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Newsletter ISKP informuje uživatele o změnách v postupech definovaných v jednotlivých
uživatelských příručkách. Uváděné změny budou do příruček propsány v nejbližší aktualizaci.

1.1 Zpráva o realizaci
1.1.1 Datové pole Smazat
Zprávu o realizaci ve stavu Rozpracovaná může smazat přes datové pole Smazat pouze uživatel s rolí
Správce projektu.

1.1.2 Záložka Informace o zprávě Sledované období od
Sledované období od se načítá automaticky. Pro první zprávu je načteno datum, které odpovídá
datové položce (dále jen DP) Skutečné datum zahájení realizace projektu. V dalších zprávách je DP
načteno automatiky jako následující den po dni Sledované období do předešlé zprávy.
Systém nehlídá datum podání zprávy o realizaci, ale příjemce podává zprávu až po naplnění
Sledované období do, tedy po ukončení sledovaného období.
Pokud není DP vyplněno ve chvíli načtení první ZoR (pole Skutečné datum zahájení realizace projektu
je podmínkou při přípravě projektu pro vydání PA), bude se při generování harmonogramu zpráv a
informací plnit datum vydání právní aktu o poskytnutí / převodu podpory s tím, že v první ZoR
projektu bude muset příjemce povinně vyplnit DP Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu
a DP na ZoR se poté aktualizuje.

1.1.3 Záložka Indikátory – vazba na IS ESF
Aby bylo možné načíst požadované indikátory z databáze IS ESF, musí být splněny tyto podmínky:
1/ podpořené osoby jsou ztotožněny s ROB;
2/ byla u nich dosažena požadovaná bagatelní podpora;
3/ podpořená osoba se nachází na seznamu schválených podpořených osob;
4/ v detailu podpořené osoby je vyplněn datum výstupu z projektu ("datum do", shodný s
termínem konce sledovaného období v IS KP14+ na ZoR). Oba „Datumy do“ nejsou nastavena
jako povinná pole pro uložení záznamu. Záznam lze uložit bez vyplnění Datumu do. Avšak na
ty datumy jsou nastavené podmínky pro výpočty určitých indikátorů, např. bez uvedení
„Datumu do“ na záznamu o podpoře se neprovede započtení osoby do indikátoru 60000 –
celkový počet účastníků, kteří splnili bagatelní podporu.
Vyplnění „Datumu výstupu osoby z projektu“ je nezbytné pro výstupové a výsledkové indikátory,
takže bez uvedení tohoto datumu se osoby nezapočtou do indikátorů typu „po ukončení účasti osoby
v projektu“.
Rozdíl je tedy v tom, že uživatel nemusí ty datumy zadávat, aby mohl uložit zbývající údaje. Avšak
datumy nakonec zadat musí – resp. je může zadat kdykoliv v průběhu projektu.

1.1.4 Záložka Veřejné zakázky – typ VZ „Podtyp Rámcové smlouvy“
V případě využití typu veřejné zakázky Rámcová smlouva, je možné vytvářet Podtyp VZ, jakožto dílčí
části celkové rámcové smlouvy. Toto pole je aktivní pro stavy VZ Zadána, Nezahájená a Předběžné
opatření – v uživatelské příručce pro ZoR jsou uvedeny chybné stavy, které budou v nejbližší
aktualizaci upraveny.

1.2 Žádost o změnu
1.2.1 Aktualizace finančního plánu
Vzhledem k předchozím problém při aktualizaci finančního plánu přistoupil dodavatel na základě
našeho podnětu k úpravě editace finančního plánu a úpravě finalizačních kontrol.
Editace finančního plánu
Nově je možné editovat částky na řádku finančního plánu, na kterém nebyla schválena žádost o
platbu ve 2. stupni. Stav žádosti o platbu tedy může být ve stavech Plánována, Rozpracována,
Zaregistrována, Schválená 1. stupeň a Schválená 1. stupeň – podepsaná nebo Vrácena k dopracování.

Datum předložení není možné editovat na řádku finančního plánu, na který je navázaná žádost o
platbu a ZoR, které již byly v minulosti podány.

Finalizační kontrola
Kontrola po úpravě vyhodnocuje, zda součet již schválených a teprve plánovaných záloh, resp. již
schváleného vyúčtování a teprve plánovaného vyúčtování nepřevyšuje celkové způsobilé výdaje
projektu v rozpočtu. Úprava kontroly umožňuje zadávat reálné částky finančního plánu například
tehdy, kdy se blíží konec realizace projektu a příjemce již má informace o nedočerpání projektu. ŘO
dává přednost aktuálním datům ve finančním plánu před rozepsáním celé částky celkových
způsobilých výdajů projektu.
Dodržení výše uvedené nerovnice lze ověřit na součtovém řádku finančního plánu, sloupcích
Skutečnost- záloha, Skutečnost vyúčtování. Tyto sloupce sčítají částky, které byly na schváleny na již
předložených ŽoP s částkami plánu na řádcích finančního plánu, kde ještě žop schválena nebyla.

Posuňte vodorovným rolovátkem doprava

Nyní srovnejte částky ve sloupcích Skutečnost – záloha a Skutečnost – vyúčtování na součtovém
řádku:

s celkovými způsobilými výdaji (CZV) projektu:

Z příkladu na printscreenu je vidět, že je nutné ponížit částky záloh na editovatelných řádcích tak, aby
součet nepřevýšil částku CZV 1 205 250 Kč. Stejnou úpravu je nutné provést i na straně vyúčtování.

1.3 Žádost o platbu
1.3.1 Automatický výpočet nepřímých nákladů
Chtěli bychom upozornit na skutečnost, že postupně na běžících výzvách upravíme editovatelnost
pole pod obrazovkou Souhrnná soupiska Prokazované další výdaje stanovené sazbou či paušálem
z plné editovatelnosti na needitovalnost (automatický výpočet) – Tedy ze situace A) níže popsané
přejdeme na situaci B). Od této úpravy si slibujeme snížení chybovosti v poli, které jste ručně
vyčíslovali v ISKP a ŘO váš výpočet kontroloval. Aktuálně je situace B) zprovozněna na výzvách
15_004 a 16_012.
Situace A):
Pole „Prokazované další výdaje stanovené sazbou či paušálem“ JE EDITOVATELNÉ. Pokud má
příjemce nárok na nepřímé/paušální náklady, doplňuje zde částku ručně – viz Uživatelská příručka
pro žádost o platbu v IS KP14+ verze 2.0.

Situace B):
Pole „Prokazované další výdaje stanovené sazbou či paušálem“ NENÍ EDITOVATELNÉ, systém
automaticky po stisknutí tlačítka „Naplnit data z dokladů soupisky“ doplní částku
nepřímých/paušálních nákladů:

