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1 IS KP14+
1.1 Veřejné zakázky
Při prvním založení záznamu Veřejné zakázky je nově zobrazena záložka Zdůvodnění akce. Textové
pole je pro první záznam VZ nepovinné k vyplnění. Tato záložka byla dříve viditelná pouze u záznamu
VZ, který již byl jednou akceptovaný ze strany ŘO, tedy již jednou prošel administrativním stavem
Schválena.
Nově je tedy možné doplnit textové pole k prvním evidenci VZ. Pokud Vám bude záznam VZ vrácen
k dopracování, komentář ŘO bude na samostatném řádku, příjemce může aktualizaci provést na
řádku označeném jeho uživatelským jménem.
Identifikace, že se jedná
o nový záznam VZ.

V případě vrácení ze
strany ŘO, je
komentář na dalším
řádku.

Svou reakci doplňte do
původního záznamu,
který vznikl při prvním
podání.

1.2 Žádost o podporu
1.2.1 Tisk žádosti o přezkum rozhodnutí
Na záložce Žádost o přezkum rozhodnutí a Žádost o přezkum rozhodnutí VK bylo zpřístupněno
tlačítko Tisk pro možnost exportu do souboru *.pdf.

1.2.2 Zneplatnění žádosti o přezkum rozhodnutí
V případě založení záznamu na záložce Žádost o přezkum rozhodnutí a Žádost o přezkum rozhodnutí
VK bude možné založený záznam zneplatnit. V rámci běžící lhůty je pak možné založit nový záznam
žádosti o přezkum.
Upozornění:
Zneplatnění záznamu žádosti o přezkum rozhodnutí ve formuláři žádosti o podporu OP VVV je možné
pouze tehdy, pokud není žádost o přezkum podepsána a podána na ŘO.

1.2.3 Zákaz pojmenování položky rozpočtu shodným názvem
Systém nově neumožňuje pojmenovat novou položku rozpočtu shodným názvem, jaký má v rozpočtu
jiná položka podřízená stejné nadřízené položce.

Důvodem je zajištění správné funkčnosti přehledu čerpání, kde jednou z dostupných variant je
generování dle názvu položky rozpočtu (také viz 1.2.7).

1.2.4 Rozpočet – indikace nadřízené položky
V detailu položky rozpočtu se nově zobrazuje kód nadřazené položky. Ulehčuje to orientaci při
zakládání nových položek rozpočtu, kdy bez této informace nebylo na první pohled patrné, pod jakou
položkou byla uživatelská položka založena.

1.2.5 Čerpání rozpočtu na projektu – založení
Z důvodu dílčích aktualizací aktualizujeme text, který je součástí uživatelské příručky Pokyny pro
vyplnění formuláře žádosti o podporu a byl rovněž uveřejněn v Newsletteru č. 4.
V ISKP je možné čerpání rozpočtu sledovat na dvou obrazovkách:



Na úrovni projektu (obrazovka Čerpání rozpočtu na projektu)
Na úrovni žádosti o platbu (obrazovka Přehled čerpání na žádosti o platbu)

Oba přehledy čerpání nejsou vzájemně provázané.
Fungování obrazovky Čerpání rozpočtu na žádosti o platbu je dle aktuálního stavu popsáno
v uživatelské příručce Žádost o platbu verze 2.2.
Obrazovku Čerpání rozpočtu na projektu má příjemce (na rozdíl od obrazovky Přehled čerpání na
žádosti o platbu) dostupnou k editaci po celou dobu realizace projektu. S podáním žádosti o platbu se
přehled čerpání na úrovni žádosti o platbu zafixuje a dále jej není možné upravovat.
Nástroj přehledu čerpání umožňuje příjemci sledovat čerpání dílčích položek rozpočtu vzhledem
k položkám vyčerpaným v předchozích žádostech o platbu i v aktuální žádosti. Cílem je zabránit
přečerpání dílčí položky rozpočtu a včas upozornit na nutnost upravit rozpočet, pokud se v některé
položce rozpočtu začne alokace blížit svému spotřebování.
Využívání nástroje není povinné, z výše uvedených důvodů ho však doporučujeme.
Obrazovka se nachází v menu Financování:

Prvním krokem příjemce je vytvoření hlavičky rozpočtu čerpání:

Hlavička rozpočtu čerpání se vždy vytváří k rozpočtu, který je v systému označen jako aktuální.
Po vytvoření hlavičky vybírá příjemce žádosti o platbu (dále také ŽoP), které mají být zahrnuty do
přehledu čerpání.

