vázaných ve 
smlouvách o kapitálové / 
kvazikapitálové investici 
s konečnými příjemci  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 EFRR – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 EFRR - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 FS – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

 FS – NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 ESF – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 ESF – NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

8.3.4 Celková částka programových 
příspěvků vázaných ve 
smlouvách o investici jiným 
finančním produktem 
s konečnými příjemci  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF 

 Příspěvek Unie - INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 Příspěvek Unie – NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 EFRR – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 EFRR - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 FS – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 FS – NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 ESF – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 ESF – NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka) Automaticky z PKP. 

8.4 Celková částka programových 
příspěvků vyplacených 
konečným příjemcům ve formě 
úvěrů, mikro-půjček, 
kapitálových/kvazikapitálových 
investic nebo jiných finančních 
produktů; v případě záruk 
vázaných v souvislosti s úvěry 
poskytnutými konečným 
příjemcům, podle produktu  

/// /// ///  

8.4.1 Celková částka příspěvků z 
programu vyplacená 
konečným příjemcům 
prostřednictvím úvěrů  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Kumulativně od založení FF (FN pod FF) včetně 
částky za sledované období. 
Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 
 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

 z toho FS - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - INV 

Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

8.4.1.1 Aktuální částka příspěvků z 
programu vyplacená 
konečným příjemcům 
prostřednictvím úvěrů  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Aktuální částka CZV za sledované období. 
Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - INV 

Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

8.4.2 Celková částka příspěvků z 
programu vázaná na záruky za 

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Kumulativně od založení FF (FN pod FF) včetně 
částky za sledované období. 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

úvěry poskytnuté konečným 
příjemcům  

Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - INV 

Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

8.4.2.1 Aktuální částka příspěvků z 
programu vázaná na záruky za 
úvěry poskytnuté konečným 
příjemcům  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Aktuální částka CZV za sledované období. 
Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - INV 

Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

8.4.3 Celková částka příspěvků z 
programu vyplacená 
konečným příjemcům 
prostřednictvím 
kapitálu/kvazikapitálu  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Kumulativně od založení FF (FN pod FF) včetně 
částky za sledované období. 
Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - INV 

Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

8.4.3.1 Aktuální částka příspěvků z 
programu vyplacená 
konečným příjemcům 
prostřednictvím 
kapitálu/kvazikapitálu  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Aktuální částka CZV za sledované období. 
Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - INV 

Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

8.4.4 Celková částka příspěvků z 
programu vyplacená 
konečným příjemcům 
prostřednictvím jiného 
finančního produktu  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Kumulativně od založení FF (FN pod FF) včetně 
částky za sledované období. 
Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - INV 

Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

– INV 

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

8.4.4.1 Aktuální částka příspěvků z 
programu vyplacená 
konečným příjemcům 
prostřednictvím jiného 
finančního produktu  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Aktuální částka CZV za sledované období. 
Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 

 Příspěvek Unie - INV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho FS - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho FS - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - INV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - INV 

Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů – INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů - NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

krajů – INV 

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– INV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– NINV 

Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - INV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - NINV Číslo(částka) číslo (částka) číslo (částka)  

 Soukromé zdroje – INV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Soukromé zdroje - NINV Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  Číslo(částka) Číslo(částka) Číslo(částka)  

8.5 Celková hodnota úvěrů skutečně 
vyplacených konečným 
příjemcům v souvislosti 
s uzavřenými smlouvami o 
zárukách  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky z PKP, pokud relevantní pro FN pod 
FF. 
Automatický součet za FF provede systém. 

8.6 Počet smluv podepsaných 
s konečnými příjemci 

/// /// ///  

8.6.1 Počet úvěrových smluv 
podepsaných s konečnými 
příjemci 

číslo(počet) číslo(počet) číslo(počet) Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 

8.6.2 Počet záručních smluv 
podepsaných s konečnými 
příjemci 

číslo(počet) číslo(počet) číslo(počet) Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 

8.6.3 Počet smluv o kapitálové / 
kvazikapitálové investici 
podepsaných s konečnými 
příjemci 

číslo(počet) číslo(počet) číslo(počet) Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 

8.6.4 Počet smluv o jiném finančním 
produktu podepsaných s 

číslo(počet) číslo(počet) číslo(počet) Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

konečnými příjemci 

8.7 Počet investic poskytnutých 
konečným příjemcům 

/// /// ///  

8.7.1 Počet investic v podobě úvěru 
poskytnutých konečným 
příjemcům 

číslo(počet) číslo(počet) číslo(počet) Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 

