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25. ledna 2017Proces zadání projektu - PO 

Založení akce do 
zásobníku akcí

Jde 100% z 

rozpočtu PO?

Odešle se mail na 
ZO, ZO 

nepřipomínkuje,  

akce získá stav
 „Vloženo do ZA“ 

100% PO, 

ZO nepřipomínkuje

- střednědobý plán 
(1x za rok, RK bere 

na vědomí, dle 

potřeby OE, OM)

Zaslání ke 
stanovisku na kraj 

(automaticky na ZO)

Jiné
 zdroje

ZO je řešitel , 
posuzuje 

oprávněnost akce

ZO možnost požádat 
o stanoviska; nad 

500 tis. povinně  
grémium a OE

Je pod 500 tis Kč

Verifikace pro 

založení do ZA 
pouze ZO

Ano 

Schválení zařazení 
do ZA od RK

Ne

Zaslání výzvy k 
jednání na PK přes 
PŘ na Portálu PO 
(přidělení práv k 

projektu)

Zaslání Objednávky 
administrace 

projektů  na OAPŘ k 
verifikaci 

Zadání práv k 
danému projektu 

pro PK (edit)

Odsouhlasení 
výše financí z 

hlediska cen na 

trhu

Ne
Ano

- plán veřejných 

zakázek (min. 1x za 

rok, nepodléhá 

schvalování)

- finanční plán

 (schvalování RK 

průběžně v roku – 

dle potřeby OE, OM)

Převedení položky 
ze zásobníku akcí do 
aplikace Projektové 

řízení  - akce se 

stává projektem

 
$

 
$  $

Projektová 
kancelář

Jednání o rozsahu 
administrace 

projektu mezi PK a 

PODohoda 

o rozsahu prací

OAPŘ

Návrh rozpočtového 
opatření  k 

projednání RK

Schválení  
rozpočtového 
opatření v RK

Ano

Ne

PO

Verifikace 

Objednávky a 
zaslání dotace na PK

Zamítnutí 
Objednávky, práce 

nebude 

administrovat 

PK

Samostatné procesy 
pro řešení SP, VZ, FP – 

KONTROLA ZAŘAZENŹCH 
AKCÍ JINÝM PROCESEM

Administruje PK

Řešení 
administrace 

projektu, účtování, 
vyúčtování

Jsou informace z 

PO úplné

Ne, nutno

dopracovat

Zaslání 
kpřepracování na 

PO

Přepracování 
akce

PO

ano

PO

Lze použít
FP, ROZ, SP, VZ)

Došlo k zařazení 
do zásobníku?

PO

ZO

Zařazeno,

Odloženo
Vyřazeno

Evropský 
projekt

 
$  

$  $

100% PO,

ZO připomínkuje

Odešle se mail na 
ZO, ZO chce 

připomínkovat,akce 

získá stav
 „Vloženo do ZA“ , 

ale ZO připomínkuje

Kdykoliv – 

podle potřeby

Administruje PO

jakoubkova
Textový rámeček
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25. ledna 2017Plán veřejných zakázek

Je akce v 

zásobníku akcí?

Příspěvková organizace
(dále jen PO)

Není v zásobníku

Výběr akce ze 
zásobníku akcí - 
připojení akce k 

zakázce

Založení veřejné 
zakázky do plánu 

pro daný rok

Jde o VZ, kde se 

bude soutěžit 
několik akcí

ne

Ano, v rámci zakázky
se soutěží několik akcí

Ano je

Nejpozději do 31.12.

předcházejícího roku
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25. ledna 2017Akce ve střednědobém plánu

Vložení akce ze 
zásobníku akcí do SP

Příspěvková organizace
(dále jen PO)

Zaslání seznamu 
akcí v rámci 
kompletního 

střednědobého 
plánu na ZO

Je akce v 

zásobníku akcí?

Ano

Vložit akci do 
zásobníka

Ne

Zřizovatelský 
odbor (ZO)

Předložení 
střednědobých 

plánů všech 
organizací RK k 

informaci

ano

RK vzala na 

vědomí

Ne, RK měla 
výhrady k plánu

Vrácení plánu 
organizaci k úpravě

Verifikace plánuano

Diskuze o akcích s 
dotčenými odbory

Jsou informace 

validní a úplné a 
v souladu s 3E

ne

Jsou v SP 

zařazeny již 
všechny akce

ano

Ne, 

je potřeba řešit 
zařazení další akce

Nejpozději do 30.4.
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25. ledna 2017Finanční plán

Příspěvková organizace
(dále jen PO)

Založení finančního 
plánu

Je plánovaná 
investiční akce v 
zásobníku akcí?

