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Průvodce zprávami v OP PIK – Monitoring OP PIK 

 

Popis jednotlivých záložek ve zprávách podávaných příjemci v období 

realizace a udržitelnosti projektu 

 

 

Použité zkratky:  

ZoR – Zpráva o realizaci projektu 

ZZoR – Závěrečná zpráva o realizaci projektu 

ZoU – Zpráva o udržitelnosti projektu 

ZZoU – Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu 

FV – Finanční výkaz 

Žopl – Žádost o platbu 

OR – Obchodní rejstřík 

ŽoZ – Žádost o změnu 

 

1) Informace o zprávě 

a) Sledované období ,,od“ u první ZOR  - datum skutečného zahájení projektu (první 

skutečnost, která v projektu nastala). V následujících ZOR navazuje na sledované období 

„do“ předchozí zprávy ZOR. U zpráv ZoU/ZZoU je sledované období „od“ generováno 

automaticky. 

Sledované období ,,do“ u ZOR/ZZOR - datum podání první verze ZOR/ZZOR. Nejzazší možný 

termín je uveden ve finančním plánu projektu. U ZoU/ZZoU je to 1 rok – 1 den od začátku 

sledovaného období. 

 

Harmonogram projektu 

b) Skutečné datum zahájení projektu - v rámci první ZOR povinné, jedná se o první skutečnost 

projektu (vyhlášení VŘ, pracovní smlouvy apod.)  

Skutečné datum ukončení projektu  - příjemce vyplní až v ZZOR – poslední skutečnost 

projektu, která byla doložena v žopl (úhrada, splnění indikátorů povinných k naplnění apod.). 

Ve zprávách ZoU/ZZoU je již tato záložka needitovatelná. 



2 
 

 
c) Kontaktní údaje (jméno, email a tel. kontakt). 

 

Celá tato záložka je povinná k vyplnění pro všechny projekty v OP PIK.  

 

2) Realizace, provoz/údržba výstupu  

Tato záložka slouží ke vložení slovního komentáře průběhu projektu za dané období zprávy. Jde o 

libovolné slovní ohodnocení průběhu realizace, které nemá stanovenou přesnou podobu, a je tedy na 

příjemci, jaké informace zde přesně uvede. Záložku je nutné vyplnit ve všech zprávách. Ve zprávách 

ZoU/ZZoU se tato záložka jmenuje Popis o plnění udržitelnosti projektu. 

3) Příjmy 

Tato záložka není pro projekty OPPIK relevantní a nevyplňuje se. Je nutné uvést křížek v checkboxu 

Proveden přepočet v modulu CBA – hlídáno automatickou kontrolou. 

4) Identifikace problému 

Popis případného problému v realizaci projektu a sdělení jeho následného řešení. Jedná se o 

nepovinnou záložku a není nutné ji vyplňovat. V případě jakékoliv změny v projektu je třeba 

neprodleně kontaktovat PM skrze depeši. 

5) Etapy  

Zde se uvádí skutečné datum zahájení a ukončení etapy – (u ZOR musí být ukončení navázáno na 

poslední skutečnost relevantní žopl, u ZZOR na poslední skutečnost v projektu-splnění indikátorů, 

úhrada, DÚZP apod.). U jedno-etapových projektů by se tato záložka měla shodovat s kolonkami 

,,skutečné datum zahájení a ukončení“ na záložce ,,Informace o zprávě“.  Povinná položka k vyplnění 

pro všechny projekty OP PIK.  

6) Indikátory  

V každé ZoR/ZZoR tento formulář žadatel vyplní v případě, že došlo ve sledovaném období relevantní 

zprávy ke změně v některém z indikátorů projektu (např. vytvoření nového pracovního místa, uzavření 

účetního období a tím pádem aktualizace indikátorů vycházejících z FV apod.). 

U ZoU/ZZoU příjemce tuto záložku aktualizuje vždy, a to bez ohledu na to, zda došlo ke změně v 

hodnotě indikátoru. V těchto zprávách příjemce vykáže změnu/přírůstek u všech indikátorů, které má 

uvedeny na projektu vč. indikátoru povinného k naplnění. Pokud v daném indikátoru nedošlo ke 

změně, zadá příjemce přírůstkovou hodnotu 0. 