8.7.2 Počet investic v podobě záruky 
poskytnutých konečným 
příjemcům 

číslo(počet) číslo(počet) číslo(počet) Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 

8.7.3 Počet investic v podobě 
kapitálové / kvazikapitálové 
investice poskytnutých konečným 
příjemcům 

číslo(počet) číslo(počet) číslo(počet) Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 

8.7.4 Počet investic v podobě jiného 
finančního produktu poskytnutých 
konečným příjemcům 

číslo(počet) číslo(počet) číslo(počet) Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém 
automaticky sečte za FF. 

8.8 Počet konečných příjemců 
podpořených finančním 
produktem 

/// /// ///  

8.8.1 Počet konečných příjemců 
podpořených úvěry 

číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Automaticky z PKP pro FN pod FF (dle 
poskytnutého FP), systém automaticky sečte za 
FF. 

8.8.1.1 z toho velké podniky číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto. 

8.8.1.2 z toho MSP číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 

8.8.1.2
.1 

z toho mikropodniky číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 

8.8.1.3 z toho jednotlivci číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto. 
Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku. 

8.8.1.4 z toho jiný typ podporovaných 
konečných příjemců  

číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto. 

8.8.1.4
.1 

Popis jiného typu podporovaných 
konečných příjemců 

text text x Správce FF ručně, pokud budou podporováni do 
kategorií výše nezařaditelní KP. 

8.8.2 Počet konečných příjemců 
podpořených zárukami 

číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Automaticky z PKP pro FN pod FF (dle 
poskytnutého FP), systém automaticky sečte za 
FF. 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

8.8.2.1 z toho velké podniky číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 

8.8.2.2 z toho MSP číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 

8.8.2.2
.1 

z toho mikropodniky číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 

8.8.2.3 z toho jednotlivci číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 
Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku. 

8.8.2.4 z toho jiný typ podporovaných 
konečných příjemců  

číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 

8.8.2.4
.1 

Popis jiného typu podporovaných 
konečných příjemců 

text text x Správce FF ručně, pokud budou podporováni do 
kategorií výše nezařaditelní KP. 

8.8.3 Počet konečných příjemců 
podpořených 
kapitálovými/kvazikapitálovými 
investicemi 

číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Automaticky z PKP pro FN pod FF (dle 
poskytnutého FP), systém automaticky sečte za 
FF. 

8.8.3.1 z toho velké podniky číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 

8.8.3.2 z toho MSP číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 

8.8.3.2
.1 

z toho mikropodniky číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 

8.8.3.3 z toho jednotlivci číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 
Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku. 

8.8.3.4 z toho jiný typ podporovaných 
konečných příjemců  

číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 

8.8.3.4
1 

Popis jiného typu podporovaných 
konečných příjemců 

text text x Správce FF ručně, pokud budou podporováni do 
kategorií výše nezařaditelní KP. 

8.8.4 Počet konečných příjemců 
podpořených jiným finančním 
produktem 

číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Automaticky z PKP pro FN pod FF (dle 
poskytnutého FP), systém automaticky sečte za 
FF. 

8.8.4.1 z toho velké podniky číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 

8.8.4.2 z toho MSP číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

8.8.4.2
.1 

z toho mikropodniky číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 

8.8.4.3 z toho jednotlivci číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 
Jednotlivci, kteří nesplňují definici mikropodniku. 

8.8.4.4 z toho jiný typ podporovaných 
konečných příjemců  

číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 

8.8.4.4
.1 

Popis jiného typu podporovaných 
konečných příjemců 

text text x Správce FF ručně, pokud budou podporováni do 
kategorií výše nezařaditelní KP. 