1) V případě, že chce vybrat všechny ŽoP, stiskne tlačítko Načti platby

Do výběru ŽoP se načtou všechny ŽoP, které nejsou označeny jako zálohové:

2) V případě, že chce vybrat konkrétní ŽoP, může je vybrat stisknutím tlačítka Výběr ŽoP pro
generování čerpání rozpočtu

Lze vybrat jednu, s přidrženým tlačítkem CTRL i více žádostí o platbu.

Poté, co příjemce vybere ŽoP některým z uvedených postupů1, provádí aktualizaci rozpočtu čerpání:

V případě, kdy má příjemce rozpracovanou nebo podanou žádost o platbu, označí ji systém
automaticky zatržítkem ve sloupci Aktuální soupiska. Je také možné stisknout tlačítko Editovat vše a
aktuální soupisku označit manuálně:

1

zpravidla vybere všechny ŽoP postupem ad1)

Provádí-li příjemce na rozpracované žádosti o platbu změny (mění částky, přidává řádky soupisky),
stiskne pro aktualizaci rozpočtu čerpání stejnojmenné tlačítko:

Přehled čerpání se nezobrazuje celý, pro zobrazení sloupců vpravo je třeba použít posuvník pod
tabulkou.
Pořadí
sloupce

Název sloupce

Způsob načtení sloupce

1
2
3
4
5

Kód
Název
Částka celkem z aktuálního rozpočtu
Listová
Nezpůsobilé výdaje bez aktuální
soupisky (výdaje krácené s dopadem na
položce)
Z toho zpětné krácení bez aktuální
soupisky

Kód položky rozpočtu
Název položky rozpočtu
Částka, kterou lze čerpat z dané položky rozpočtu
Označuje konečné, tzv. listové položky rozpočtu
Souhrn krácení ze ŽoP (stav Schválena 2. stupeň – podepsaná a
výše), zadaných s vazbou na tuto položku rozpočtu

6

7

8
9
10

11
12
13
14

15

16

Částka z aktuálního rozpočtu snížená o
krácení s dopadem na disponibilní
alokaci bez aktuální soupisky
Vyčerpáno bez aktuální soupisky
Vyčerpáno bez aktuální soupisky (vč.
zohlednění zpětného krácení)
Čerpáno na aktuální soupisce Požadováno
Čerpáno na aktuální soupisce Schváleno
Čerpáno včetně aktuální soupisky
Požadováno
Čerpáno včetně aktuální soupisky
Schváleno
Zbytek čerpání bez aktuální soupisky
(vč. zohlednění krácení s dopadem na
položce)
Zbytek čerpání včetně aktuální soupisky
– požadováno (vč. zohlednění krácení
s dopadem na položce)
Zbytek čerpání včetně aktuální soupisky
– schváleno (vč. zohlednění krácení
s dopadem na položce)

Souhrn krácení způsobu Zpětného ze ŽoP (stav Schválena 2.
stupeň - podepsaná a výše), zadaných s vazbou na tuto položku
rozpočtu.
Rozdíl sloupců 3-5

Objem vyčerpaných
žádostech o platbu
Rozdíl sloupců 8-6

finančních

prostředků

v předchozích

Objem finančních prostředků, o které příjemce žádá v aktuální
žádosti o platbu (označené zatržítkem ve sloupci Aktuální
soupiska)
Objem finančních prostředků, které ŘO schválil v aktuální žádosti
o platbu
Součet sloupců 9+10
Součet sloupců 9+11
Rozdíl sloupců 7 - 9

Rozdíl sloupců 7 – 9 - 10

Rozdíl sloupců 7 – 9 - 11

Přehled čerpání je možné exportovat do excelu pomocí tlačítka:

1.2.6 Čerpání rozpočtu na projektu – výměna hlavičky
Dojde-li v průběhu realizace projektu změnovým řízením k úpravě rozpočtu, je třeba na obrazovce
Čerpání rozpočtu na projektu po schválení žádosti o změnu vyměnit hlavičku čerpání. Bez výměny se
přehled čerpání bude generovat stále ke stejné, již neaktuální verzi rozpočtu.
Jsou-li rozpočtu čerpání přiřazeny žádosti o platbu, nejprve je smažte:

Jakmile bude tabulka s přehledem ŽoP prázdná, je možné přistoupit ke smazání rozpočtu čerpání:

Pokud byste přiřazené ŽoP dle předchozího kroku nesmazali, zobrazí se chybová hláška:

Pro vytvoření aktuální hlavičky čerpání stiskněte na prázdné obrazovce Čerpání rozpočtu na projektu
tlačítko Vytvořit hlavičku rozpočtu čerpání:

Načtěte platby použitím stejnojmenného tlačítka.