U většiny indikátorů příjemce vykáže změnu/přírůstek do kolonky „Přírůstková hodnota“ a v rámci 

podávaných zpráv bude probíhat kumulace těchto hodnot, přičemž výsledný stav indikátoru bude 

zobrazen vždy v kolonce „Dosažená hodnota“. V případě ekonomických ukazatelů (přidaná hodnota, 

tržby…) princip kumulace není nastaven a příjemce do kolonky Přírůstková hodnota vykáže aktuálně 

dosaženou hodnotu z posledního uzavřeného účetního období.  
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Datum dosažené hodnoty indikátorů v ZoU/ZZoU – u indikátorů vycházejících z FV bude datum účetní 

závěrky (obvykle 31.12.), u nově vytvořených míst – datum podpisu smlouvy, u indikátorů, ve kterých 

nedošlo ke změně dosažené hodnoty bude datum stejné jako sledované období konkrétní zprávy „do“. 

 

 

7) Horizontální principy  

Tuto záložku Příjemce vyplňuje jen v případě, že uvedl v Žádosti o podporu „pozitivní“ nebo „cíleně 

zaměřený“ vliv. V tom případě je nutné vyplnit slovní popis. Pokud v Žádosti příjemce uvedl „neutrální“ 

vliv, není nutné záložku vyplňovat.   

8) Klíčové aktivity  

Relevantní pouze v případě, že klíčové aktivity příjemce definoval na Žádosti o podporu. Pokud ano, 

tak je nutné uvést název Klíčové aktivity, která byla za sledované období zprávy realizována. 

9) Čestná prohlášení 

Příjemce musí zaškrtnout checkbox - hlídáno automatickou kontrolou. Povinné pro všechny projekty 

v OP PIK.  

10) Dokumenty 

Vkládání dokumentů ke zprávě ZoR/ZZoR je povinné pouze pokud je to pro daný projekt relevantní – 

např. při dokládání dosažených hodnot u indikátorů povinných k naplnění, pracovní smlouvy apod.  

U programů, kde se vykazují indikátory týkající se nově vytvořených pracovních míst vložte konkrétní 

pracovní smlouvu k vykázanému místu ve zprávě. Ve zprávách, kde žadatel vykazuje změnu 

v indikátorech vycházejících z FV, tak je doporučeno přiložit příslušný FV. 

V době udržitelnosti projektu, tedy zprávách ZoU/ZZoU je povinnost dokládat FV, pokud je nemá 

příjemce zveřejněny na OR. Dále je nutné dokládat energetický audit (při splnění indikátoru), formulář 

pro vykázání splnění indikátorů (jen program Technologie) a jiné relevantní dokumenty. 

11) Publicita 

V první podávané ZOR je nutné vykázat příznak „ANO“ u forem publicity, které jsou dle pravidel 

způsobilosti a publicity povinné při zahájení realizace projektu. U ostatních forem publicity žadatel 

může vykázat „prozatím ne“ (pokud ještě za sledované období zprávy nerealizoval) nebo „nevztahuje 

se“ v případě, že dle pravidel způsobilosti a publicity není konkrétní forma publicity pro projekt 

relevantní. 

U ZZOR musí mít žadatel příznak „ANO“ u všech forem publicity, které jsou pro projekt relevantní dle 

pravidel způsobilosti a publicity.  

U ZoU/ZZoU je tato záložka vyplněna automaticky a již není nutné ji editovat. 

 

12) CBA  
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Tato záložka se nevyplňuje. 

13) Účetní období  

Nelze editovat – nevyplňuje se 

14) Veřejná podpora 

Nelze editovat – nevyplňuje se 

15) Firemní proměnné  

Povinnost vykazovat údaje o firemních proměnných v ZoR/ZZoR a ZoU/ZZoU se zrušila. Záložka se 

nevyplňuje. 

16) Kontroly  

Tento formulář příjemce vyplní v případě, že u něho proběhne kontrola z FÚ, auditního orgánu nebo 

jiných institucí. Nevyplňuje se v případě kontroly ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu nebo 

Agentury pro podnikání a inovace. 

Žádost o změnu projektu 

Při podání ŽoZ projektu nesmí mít příjemce dotace Zprávy z realizace či udržitelnosti ve stavu 

„Rozpracovaná“ nebo „Podaná na ŘO“. Vždy je třeba zkontrolovat, zda jsou na záložce Zprávy 

z realizace všechny zprávy uvedené v harmonogramu zpráv ve stavu „Schválena ŘO“ nebo 

„Plánovaná“. Do stavu Plánovaná lze zprávu vrátit přes tlačítko „Smazat“ v horizontálním menu 

konkrétní zprávy. 

 

 

 

 