9.  Výkonnost 
FF a FN 
pod FF, 
pokrok 
ve vytvářen
í FF a 
výběru FZ 

9.1 Informace, zda FN pod FF stále 
fungoval ke konci vykazovaného 
čtvrtletí 

číselník 
- Ano 
- Ne 

číselník 
- Ano 
- Ne 

x Správce FF ručně 

9.1.1 Pokud nefungoval, datum 
ukončení 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr x DP se zobrazí, jen když v DP 9.1 zvoleno Ne 

Ukončení FN = winding-up 

9.2 Celkový počet vyplacených úvěrů 
v selhání 

číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Automaticky z PKP pro FN pod FF, systém sečte 
za FF 

9.3 Celková částka vyplacených 
úvěrů v selhání 

číslo (počet) číslo (počet) číslo (počet) Dtto 

9.4 Celkový počet plnění ze záruk číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Dtto 

9.5 Celkový částka plnění ze záruk číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Dtto 

10.  Úroky 
generovan
é 
převodem 
prostředků 
do FF (FN 
pod FF), 
navrácené 
zdroje a 
hodnota 
kapitálovýc
h investic 

10.1 Úroky a jiné výnosy z plateb z 
ESI fondů do FF / FN pod FF  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Ručně správce FF. 

 

 

10.2 Částky vrácené do FN pod FF 
připadající na podporu z ESI 
fondů do konce sledovaného 
čtvrtletí 

číslo (částka) číslo (částka) x Automaticky z PKP 

10.2.1 z toho kapitálové splátky  číslo (částka) číslo (částka) x Automaticky z PKP 

10.2.2 z toho výnosy a další příjmy  číslo (částka) číslo (částka) x Automaticky z PKP 

10.3 Výše znovu použitých 
prostředků, které byly vloženy 
zpět do FF / FN pod FF a 
připadají na podporu z ESI 
fondů 

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Pravděpodobně ručně správce FF. 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

10.3.1 z toho částky použité na 
preferenční odměňování 
soukromých investorů nebo 
veřejných investorů působících 
podle zásady tržní ekonomiky, 
kteří poskytují doplňkové zdroje k 
podpoře z ESI fondů na FN, nebo 
kteří se podílejí na investicích na 
úrovni KP  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Pravděpodobně ručně správce FF. 

10.3.2 z toho částky použité na úhradu 
vynaložených nákladů na správu 
nebo úhradu poplatků za správu 
FN  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Pravděpodobně ručně správce FF. 

10.4 Hodnota investic a podílů  číslo (částka) číslo (částka) x Hodnota kapitálové investice ke konci 

vykazovaného roku. Příjemce nemusí vyplňovat v 

každé ZoR FF, povinné jen v ZoR FF za Q4 

daného roku. Účetní hodnota dle aplikovatelných 

účetních standardů. 

Ručně správce FF. 

11.  Pokrok při 
vytváření 
předpoklád
aného 
pákového 
efektu 
investic 

11.1 Celková částka jiných 
příspěvků (mimo ESI fondy) 
získaných FF / FN pod FF  

//// //// ////  

11.1.1 Celková částka jiných příspěvků 
(mimo ESI fondy) vázaná v DoF 
se správcem FF / FZ  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Automaticky z DoF datových oblastí 17 a 25. 

11.1.2 Celková částka jiných příspěvků 
(mimo ESI fondy) vložených do 
FF / FN pod FF  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka) Vyplňuje příjemce ručně za FN pod FF. 
Automatický součet za FF zajistí systém. 
I pro následující dvě DP. 

11.1.2.
1 

z toho příspěvky z veřejných 
zdrojů  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

11.1.2.
2 

z toho příspěvky ze soukromých 
zdrojů  

číslo (částka) číslo (částka) číslo (částka)  

11.1.3. Celková částka jiných 
příspěvků (mimo ESI fondy) 
zmobilizovaných na úrovni 
konečných příjemců  

číslo (částka) číslo (částka) x Automatický součet z následujících dvou DP. 
Tento spočítá automaticky systém. 
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

11.1.3.
1 

z toho příspěvky z veřejných 
zdrojů  

číslo (částka) číslo (částka) x Ručně správce FF. 

11.1.3.
2 

z toho příspěvky ze soukromých 
zdrojů  

číslo (částka) číslo (částka) x Ručně správce FF. 

11.2 Očekávaný a dosažený pákový 
efekt, s ohledem na dohodu o 
financování 

//// //// //// Jen pro ZoR FF podávanou v posledním čtvrtletí 
roku 2016, 2018 a 2023. Platí i pro položky níže. 
 
Zobrazit jen relevantní DP dle FP poskytovaného 
z FN pod FF (uvedeno v DP 21.7 DoF). 

11.2.1.
1 

Očekávaný pákový efekt 
úvěrového nástroje, s ohledem 
na dohodu o financování 

číslo číslo x Automaticky z DoF 

11.2.1.
2 

Dosažený pákový efekt ke konci 
vykazovaného roku 

číslo číslo x Ručně správce FF 

11.2.2.
1 

Očekávaný pákový efekt 
záručního nástroje, s ohledem na 
dohodu o financování 

číslo číslo x Automaticky z DoF 

11.2.2.
2 

Dosažený pákový efekt ke konci 
vykazovaného roku 

číslo číslo x Ručně správce FF 

11.2.3.
1 

Očekávaný pákový efekt nástroje 
rizikového kapitálu, s ohledem na 
dohodu o financování  

číslo číslo x Automaticky z DoF 
Nástrojem rizikového kapitálu označeny 
kapitálové / kvazikapitálové investice. 

11.2.3.
2 

Dosažený pákový efekt ke konci 
vykazovaného roku 

číslo číslo x Ručně správce FF 

11.3.1 Investice zmobilizovaná 
úvěrovým FN pod FF 

číslo (částka) číslo (částka) x Ručně správce FF 
Celkový rozpočet projektu podpořeného FN pod 
FF 
 

11.3.2 Investice zmobilizovaná záručním 
FN pod FF 

číslo (částka) číslo (částka) x Ručně správce FF 
Celkový rozpočet projektu podpořeného FN pod 
FF 
 

11.3.3 Investice zmobilizovaná 
nástrojem rizikového kapitálu pod 
FF 

číslo (částka) číslo (částka) x Ručně správce FF 

Celkový rozpočet projektu podpořeného FN pod 
FF 
Nástrojem rizikového kapitálu označeny 

kapitálové / kvazikapitálové investice. 



Příloha 48 Zpráva o realizaci fondu fondů 

547 
 

Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

12.  Příspěvek 
FF (FN pod 
FF) 
k dosažení 
indikátorů 

12.1 Kód a název indikátoru Formát dle 
NČI2014+ 

Formát dle 
NČI2014+ 

Formát dle 
NČI2014+ 

Automaticky z DoF. 

12.1.1 Měrná jednotka Formát dle 
NČI2014+ 

Formát dle 
NČI2014+ 

Formát dle 
NČI2014+ 

Automaticky z DoF. 

12.1.2 Cílová hodnota  Formát dle 
NČI2014+ 

Formát dle 
NČI2014+ 

Formát dle 
NČI2014+ 

Automaticky z DoF. 

12.1.3 Datum cílové hodnoty dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr Automaticky z DoF. 

12.1.4 Dosažená hodnota Formát dle 
NČI2014+ 

Formát dle 
NČI2014+ 

Formát dle 
NČI2014+ 

Ručně správce FF. 

12.1.5 Datum dosažené hodnoty dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr Ručně správce FF. 

12.1.6 Procento plnění cílové hodnoty číslo (procento) číslo (procento) číslo (procento) Automaticky systém. Dosažená hodnota/cílová 
hodnota  

12.1.7 Environmentální indikátor Formát dle 
NČI2014+ 

Formát dle 
NČI2014+ 

Formát dle 
NČI2014+ 

Automaticky dle příznaku z NČI. 

13.  

Způsobilé 
výdaje ve 
vztahu 
k ŽoPV do 
FF 

13.1 Částka předchozího(ch) vkladů 
do FF 

x x číslo (částka) Kumulativně za předchozí vklad(y) do FF. Částka 
CZV očištěná o provedené korekce. 
Automatický přenos z F1, sloupec E, vklady 
schváleno celkem 

13.2 Celková částka způsobilých 
výdajů FF 

x x číslo (částka) Automatický součet (fees i platby KP) 
  
Vždy započítat fees a následně dle FP 
poskytovaného z FN pod FF: 
- pro úvěry 7.4 + 8.4.1  
- pro záruky 7.4 + 8.4.2  
- pro kapitálové/kvazikapitálové investice 
7.4 + 8.4.3  
- pro jiný finanční produkt 7.4 + 8.4.4 
 
Celková částka způsobilých výdajů kumulativně 
od založení FF (FN pod FF) včetně aktuální 
částky. 

