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1 IS KP14+
1.1 Žádost o platbu
1.1.1 Záporné částky na soupisce dokladů SD-2 - Lidské zdroje
Na soupisce SD-2 byl upraven algoritmus výpočtu částky Prokazovaných způsobilých výdajů tak, aby
umožňoval vykazování záporných částek. Příjemce tuto možnost využije typicky tehdy, kdy v některé
z předešlých žádostí o platbu uvedl u konkrétní položky rozpočtu nadsazené počty hodin (dovolené)
a v aktuální žádosti o platbu potřebuje čerpání hodin i finančních prostředků snížit.
Jelikož částka v datovém poli Prokazované způsobilé osobní výdaje je počítaná systémem na základě
vzorce:
𝑍úč𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛á ℎ𝑟𝑢𝑏á 𝑚𝑧𝑑𝑎 ∗

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑑𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢
𝐹𝑜𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑑𝑜𝑏𝑦 𝑢 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙𝑒

Je nutné uvádět do všech tří polí zápornou hodnotu (případně ji uvést jen do jednoho pole), aby
výsledek dával záporné číslo.

1.2 Zpráva o realizaci
1.2.1 Finalizační kontrola pro zjednodušené projekty na ZoR
V rámci aktualizace aplikace byla vytvořena kontrola pro výzvy zjednodušených projektů (šablony) na
formuláři ZoR. Tato kontrola zabraňuje finalizaci a podání ZoR, kde kumulativní počet dosažených
jednotek aktivit překročil hodnotu stanovenou na žádosti o podporu. Kontrola má za úkol zabránit
situacím, kdy je z důvodu administrativní chyby vykázáno více jednotek aktivit, než ke kolika se
příjemce zavázal.
Příklad:

1.2.2 Finalizační kontrola u závěrečné zprávy o realizaci
Finalizační kontrola u závěrečné zprávy o realizaci nově u individuálních projektů zjišťuje, zda stav
žádné z na projektu jednou podaných VZ neobsahuje některou z hodnot*:





Plánována,
Zahájena
Předběžné opatření
Připravena k zahájení

*Do budoucna plánujeme doplnění o stavy Zadána a Připravená k zadání.

V případě, že tato podmínka splněna není, vyskočí uživateli při kontrole nebo finalizaci hláška
a finalizace není umožněna:

Řešením je změnit stav veřejné zakázky do některého ze zbývajících stavů, které jsou pro ukončený
projekt relevantní.

1.3 Žádost o změnu/Zpráva o realizaci
1.3.1 Indikátory
Byla zapracována nová funkce, která po schválení formuláře ŽoZ aktualizuje hodnoty na
rozpracovaném formuláři ZoR a obráceně. Vykazované hodnoty na ZoR/ŽoZ jsou nezávislé
na aktuálních hodnotách na úrovni projektu. Funkcionalita má zabránit přepisování daty, která již
nejsou aktuální. Stále však doporučujeme neadministrovat oba formuláře ve stejný okamžik. Pokud je
to nezbytné, důkladně zvažte časovou posloupnost a postup konzultujte s manažere projektu na straně
ŘO.
V souvislosti s novou funkcionalitou, která zajišťuje vzájemnou aktualizaci dat na formulářích
ZoR/ŽoZ/projekt, dochází k úpravě zobrazení dat na detailu vykazovaného indikátoru v rámci žádosti
o změnu.

Nově se na detailu indikátoru, u kterého je vykazována změna, zobrazují prázdná pole. Příjemce
upravuje/vyplňuje pouze ta pole, která se mají žádostí o změnu změnit. Ostatní pole zůstávají prázdná.
Prázdné pole = hodnota se nezmění. Aktuální hodnoty indikátoru příjemce nalezne v horní tabulce
Indikátory na projektu.

Aktuální hodnoty z projektu

Zde vyplníte pouze ta pole, u kterých
chcete provést změnu