Posledními kroky jsou výběr algoritmu rozpočtu čerpání (defaultně dle kódu položky) a aktualizace
přehledu čerpání:

V dolní části obrazovky se zobrazí aktuální přehled čerpání:

Analogicky, dojde-li během editace ŽoP ke schválení žádosti o změnu, jejímž předmětem je také úprava
rozpočtu, vyměníte hlavičku čerpání rozpočtu také na ŽoP.

V prvním kroku smažte existující hlavičku:

V dalším kroku vytvořte novou hlavičku čerpání (systém při generování automaticky vytvoří hlavičku z
aktuální verze rozpočtu):

1.2.7 Čerpání rozpočtu na projektu / ŽoP – možnosti generování
Vzhledem k problémům, které v minulosti nastávaly v souvislosti s generováním čerpáním rozpočtu,
byla rozšířena kritéria, podle kterých lze vytvářet přehledy čerpání:

1) Dle kódu položky* – nabízí se jako defaultní možnost. Vhodná tehdy, pokud příjemce
v minulosti nemazal položky rozpočtu (nově je tato možnost zakázána, viz 1.4.1). V případě
shodně pojmenovaných položek dává správné výsledky.
2) Dle názvu položky – dosavadní způsob generování přehledu čerpání. Vhodný tehdy, kdy
v minulosti došlo k mazání položek rozpočtu. Současně rozpočet neobsahuje shodně
pojmenované položky podřízené stejné součtové položce
3) Dle kombinace názvu a kódu položky – variantu je možné použít pouze tehdy, pokud
v minulosti nedošlo k mazání položek rozpočtu a současně položky podřízené stejné součtové
položce nebyly pojmenovány shodně.
*Pokud v průběhu realizace došlo k navýšení počtu uživatelských podpoložek v rámci jedné součtové položky na 10 a více,
mění se formát kódování. Namísto kódu položky 1.1.1.1 pak systém zobrazuje kód 1.1.1.01 (1.1.1.2-> 1.1.1.02 atd.).
Varianta generování dle kódu položky považuje oba formáty kódů za vzájemně identické, přehled čerpání je v takovém
případě vygenerován korektně.

1.2.8 Čerpání rozpočtu na projektu / ŽoP – nová struktura přehledu
Rozpočet čerpání byl rozšířen o nové sloupce včetně úpravy algoritmu načítání pro zohlednění
korekcí s dopadem na disponibilní alokaci projektu (viz barevná tabulka).
Nově se zobrazuje 6 nových sloupců:







Nezpůsobilé výdaje (výdaje krácené s dopadem na položce) bez aktuální soupisky.
Z toho zpětné krácení bez aktuální soupisky.
Částka z aktuálního rozpočtu snížená o krácení s dopadem na disponibilní alokaci bez aktuální
soupisky.
Vyčerpáno bez aktuální soupisky (vč. zohlednění zpětného krácení).
Čerpáno včetně aktuální soupisky Požadováno.
Čerpáno včetně aktuální soupisky.

Nová struktura přehledu čerpání

Pořadové
číslo sloupce

Kód

Název

1

2

1.1.1.1.

Výpočet

Nezpůsobilé
výdaje bez
aktuální
Částka
soupisky
z aktuálního
(výdaje
rozpočtu
krácené
s dopadem
na položce)

3

4

Předchozí ŽoP
Částka
z aktuálního
Vyčerpáno
rozpočtu
Z toho
bez
snížená o
zpětné
aktuální
krácení
Vyčerpáno
krácení
soupisky
s dopadem bez aktuální
bez
(vč.
na
soupisky
aktuální
zohlednění
disponibilní
soupisky
zpětného
alokaci bez
krácení)
aktuální
soupisky
4aa

Souhrn
krácení
Souhrn
způsobu
krácení ze
Zpětného
ŽoP (stav
ze ŽoP
Schválena
(stav
2. stupeň –
Schválena
podepsaná
2. stupeň a výše),
podepsaná
zadaných
a výše),
s vazbou na
zadaných
tuto
s vazbou
položku
na tuto
rozpočtu
položku
rozpočtu.