 Příspěvek Unie - INV  x x číslo (částka)  

 Příspěvek Unie - NINV  x x číslo (částka)  
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

 z toho EFRR - INV x x číslo (částka)  

 z toho EFRR - NINV x x číslo (částka)  

 z toho FS - INV x x číslo (částka)  

 z toho FS - NINV x x číslo (částka)  

 z toho ESF - INV x x číslo (částka)  

 z toho ESF - NINV x x číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - INV 

x x číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státního 
rozpočtu - NINV 

x x číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů – INV 

x x číslo (částka)  

 Spolufinancování ze státních 
fondů - NINV 

x x číslo (částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – INV 

x x číslo (částka)  

 Spolufinancování z rozpočtů 
krajů – NINV 

x x číslo (částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– INV 

x x číslo (částka)  

 Spolufinancování z rozpočtu obcí 
– NINV 

x x číslo (částka)  

 Jiné veřejné výdaje – INV x x číslo (částka)  

 Jiné veřejné výdaje - NINV x x číslo (částka)  

 Národní veřejné zdroje - INV x x číslo (částka)  
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Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

 Národní veřejné zdroje - NINV x x číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje – INV x x číslo (částka)  

 Národní soukromé zdroje - NINV x x číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - INV x x číslo (částka)  

 Národní spolufinancování - NINV x x číslo (částka)  

 Soukromé zdroje – INV x x číslo (částka)  

 Soukromé zdroje - NINV x x číslo (částka)  

 Celkové způsobilé výdaje  x x číslo (částka)  

13.3 Aktuální částka způsobilých 
výdajů FF 

x x číslo (částka) Automatický součet (platby KP i fees) tj. vždy 
položka 7.3 + jedna z částek CZV uvedená níže. 
Do této DP přenést CZV za relevantní FP 
poskytovaný z FN pod FF. Tj. jedna z částek CZV 
v DP 8.4.1.1, 8.4.2.1, 8.4.3.1 nebo 8.4.4.1. 

13.4 Procento aktuální částky ZV vůči 
předchozím(u) vkladu/ům 

x x číslo (procento) Automaticky vypočítá systém jako podíl DP 13.2 v 
CZV vůči DP 13.1 

13.5 Zakládá aktuální ZoR FF 
možnost zažádat o další vklad? 
Indikativní výpočet 

x x číselník 
- ano 
- ne 

„Kontrola před vygenerováním F1“, plnění podle 
algoritmu níže: 
• pro 2. ŽoP: hodnota DP 13.4 musí pro 2. vklad 
do FN činit minimálně 60 %, 
• pro 3. a další ŽoP: hodnota DP 13.4 musí pro 3. 
a další vklady do FN činit minimálně 85 %, 
• 1. ŽoP není vázána na dosažené procento. 
Tato DP ŘO indikativně ukazuje, jestli je možné 
vystavit F1 a žádat o další vklad do FF. Pokud 
tato kontrola není splněna, F1 by neměla být 
vystavena ani schválena. 

14.  
Přehled 
konečných 

14  Soubor Soubor x Nahrává správce FF za FZ, případně sami FZ.  
PKP samostatný za každý FN pod FF. 



Příloha 48 Zpráva o realizaci fondu fondů 

550 
 

Číslo Kapitola Číslo 

DP 

Datová položka Plnění Poznámka 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů 1 

Finanční nástroj 
pod fondem 
fondů n 

Fond fondů 

příjemců 

15.  

Přehled 
provedený
ch kontrol  

15.1 Kontroly u konečných příjemců 
ze strany finančních 
zprostředkovatelů 

Soubor Soubor x Kontroly provedené v období, za které je tato 
zpráva vykazována (mimo kontrol z úrovně ŘO) 
Kontroly uzavřené ve sledovaném období včetně 
přijetí nápravných opatření. 
Nahrává správce FF. Ponecháno na správci FF, 
jak si opatří údaje o kontrolách na nižších 
úrovních. 

15.2 Kontroly u konečných příjemců 
ze strany správce fondu fondů 

X X Soubor 

15.3 Kontroly u finančních 
zprostředkovatelů ze strany 
správce fondu fondů 

X X Soubor 

16.  

Informace 
o 
nesrovnalo
stech 

16.1 Číslo nesrovnalosti    Nesrovnalosti na úrovni KP. 
Nové případy nebo aktualizace případů za období 
od podání předešlé ZoR FF. 
Ponecháno na správci FF, jak si opatří údaje o 
nesrovnalostech KP od FZ pod FF. 

