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1 IS KP14+ 
 

1.1 Obecné informace 
 

1.1.1 Změna politiky hesel  
V souvislosti s plněním bezpečnostních opatření dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti 

č. 82/2018 Sb. byla od 23. 1. 2019 nastavena minimální délka hesla pro přístup k ISKP14+ na 12 znaků 

(nyní 8 znaků). Informace o pravidlech hesla k účtu jsou uživateli k dispozici při registraci nebo změně 

hesla. 

 

1.1.2 Nový modul Moje neaktivní projekty 
Tento modul byl vytvořen za účelem zpřehlednění a možnosti třídění projektů uživatele. Do modulu 

může uživatel přenášet libovolné projekty. Primárně je určený pro projekty, u kterých již byla ukončena 

administrace. 

Označení projektu jako neaktivního se vztahuje k uživateli a podle toho se projekt příslušnému uživateli 

zobrazí buď v modulu „Moje projekty“ anebo „Moje neaktivní projekty“. Uživatel má možnost projekt 

mezi moduly přesouvat opakovaně. 

Zařazení projektu do toho či onoho modulu v IS KP14+ jedním uživatelem nemá žádný vliv na zařazení 

projektu do modulů u jiného uživatele ani na práci s projektem na straně ŘO. 
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Po výběru projektu systém uživatele přesměruje na záložku Identifikace operace, kde je přístupné 

tlačítko „Přesunout do Moje neaktivní projekty“. Po jeho stisknutí zobrazí systém potvrzovací dotaz. 

Po potvrzení systém žádost o podporu/projekt přesune z „Moje projekty“ do „Moje neaktivní 

projekty“. 

 

 

 

Po označení záznamu v seznamu neaktivních projektů lze v detailu kliknout na tlačítko „ Přesunout do 

Moje projekty“. Systém zobrazí potvrzovací dotaz a po potvrzení systém žádost o podporu/projekt 

přesune zpět z „Moje neaktivní projekty“ do „Moje projekty“.  
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1.1.3 Přístup k projektu/plné moci – aktualizace příznaku Zmocněnec 
V souvislosti s nastavením algoritmu plných mocí a plnění příznaku „Zmocněnec“, se nyní při finalizaci 

úloh projektu automaticky vyhodnocuje revize příznaku na základě aktuálních plných mocí.  

V některých případech toto vyhodnocení nemusí zohledňovat realitu, proto, aby byl příznak 

„Zmocněnec“ co nejvíce aktuální, je na záložce Přístup k projektu zapracováno tlačítko s názvem 

Aktualizovat příznak Zmocněnce, kterým je možné ručně aktualizovat nastavení zmíněného příznaku.  

Tlačítko je dostupné pro uživatele s rolí Správce přístupů nebo Zástupce správce přístupů.   

 

 

1.2 Žádost o podporu 

1.2.1 Indikátory (datum výchozí hodnoty) 
U výstupových indikátorů došlo na žádosti o podporu ke změně nastavení plnění pole „Datum výchozí 

hodnoty“. Toto pole bude nyní u všech výstupových indikátorů plněno automaticky s přechodem do 

stavu „Projekt s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory“. 
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U výsledkových indikátorů je nadále nutné datum výchozí hodnoty doplnit manuálně před předložením 

žádosti o podporu. 

 

 

1.2.2 Změny logiky stanovování pořadí dokumentů na žádosti o podporu 
Pořadí příloh se od září 2019 přiřazuje dynamicky podle data, kdy byla příloha do systému vložena. 

Pokud byla příloha aktualizována prostřednictvím ZoR nebo ŽoZ, řadí se na konec seznamu příloh, 

neboť má nejnovější datum vložení (= odpovídá schválení ZoR/ ŽoZ). 

Příklad:  

Příloha Realizační tým byla v žádosti o podporu vložena na pořadový řádek č. 4 

 

 

Po podání a schválení Žádost o změnu se pořadí dokumentů přečíslovalo, příloha Realizační tým 

opustila pořadí 4 a zařadila se na konec seznamu na pořadí 120. Jeho pořadí zaujala jiná příloha, 

vložená v nejbližším termínu po příloze č. 3. 

 

Z této aktuální funkčnosti vyplývá, že pořadí příloh nelze považovat za fixní. Nepraktické je to zejména 

tehdy, když se v různých dokumentech odkazujete na konkrétní přílohy. Není proto vhodné, používat 

odkaz na pořadí přílohy.  

 

V případě výstupových 

indikátorů se datum výchozí 

hodnoty nevyplňuje 
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1.3 Hodnocení 
 

1.3.1 Přehled výsledků 
Na záložce s názvem Hodnocení je nově k dispozici přehled výsledků fází hodnocení ve stejnojmenné 

tabulce. 

 

1.4 Zpráva o realizaci 

1.4.1 Záložka Publicita 
Došlo k přejmenování záznamu povinné formy publicity – Plakát. Toto označení je univerzální, pro 

všechny typy projektů, již nedochází k rozdělení na Plakát u projektů ESF a u projektů ERDF/FS  

v hodnotě nižší než 500 000 EUR velikosti min A3/ Plakát u projektů ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 

000 EUR velikosti min A3. 

Změna se promítla na ZoR/ŽoZ ve všech stavech, vč. schválených záznamů ZoR/ŽoZ. 