Projektový
manažer

3 000 000,00

350 000,00

50 000,00

4a

5

3-4

Suma
schválených
částek za
předchozí
ŽoP

5 – 4aa

2 650 000.00

1 700 000,00

1 650 000,00

Legenda:
Stávající sloupce beze změny
Stávající sloupce, kde dojde k úpravě výpočtu či hlavičky
Nově vzniklé sloupce

5a

Aktuální ŽoP

Včetně aktuální ŽoP

Čerpáno na
aktuální
soupisce požadováno

Čerpáno na
aktuální
soupisce –
schváleno

6

7

Suma
Suma částek z
schválených
požadovaných
částek z
částek
dokladů
soupisky
soupisky.

1 150 000,00

820 000,00

Čerpáno včetně Čerpáno včetně
aktuální
aktuální
soupisky
soupisky
Požadováno
Schváleno

Zbytek čerpání
bez aktuální
soupisky (vč.
zohlednění
krácení
s dopadem na
položce)

Zůstatky
Zbytek
čerpání
včetně
aktuální
soupisky –
požadováno
(vč.
zohlednění
krácení
s dopadem
na položce)

Zbytek
čerpání
včetně
aktuální
soupisky –
schváleno
(vč.
zohlednění
krácení
s dopadem
na položce)

7a

7b

8

9

10

5a+6

5a+7

4a-5a

4a-5a-6

4a-5a-7

2 800 000,00

2 470 000,00

1 000 000,00

- 150 000,00

180 000,00

1.3 Zpráva o realizaci
1.3.1 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 2014+ přes tlačítko “Aktualizuj z IS ESF“. Je
třeba, aby sada indikátorů v dolní tabulce obsahovala všechny indikátory, jejichž dosažená hodnota
v systému IS ESF 2014+ není 0.
Pokud došlo k vymazání, nebo nedotažení takového nenulového indikátoru do dolní tabulky pro
vykázání změny, ZoR nelze finalizovat.
Hláška: Finalizační kontrola zjistila, že byl smazán některý z ESF indikátorů, který měl nenulovou
dosaženou hodnotu (číslo chybějícího indikátoru). Prosím klikněte v horní tabulce pouze na tento
smazaný indikátor a opětovně ho vykažte a ve spodní tabulce následně znovu aktualizujte hodnoty 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.

1.3.1.1 Chybové hlášky ve Zprávě o realizaci v ISKP14+
 "Nastala chyba při integraci s ESF, více informací najdete v logovacích záznamech."
Zobrazená hláška znamená, že je problém přímo se získáváním dat z IS ESF, nejde o problém
v datech indikátorů jako takových. Tedy, dotaz do systému IS ESF byl odeslán, ale zpět se
vrátilo pouze chybové hlášení. Může jít o dočasný výpadek.


Indikátory k danému datu doposud nejsou spočítány. Na základě předchozího požadavku
probíhá jejich výpočet. Opakujte akci později. Aktuální pořadí ve frontě je: ….
Situace nastane tehdy, když v systému IS ESF 2014+ jsou prováděny velké operace dalšími
uživateli IS ESF 2014+. Situace je výjimečná, v IS ESF se projeví tím, že výpočet indikátorů není
proveden hned, ale objeví se hláška, že probíhá "zpracování výpočtu indikátorů".
Nově je výpočet hodnot indikátorů v IS ESF 2014+ spouštěn i stiskem tlačítka Aktualizuj v IS
ESF ve zprávě o realizaci v IS KP14+. Výpočet v IS ESF 2014+ doběhne sám, může to trvat
několik hodin. Po jeho doběhnutí je nutno znovu stisknout tlačítko „Aktualizuj z IS ESF“
v zprávě o realizaci.