16.2 Dotčená částka    

16.3 Popis případu    

16.4 Stav řešení    

17.  

Informace 
o 
případných 
problémec
h, které se 
vyskytly 
v realizaci 
fondu 
fondů 
v průběhu 
období, za 
které je 
tato zpráva 
vykazován
a 

17.1 Identifikace problému x x Textové pole Vyplňuje příjemce. 

17.2 Popis problému x x Textové pole Vyplňuje příjemce. 

17.3 Řešení ze strany příjemce x x Textové pole Vyplňuje příjemce. 

18.  

Čestná 
prohlášení 

18 Seznam čestných prohlášení x x Textové pole se 
zněním 
čestného 
prohlášení 

Příjemce svým elektronickým podpisem 
připojeným k ZoR FF stvrzuje souhlas s jejím 
zněním. 
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Příloha - Přehled konečných příjemců 

(Zde předpokládáme využití PKP v podobě nadefinované pro ZoR FN a jeho nahrávání za jednotlivé FN pod FF a automatický součet systémem za FF) 

 

Příloha - Přehled provedených kontrol 

 
Datová položka Plnění  Poznámka 

Úroveň kontroly Kontrolující subjekt číselník: 
- FF 
- FZ/FN 

Mohou nastat obě možnosti. 

Kontrolovaný subjekt číselník 
- FF 
- FZ/FN 
- KP 

Mohou nastat 2. a 3. možnost. 

Druh a forma kontroly Druh kontroly číselník 
- Ex-ante 
- Interim 
- Ex-post 

 

Forma kontroly číselník 
- Kontrola na místě 
- Administrativní ověření 
- Monitorovací návštěva 

 

Identifikace 
konečného příjemce 
a projektu / 
finančního 
zprostředkovatele 

Jméno a příjmení/obchodní firma Textové pole  

Identifikační údaj smlouvy s KP / 
DoF s FZ 

Textové pole Jedinečná identifikace smlouvy mezi 
správcem FN a KP / DoF mezi FF a FZ 

Druh poskytnutého finančního 
produktu 

číselník: 
- úvěr 
- mikro-půjčka 
- záruka 
- kapitálová investice 
- kvazikapitálová investice 
- jiný finanční produkt 

- další podpora kombinovaná v rámci FN 

Nerelevantní pro kontroly správce FF u FZ 

Doba konání kontroly Datum zahájení kontroly dd.mm.rrrr Datum skutečného zahájení kontroly 
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Datum ukončení kontroly dd.mm.rrrr Datum skutečného ukončení kontroly 

Popis kontroly 

 

Závěr / výsledek kontroly Číselník 

- Bez zjištění 
- Se zjištěním 

 

Popis zjištění Textové pole Stručný bodový popis, podrobně uvedeno 

v protokolu z kontroly. 

Datum vydání protokolu o kontrole dd.mm.rrrr  

Opatření k nápravě Textové pole Stručný bodový popis, podrobně bude v 

protokolu o kontrole. 

Datum splnění nápravného 
opatření 

dd.mm.rrrr  

Stanovení finanční korekce číslo (částka) Konečný finanční dopad na konečného 

příjemce. 
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Příloha 49 Zpráva o realizaci fondu mikroprojektů 

Zpráva je dvojjazyčná – v českém a polském jazyce. 

Úvodní strana dokumentu 

Datová položka Plnění Poznámka 

Název dokumentu Průběžná zpráva o realizaci fondu mikroprojektů č. X / 
Závěrečná zpráva o realizaci fondu mikroprojektů č. X 

Automaticky. 
X = registrační číslo fondu mikroprojektů 

Program / DoP Číselník   Automaticky 

Typ dokumentu Realizační Automaticky 

Druh dokumentu Zpráva o realizaci fondu mikroprojektů Automaticky 

Logo  Automaticky 

 

Obsah dokumentu 

Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

1.  
Základní informace o 
fondu mikroprojektů 

Registrační číslo fondu 
mikroprojektů 

Povinná  Vyplňuje se automaticky 
s tím, že se zobrazují pouze 
ty datové položky a k nim 
údaje, které jsou v případě 
daného projektu relevantní. 
 
DP Název příjemce = 
identifikace příjemce -  
správce FM, tj. vedoucího 
partnera. 
DP Název partnera = 
identifikace partnera FM. 

Název fondu mikroprojektů  

Název příjemce  

Název partnera  

Typ operace Fond mikroprojektů 

Číslo a název programu, ze 
kterého je projekt 
spolufinancován 

 

Číslo a název prioritní osy / 
priority Unie 

 

Číslo a název investiční 
priority / specifického cíle 
(ENRF) 

 

Číslo a název specifického 
cíle / specifických cílů 

 

Fond  
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

2.  
Informace o zprávě Identifikační číslo zprávy 

 
Povinná  Automaticky 

Typ zprávy Číselník 
- průběžná 
- závěrečná 

Pořadové číslo zprávy  

Plánované datum podání dd.mm.rrrr Datum, ke kterému měl 
příjemce dle harmonogramu 
zpráv tuto zprávu podat ŘO / 
ZS. 
Vyplňuje se automaticky. 

Skutečné datum podání – 
1. podání 

dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce poprvé 
podal tuto zprávu ŘO / ZS, 
je-li zapojen do 
implementace a ze strany 
ŘO mu je tato činnost 
svěřena.  
Vyplňuje se automaticky. 
V případě, že dojde k vracení 
zprávy k dopracování, toto 
datum se nemění. 

Skutečné datum podání – 
aktuální verze 

dd.mm.rrrr Datum, kdy příjemce podal 
aktuální verzi zprávy ŘO / 
ZS. 
Vyplňuje se automaticky 
v případě podání zprávy po 
vrácení k dopracování. Při 
opětovném podání se datum 
přepisuje, nicméně 
v MS2014+ jsou všechna 
data a verze zprávy 
zachovány. 

Sledované období od dd.mm.rrrr Datum vydání právního aktu 
o poskytnutí / převodu 
podpory nebo datum 
následující po datu 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

uvedeném v položce 
„Sledované období do“ 
v předchozí ZoR FM.  
Vyplňuje se automaticky. 

Sledované období do dd.mm.rrrr První ZoR FM pokrývá 
období 3 měsíců od vydání 
právního aktu o poskytnutí / 
převodu podpory. Další ZoR 
FM postihuje další 3 měsíce 
od předložení předchozí ZoR 
FM. 
Vyplňuje příjemce. Volí 
z kalendáře. 

3.  
Informace o procesu 
schvalování fondu 
mikroprojektů 

Datum právního aktu o 
poskytnutí / převodu 
podpory 

Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky 

Číslo právního aktu o 
poskytnutí / převodu 
podpory 

Volitelná  Automaticky 

Datum dodatku Volitelná dd.mm.rrrr Automaticky 

Číslo dodatku/ů Volitelná  Automaticky 

Předmět dodatku Volitelná Číselník Automaticky 

4.  
Informace o pokroku 
v realizaci fondu 
mikroprojektů ve 
sledovaném období 

Popis aktivit vedoucího 
partnera v realizaci FM za 
sledované období  

Povinná  
 

Textové pole Popis dosavadního pokroku 
a dosaženého stavu 
v realizaci projektu.  
Vyplňuje příjemce. 

Popis aktivit partnera 
v realizaci FM za sledované 
období 

Povinná  
 

Textové pole Popis dosavadního pokroku 
a dosaženého stavu 
v realizaci projektu.  
Vyplňuje příjemce. 

5.  
Informace o stavu 
čerpání fondu 
mikroprojektů 

Číslo výzvy Povinná   Automaticky. 

Název výzvy Povinná   

Číslo a název prioritní osy   

Počet zaregistrovaných 
žádostí o podporu 

Povinná   

Finanční prostředky Povinná   
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

v zaregistrovaných 
žádostech o podporu 
(příspěvek Unie, měna 
EUR) 

Počet projektů s právním 
aktem o poskytnutí / 
převodu podpory  

Povinná   

Finanční prostředky 
v právních aktech o 
poskytnutí / převodu 
podpory (příspěvek Unie, 
měna EUR) 

Povinná   

Podíl na alokaci fondu 
mikroprojektů (%) 

Povinná   

Finanční prostředky 
vyúčtované v žádostech o 
platbu (příspěvek Unie, 
měna EUR) 

Povinná   

Podíl na alokaci fondu 
mikroprojektů (%) 

Povinná   

Počet projektů ve stavu 
„Projekt finálně uzavřen“ 

Povinná   

Celkem Povinná   

Komentář Volitelná Textové pole Vysvětlení či doplňující 
informace ke stavu čerpání 
FM. 
Vyplňuje příjemce. 