 

1.4.2 Záložka Indikátory  
V záložce došlo k nasazení nové finalizační kontroly. Při vykazování změny ESF indikátorů (60 000 a jeho 

podrobné – hlavně muži a ženy) ze systému IS ESF přes tlačítko “Aktualizuj z IS ESF“ je třeba, aby sada 

indikátorů v dolní tabulce obsahovala všechny indikátory, jejichž dosažená hodnota v systému IS ESF 

není 0. 

Pokud došlo k vymazání, nebo nedotažení takového nenulového indikátoru do dolní tabulky pro 

vykázání změny, ZOR nelze finalizovat. 

Hláška: V případě indikátorů z IS ESF je nutné vykazovat celou sadu automaticky přenesených 

indikátorů do spodní části tabulky. Kontrola záznamů zjistila, že některý z těchto indikátorů byl ručně 

vymazán. Prosím zadejte opětovně vykázat změnu libovolného ESF indikátoru a poté znovu opakujte 

načtení dat z IS ESF. 

Poznámka: Po stisku “Vykázat změnu“ u libovolného indikátoru v horní tab., se v současnosti doplní 

jen tento označený indikátor (pokud v dolní tabulce chybí), ostatní indikátory se nedoplní. Pokud 

nevíte, který indikátor chybí, je nutno smazat z dolní tabulky po jednom všechny indikátory a pak 

stiskem “Vykázat změnu“ u indikátoru 60 000 znovu dolů načíst a tím rozpadnout celou sadu.  

Na optimalizaci celé funkcionality se pracuje.  



 

8 
   

1.5 Žádost o platbu 

1.5.1 Kontrola a finalizace ŽoP s nadlimitním počtem dokladů 
Byla zapracována nová kontrola ŽoP pod tlačítkem „Kontrola ŽoP na pozadí“. Toto tlačítko bude 

zpřístupněno vždy v okamžiku nadlimitního počtu záznamů soupisky dokladů.  

 

 

Po stisknutí tlačítka bude ŽoP přepnuta do stavu „Uzamčena“, tj. uživatel nebude moci ŽoP v průběhu 

probíhající kontroly jakkoliv editovat. Kontrola na pozadí bude probíhat cca 5-10 minut. 

 

 

 

 

 

Pokud offline kontrola doběhne bez chyb, bude uživateli umožněno rovnou ŽoP finalizovat 

prostřednictvím tlačítka „Finalizace“, případně ještě otevřít k editaci a tím dále upravovat ŽoP.  

V případě nalezení chyb na ŽoP odemkne systém ŽoP k editaci. 
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Provedení opravy na základě výpisu chyb a opětovné spuštění kontroly na pozadí: 
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1.6 Veřejné zakázky 

1.6.1  Depeše s vazbou na záznam VZ 
V modulu VZ byla doplněna možnost odeslat depeši s přímou vazbou na záznam veřejné zakázky. 

Funkčnost a práce s depeší je naprosto identická jako u jiných formulářů. 

 

1.7 IS ESF 2014+  
Na záložce jsou zobrazeny podpořené osoby v projektu. Přepínat lze mezi Aktuálním seznamem PO 

nebo Schváleným seznamem PO a seznamem Otisky ZOR, kde naleznete seznam osob, které jsou 

již z IS KP vykázány v ZOR, spolu se stavem dané ZoR, a zároveň je tato ZoR je již ve stavu Podaná 

na ŘO a výše. Kliknutím na danou osobu v seznamu uživatel vidí Detail podpořené osoby 

(Identifikační údaje, Charakteristiku účastníka, Podpora). 

Jakmile je osoba započítána do dosažených hodnot indikátorů a má zároveň vyplněno datum výstupu 

z projektu, je následně vykázána v ZoR projektu a tato Zpráva o realizaci je schválena řídícím orgánem, 

dojde k fixaci dat podpořené osoby v IS ESF 2014+, přičemž již u ní nelze zástupcem příjemce editovat 

datum vstupu do projektu, datum výstupu z projektu, jednotlivé charakteristiky a přidávat nové 

podpory.  

Pokud existují závažné důvody k opravě těchto hodnot u podpořené osoby, které neovlivní výpočet 

indikátorů na minulých ZoR, je možno dodatečně povolit editaci těchto údajů. Povolení editace v IS ESF 

2014+ může být nastaveno pracovníkem ŘO na základě zaslané depeše z detailu projektu v ISKP 2014+ 

na technickou podporu OP VVV. Do předmětu je vhodné uvést identifikátor: IS ESF 2014+  - editace 

podpořených osob. Jakmile zástupce příjemce provede požadovanou editaci podpořené osoby, je 

povinen tuto skutečnost oznámit opět depeší na technickou podporu OP VVV. Následně je projekt opět 

uzamčen pro editaci zafixovaných osob. 

Fixace osob byla nastavena kvůli znemožnění změn hodnot indikátorů do minulosti na základě 

nevhodných změn dat charakteristik podpořených osob a mazání podpor, či změně jejich hodinové 

dotace. 

 

1.7.1 Schválení seznamu podpořených osob 
Při schvalování seznamu podpořených osob systém hlásí, že některé osoby nemají vyplněno datum 

výstupu z projektu. Hláška je však pouze informativního charakteru. Toto datum plníme až v případě, 

že osoba nebude v projektu dále figurovat. Toto datum není plněno koncem ZoR ani koncem jedné 

z podpor. 

Pro výpočet indikátorů je důležité datum ukončení podpory. 

Vyplněním data výstupu z projektu a schválením ZoR, kde je osoba vykázána, dojde k zafixování editace 

osoby a již není možno měnit ani doplňovat žádné podpory.  K doplnění dalších hodnot je pak třeba 

žádat depeší o povolení – viz výše. 