IS ESF hlásí následující chybu: Indikátory k danému datu doposud nejsou spočítány. Vraťte se
na obrazovku Indikátory a hodnoty znovu aktualizujte.
Je třeba spustit výpočet indikátorů v IS ESF2014+. Stačí stisk tlačítka „Aktualizuj z IS ESF“ na
listu Indikátory v Zprávě o realizaci v ISKP14+ na libovolném 6-kovém indikátoru. Výpočet by
se měl spustit v IS ESF 2014+ automaticky tímto stiskem. (Obdržíte hlášku: Indikátory k danému
datu doposud nejsou spočítány. Na základě tohoto požadavku byl zahájen jejich výpočet.
Opakujte akci později.) Tedy je nutné, znovu stisknout tlačítko „Aktualizuj z IS ESF“, a
vypočítané hodnoty se z IS ESF 2014+ dotáhnou.



Finalizační kontrola zjistila, že byl smazán některý z ESF indikátorů, který měl nenulovou
dosaženou hodnotu (číslo chybějícího indikátoru). Prosím klikněte v horní tabulce pouze na
tento smazaný indikátor a opětovně ho vykažte a ve spodní tabulce následně znovu
aktualizujte hodnoty z IS ESF.
Jde o doplnění tohoto chybějícího indikátoru a dotažení jeho aktuální hodnoty.



Indikátory nebyly spočteny z důvodu neschváleného seznamu podpořených osob projektu.
Zajistěte schválení seznamu podpořených osob daného projektu v IS ESF 2014 + a akci
opakujte.
Příjemce se snaží načíst data z IS ESF 2014+, podpořené osoby jsou však v pouze v Aktuálním
seznamu na záložce Podpořené osoby v IS ESF 2014+, schválený seznam chybí, indikátory
nejsou vypočteny ke konci sledovaného období dané ZoR. Je třeba seznam podpořených
osob schválit a vypočítat indikátory na záložce Indikátory v IS ESF 2014+ tlačítkem Spuštění
výpočtu indikátorů, pokud se výpočet nespustil sám po schválení seznamu.

Upozornění: Požadovaný výpočet, pokud chybí a schválený seznam již existuje, může vyvolat (spustit)
i dotaz IS KP14+ do systému IS ESF 2014+ na hodnoty indikátorů, a to na základě stisku tlačítka
„Aktualizuj z IS ESF“ ve Zprávě o realizaci. Je třeba si však být jist, že data schváleného seznamu
odpovídají realitě. V případě, že schválená data nejsou aktuální, dojde k přenosu dat, která
odpovídají schválenému seznamu. Proto je důležité tento seznam udržovat schválený vždy
v nejnovější verzi, po veškerých provedených úpravách v systému IS ESF 2014+.

1.3.1.2 Zpráva o realizaci vyplnění bez hodnot ESF indikátorů
Pokud nechcete vykazovat žádné hodnoty indikátorů ESF a v IS ESF 2014+ zatím nemáte vůbec NIC, je
možné využít zatržítko ZoR prošla kontrolami z pohledu konzistence indikátorů, které je úplně na
konci stránky pod vykázanými indikátory a je dostupné k zatržení pouze v případě, že je IS ESF 2014+
prázdné.

Obrázek 1 – Zatržítko Zor prošla kontrolami z pohledu konzistence indikátorů

1.4 Žádost o změnu
1.4.1 Změna rozpočtu – zákaz mazání položek
Pro potřeby bezchybného generování přehledu čerpání je od stavu projektu PP30 Projekt s právním
aktem o poskytnutí/ převodu podpory v ISKP zamezeno uživatelsky mazat položky rozpočtu.
Při pokusu o smazání položky systém zobrazí hlášku:

Na položce, ze které již nebudete čerpat žádné finanční prostředky, snižte finanční prostředky na
úroveň, ve které byly čerpány v již předložených ŽoP. Pokud z položky dosud žádné finanční
prostředky čerpány nebyly, snižte její alokaci na nulu a finanční prostředky převeďte do jiné položky
rozpočtu.

1.5 Modul Kontroly
Modul Kontroly slouží pro evidenci externích kontrol/auditů mimo poskytovatele dotace. Nově se na
detail záznamu doplnil stav Smazat kontrolu.
Záznam kontroly lze smazat před prvním podáním na ŘO, tzn. před stisknutím pole Finalizovat.
Administrátor ŘO má dále možnost provést Storno finalizace a vrátit záznam kontroly zpět k úpravě
příjemci do ISKP. V případě, že je záznam kontroly nerelevantní a příjemce záznam již finalizoval
(předal na ŘO), administrátor může také provést změnu stavu Kontrola zrušena.

Funkce jsou k dispozici pouze na záznamech založených po 4. 9. 2019.