6.  
Informace o plnění 
indikátorů  
 

Kód a název indikátoru Povinná Formát dle NČI 2014+ Vyplňuje se automaticky dle 
NČI 2014+. Údaje se 
dotahují za každý indikátor, 
ke kterému se příjemce 
zavázal, a dotahují se 
z právního aktu o poskytnutí / 
převodu podpory, resp. údajů 
o FM v MS2014+. 

Měrná jednotka Povinná Formát dle NČI 2014+ 

Environmentální indikátor 
(ENVI) 

Povinná Formát dle NČI 2014+ 

Výchozí hodnota Volitelná Formát dle NČI 2014+ 

Datum výchozí hodnoty Volitelná dd.mm.rrrr 

Cílová hodnota Volitelná Formát dle NČI 2014+ 

Datum cílové hodnoty Volitelná dd.mm.rrrr 

Dosažená hodnota (za Povinná Formát dle NČI 2014+ Jedná se o údaj, který byl 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

sledované období) dosažen ve sledovaném 
období, za které je zpráva 
předkládána. 
Vyplňuje se automaticky ze 
schválených zpráv o realizaci 
mikroprojektů pod daným 
FM, příp. vyplňuje příjemce 
podle skutečnosti. 

Dosažená hodnota 
(kumulativně) 

Povinná, nerelevantní pro 
indikátory bez kumulace 

Formát dle NČI 2014+ Jedná se o kumulativní údaj 
od začátku realizace projektu 
do konce sledovaného 
období, za které je tato 
zpráva vykazována.  
Vyplňuje systém automaticky 
na základě předchozí 
Dosažené hodnoty 
(kumulativně) a Dosažené 
hodnoty (za sledované 
období) – tj. aktuální hodnotu 
zadanou příjemcem. 
U indikátorů, jejichž hodnoty 
se meziročně nekumulují, se 
sleduje pouze „Dosažena 
hodnota (za sledované 
období)“. 

Datum dosažené hodnoty Povinná dd.mm.rrrr Vyplňuje příjemce. Volí 
příjemce z kalendáře. 

Procento plnění cílové 
hodnoty 

Povinná  Automaticky. Pokud cílová 
hodnota indikátoru není 
součástí právního aktu o 
poskytnutí / převodu 
podpory, vyplňuje se N/A. 

Komentář Volitelná Textové pole Vysvětlení k dosažené 
hodnotě indikátoru. Vyplňuje 
příjemce, pokud to považuje 
za žádoucí. 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

7.  
Informace o 
plánovaných 
činnostech na další 
období 

Popis plánovaných aktivit 
na další období vč. 
zapojení jednotlivých 
subjektů 

Povinná pro Průběžné 
ZoR FM, pro Závěrečnou 
ZoR FM nerelevantní 

Textové pole Popis plánovaného pokroku 
v realizaci FM pro další 
období vč. popisu 
předpokládaného zapojení 
jednotlivých partnerů FM a 
dalších subjektů. 
Vyplňuje příjemce. 

8.  
Informace o 
případných 
problémech, které se 
vyskytly v realizaci 
fondu mikroprojektů 
v průběhu období, za 
které je tato zpráva 
vykazována 

Identifikace problému Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. 

Popis problému Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. 

Řešení ze strany příjemce Volitelná Textové pole Vyplňuje příjemce. 

9.  
Čestná prohlášení Seznam čestných 

prohlášení 
Povinná Textové pole se zněním 

čestného/ch prohlášení 
Příjemce volí z nabízených 
čestných prohlášení a svým 
elektronickým podpisem 
připojeným k ZoR projektu 
stvrzuje souhlas s jejich 
zněním. 

10.  
Přílohy Příloha – Zpráva / 

příspěvek partnera 
Povinná Soubor Zpráva o realizaci či 

příspěvek partnera FM, na 
základě kterého správce FM 
(vedoucí partner) zpracoval 
tuto zprávu. 
Vyplňuje příjemce. 

Příloha – jiné  Volitelná Soubor Přílohy dle potřeby ŘO. 
Vyplňuje příjemce. 

 