Výběr akce ze 
zásobníku (název, 

popis, druh 

investice)

Ano

Určení aktuální ceny 
pro daný rok, ve 

kterém je investice 
plánovaná v rámci 
FP – bez ohledu na 

cenu v zásobníku

ne

Zaslání kompletního 
finančního plánu ke 

schválení

Zřizovatelský 
odbor (ZO)

Předložení FP ke 
schválení RK

RK schválila FP?Ne, rada neschválil, nutno upravit

Vrácení FP k 
přepracování

Zadání č. usnesení 
do aplikace a 

schválení FP

Ano

Příspěvková organizace
(dále jen PO)

Vznikly změny, 

které zakládají 
důvod pro 
změnu FP

Ano

Ne

Rozhoduje RKJsou nutné úpravy

Akce vložena do 
finančního plánu

První plán v roce nejpozději 30.3., další dle potřeby
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25. ledna 2017PK - objednávka služeb a vyúčtování

RK schválila 
rozpočtové 

opatření

Verifikace 

Objednávky u 
zaslání dotace na PK

Zamítnutí 
Objednávky, práce 

nebude 

administrovat 

PK

Zaslání výzvy k 
jednání na PK

Zaslání Objednávky 
administrace 

projektů  na OAPŘ k 
verifikaci 

Odsouhlasilo 

OAPŘ výši 
financí z 

hlediska cen na 

trhu

Diskuze o rozsahu 

administrace 

projektu mezi PK a 

PO
Dohoda 

o rozsahu prací

OAPŘ

Návrh rozpočtového 
opatření  k 

projednání RK

PO

 
$

 
$  $

Projektová 
kancelář

ano

RK neschválila

ano

 
$

 
$  $

Projektová 
kancelář

Administrace 

projektu

Průběžné vkládání 
informací do 

aplikace Projektové 
řízení PO

Je konec roku 

nebo byl projekt 

ukončen?

Průběžné účtování o 
nákladech projektu 
a zasílání měsíčních 

dat na UCR krajePO

OAPŘ

Stanovisko PO

Stanovisko OAPŘ

Kontrola  

vykonaného spektra 
prací, zhodnocení 

výkonu

Kontrola vyúčtování 
projektu oproti 

poskytnuté dotaci

Byla poskytnutá 
dotace za projekt 

vyšší než spektrum 
vykonané a 

dohodnuté práce

Zaslání výzvy k 
navrácení přeplatku 

dotace na PK

Ano, je 

vyšší

 
$

 
$  $

Projektová 
kancelář

Zaslání informace  o 
souhlasu s 

vyúčtováním na PK 
a PO

ne
Je projekt 

ukončen?

Zapracování 
potřebných financí 

do rozpočtu 
následujícího roku

ne

ano

Zaslání přeplatku na 
kraj

Vyúčtování projetu,  

zaslání na PO a 
OAPŘ

Ano, konec projektu 

nebo konec roku

PO

OAPŘ

OAPŘ

OAPŘ

Ne, zaslání k přepracování, nová diskuze

Průběh během roku, 

není termín vyučtování

Konec bez 

administrace
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25. ledna 2017Vazby ZA s ostatními aplikacemi

Příspěvková organizace
(dále jen PO)

Zřizovatelský 
odbor (ZO)

 
$

 
$  $

Projektová 
kancelář

Dohoda 

o rozsahu prací
OAPŘ

Akce 1 Zakázka 1

Akce 2 Zakázka 2

Akce 3 Zakázka 3

· 1 akce  může být přiřazena do více zakázek
· 1 zakázka může obsahovat více akcí
· Zakázka nemusí obsahovat žádnou akci

Povolené možnosti:
Zakázka 1    ->    Akce 1

Zakázka  2  ->     Akce 1

                             Akce 2

Zakázka 3  ->      Akce 1

                             Akce 3

Není možné tuto kombinaci zakázat, protože 
zakázku lze v průběhu roku zrušit a následně 
opakovat a to pro různou kombinaci akcí

Zásady pro vazby mezi akcemi a veřejnými zakázkami

Účastníci procesu (není značena rada kraje)

· Při změně akce se změna nepromítne do plánu veřejných zakázek – aktuální cena se řeší v 
zakázce, ze zásobníku se přebírá hodnota pouze jako informativní (může být posun v čase)

· Plán zakázek nepodléhá schvalování RK

Zásady pro vazby mezi akcemi a střednědobým plánem

· Při změně akce se změna promítne do střednědobého plánu pouze v případě, že je 
střednědobý plán ve stavu rozpracovaném (odeslaný ke schválení a nebo vráceném k 
přepracování). 

· V případě schváleného plánu nelze do plánu změny provádět, změna akce se projeví pouze v 
zásobníku akcí (pro použití v jiných plánech či letech).

Zásady pro vazby mezi akcemi a finančním plánem

· Při změně akce se změna nepromítne do finančního plánu, protože se převádí pouze textová 
část, finance jsou ve finančním plánu řešeny samostatně 

· V případě založení nové akce pouze do finančního plánu se akce již nezakládá do zásobníku 
(předpokládá se, že bude realizováno v průběhu roku). Akci lze přiřadit k existující zakázce, 

nebo založením akce do FP lze založit novou veřejnou zakázku do plánu VZ.




