
Nejčastější chyby při vyplnění zpráv z realizace a udržitelnosti projektů 

 

Zprávy z realizace (ZoR, ZZoR) 

1) Sledované období zprávy 

„od“ tento údaj navazuje na sledované období předchozí zprávy. U první zprávy se jedná o skutečné 

zahájení projektu (fyzické realizace projektu) 

„do“ příjemce vyplní datum podání první verze zprávy. Nejzazší datum, které systém umožní vyplnit u 

konkrétní zprávy je datum uvedené ve finančním plánu projektu. 

2) Indikátory 

V průběhu realizace projektu příjemce vždy aktualizuje dosažené hodnoty indikátorů povinných 

k výběru (monitorovací). Pokud nedojde ke změně hodnoty oproti žádosti o podporu příp. předchozí 

zprávě, tak příjemce vykáže přírůstek 0 s datem dosažení stejným, jako sledované období „do“ 

příslušné zprávy. Pokud příjemce aktualizuje indikátory vycházející z finančních výkazů, tak uvede 

jako datum dosažené hodnoty konec účetního období (obvykle 31.12.). V případě indikátorů týkající 

se nově vytvořených pracovních míst příjemce uvede datum dosažené hodnoty nástup zaměstnance. 

Při vyplnění indikátorů prosím klaďte velký důraz na měrné jednotky, ve kterých má být ukazatel 

vykázán (vždy je uvedeno u konkrétního indikátoru). 

3) Etapy 

Příjemce uvádí skutečné zahájení dané etapy (vyhlášení VZ, pořízení majetku apod.) a skutečné 

ukončení etapy (poslední skutečnost etapy – úhrada FA, DUZP, splnění indikátorů povinných k 

naplnění apod.).  

4) Firemní proměnné 

Příjemce vyplní v případě, že došlo k uzavření nového účetního období tzn. dojde ke změně údajů 

oproti žádosti o podporu příp. předchozí zprávě. Pro přepočet použije příjemce kurz ECB vyhlášený 

k poslednímu dni daného roku. 

 

Zprávy o udržitelnosti projektu (Zou, ZZoU) 

1) Sledované období 

„od“ vyplní se automaticky a jedná se o datum přechodu projektu do stavu „finančně ukončen ze 

strany ŘO“+ 1 den. Příjemce toto datum nepřepisuje. 

„do“ 1 rok - 1 den od sledovaného období „od“.  

2) Firemní proměnné 

Nutnost aktualizovat v každé zprávě ZoU/ZZoU. Tyto zprávy se podávají 1xrok, tudíž bude vždy 

uzavřeno nové účetní období oproti předchozí zprávě. 

3) Indikátory 

Příjemce vždy aktualizuje všechny indikátory z projektu (včetně povinných k naplnění).  



Datum dosažené hodnoty indikátorů: 

Indikátory vycházející z finančních výkazů – konec účetního období (obvykle 31.12.) 

Indikátory týkající se vytvořených prac. míst – datum nástupu zaměstnance 

Indikátory vycházející z energetického auditu - konec měřeného období v posudku 

Indikátory s přírůstkovou hodnotou 0 a ostatní – datum stejné jako konec sledovaného období zprávy 

 

Specifické indikátory: 

10700 Přidaná hodnota MSP – vzorec pro výpočet: I. Tržby z prodeje výrobků a služeb + II. Tržby za 

prodej zboží – A. Výkonová spotřeba – (+/- B. Změna stavu zásob vlastní činnosti) – (C. Aktivace). 

Pokud dojde k zápornému přírůstku PH tzn. ve VZZ bude přidaná hodnota se znaménkem -, žadatel 

uvede hodnotu "0". 

10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích - jde o čisté přírůstky v rámci celé 

organizace související s projektem, tzn. kolik v daném období žadatel přijmul nových pracovníků 

přepočteno na plné úvazky.  

10401 Počet vytvořených pracovních míst - pouze nově vytvořená pracovní místa, která souvisejí 

bezprostředně s projektem. Za vytvořená pracovní místa se nepovažují místa, která vzniknou v rámci 

realizačního týmu projektu. U tohoto indikátoru se může jednat i o současné zaměstnance, kteří 

budou přesunuti na nově vytvořené místo v rámci realizovaného projektu. 

21404 Změna tržeb příjemce v souvislosti s podporou v programu Technologie V. výzva  - v tomto 

případě je příjemce povinen navýšit tržby za prodej výrobků a služeb o 300% oproti poskytnuté 

dotaci. Vzorec pro výpočet: tržby za vlastní výrobky a služby kumulativně od data ukončení projektu / 

výše vyplacené dotace. 

21404 Změna tržeb a 10401 nová prac. místa v programu Technologie III. výzva  - splnění těchto 

indikátorů je vázáno na konkrétní rok plnění tzn. pokud příjemce cílovou hodnotu naplnil v jiný rok, 

než má uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tak může požádat o změnu data plnění přes 

žádost o změnu. Tuto žádost o změnu proveďte ještě před vygenerováním zprávy o udržitelnosti, ve 

které budete plnit cílové hodnoty. 

32300 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů – Minimálně jednou po dobu 

udržitelnosti projektu musí být plnění těchto hodnot potvrzeno Energetickým posudkem, který 

prokáže splnění indikátoru. Posudek musí být vyhotoven za 12 po sobě jdoucích měsíců, a to nejdříve 

od data skutečného ukončení projektu. 

 

Důležité: 

Při žádosti o změnu cílových dat a hodnot indikátorů projektu se prosím přesvědčte, že před 

podáním Žádosti o změnu máte všechny nadcházející zprávy (z realizace i udržitelnosti) ve stavu 

Plánovaná. Nelze podat ŽoZ a zároveň mít některou ze zpráv rozpracovanou nebo podanou ke 

kontrole z důvodu nepropsání nově schválených hodnot. 


