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Příloha 42 Zpráva o realizaci projektu / dílčí části projektu  

Poznámka: Z šablony jsou odstraněny nerelevantní kapitoly zprávy, které nejsou předmětem metodického stanoviska č. 3. 

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 

 

Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 
spolufinancovaný 
z ENRF 

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 
z EFRR a FS 

Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 
desetinná místa 

Automaticky na základě 
předchozího pole a 
předchozích zpráv. 

N/A 

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 

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, FS a 
ENRF 

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 

proveden přepočet 
v modulu CBA 

Povinná pro 
individuální 
projekty, které mají 
v modulu CBA 
proveden výpočet  

Číselník 
‐ ano 
‐ ne 

Doložení přepočtu je volitelné 
pro projekty, které mají 
v modulu CBA proveden 
výpočet. Vyplňuje příjemce 

N/A 

Příloha – Výpočet 
CBA (zpracovaný 
mimo modul CBA 
v MS2014+) 

Volitelná pro 
individuální 
projekty, které mají 
výjimku v MP řízení 
výzev a hodnocení 
projektů 2014–2020 

Soubor Doložení přepočtu je volitelné 
pro projekty, které mají 
výpočet CBA proveden mimo 
MS2014+. 
Nahrává příjemce. 

N/A 

Odstraněno: P

Odstraněno: e

Odstraněno: povinný v závěrečné 
zprávě o realizaci projektu 

Odstraněno: Povinná 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka Program 
spolufinancovaný 
z ENRF 

a pro velké projekty 
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Příloha 43 Závěrečná zpráva za celé období realizace projektu 

Poznámka: Z šablony jsou odstraněny nerelevantní kapitoly zprávy, které nejsou předmětem metodického stanoviska č. 3. 

Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

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 
spolufinancované 
z EFRR a FS 

Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Automaticky na základě 
předchozího pole a 
předchozích zpráv. 

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 

Povinná pro ESF Finanční částka zaokrouhlená 
na 2 desetinná místa 

Vyplňuje příjemce. 
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Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

příjmů za sledované období 
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, 
které mají v modulu 
CBA proveden 
výpočet 

Číselník 
‐ ano 
‐ ne 

Doložení přepočtu je volitelné 
pro projekty, které mají 
v modulu CBA proveden 
výpočet.  
Vyplňuje příjemce 

Příloha – Výpočet CBA 
(zpracovaný mimo modul 
CBA v MS2014+) 

Volitelná pro 
individuální projekty, 
které mají výjimku 
v MP řízení výzev a 
hodnocení projektů 
2014–2020 a pro 
velké projekty 

Soubor Doložení přepočtu je volitelné 
pro projekty, které mají 
výpočet CBA proveden mimo 
MS2014+.  
Nahrává příjemce. 

   

Odstraněno: P

Odstraněno: e

Odstraněno: povinný v závěrečné 
zprávě za celé období realizace 

Odstraněno: Povinná 
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Příloha 45 Zpráva o realizaci / udržitelnosti mikroprojektu  

Poznámka: Z šablony jsou odstraněny nerelevantní kapitoly zprávy, které nejsou předmětem metodického stanoviska č. 3. 

Číslo Kapitola Datová položka Závaznost Plnění Poznámka 

4. Informace o příjmech 
 

    
    
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. 

  ‐   
    

 

Odstraněno: výše skutečně 
dosažených příjmů dle čl. 61 za 
sledované období

Odstraněno: Povinná 

Odstraněno: Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 desetinná místa

Odstraněno: Vyplňuje příjemce.

Odstraněno: výše skutečně 
dosažených příjmů dle čl. 61 
kumulativně

Odstraněno: Povinná 

Odstraněno: Finanční částka 
zaokrouhlená na 2 desetinná místa

Odstraněno: Automaticky na základě 
předchozího pole a předchozích ZoR / 
ZoU mikroprojektu.

Odstraněno: proveden přepočet 
v modulu CBA

Odstraněno: Povinná pro individuální 
projekty , 

Odstraněno: Číselník¶
<#>ano¶
ne

Odstraněno: Přepočet je povinný 
v závěrečné zprávě o realizaci projektu 
pro projekty, které mají v modulu CBA 
proveden výpočet. Vyplňuje příjemce

Odstraněno: Příloha – Výpočet CBA 
(zpracovaný mimo modul CBA 
v MS2014+)

Odstraněno: Povinná pro individuální 
projekty, které mají výjimku v MP řízení 
výzev a hodnocení projektů 2014–2020 
a velké projekty

Odstraněno: Soubor

Odstraněno: Nahrává příjemce.


