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25. ledna 2017Řešení stavů akce - PO

Stav 1:

Koncept

Je 100 % ze 

zdrojů PO

Stav 6:

Použito

Stav 4:

Zařazeno

Stav 7:

Odloženo

Stav 5:

Vyřazeno

Stav 3:

V projednání

Stav 2:

Záměr

Ne

Dal ZO své stanovisko, poslal 

ZO k připomínkám na dotčené 
odbory, grémium, RK?

Ne, 

připomínky pouze
 mezi ZO a PO

Ano

Je souhlas dotčených subjektů 
(ZO, Ox,GR, RK) se  zařazením 

akce do zásobníku (ZA)?

Ne, 

„Žumpa“

Ano

Ano, ale 

čeká se
na vhodnou 

příležitost
„Čekárna“

Je následně 
použito ve FP, 

ROZ, PŘ?

Ano, akce bude řešena 
mimo zásobník akcí 

Ne, zůstává v ZA
 bez změny stavu

Je potřeba 
změna informací 

o akci nebo 

změna  v 
připomínkování?

Je nutná změna 
v informacích o akci 

nebo v připomínkování

Není nutná změna informací 
ani změna v připomínkách,

 dosavadní stav je bez změny

Ano

Je potřeba 
změna

ano

Zůstává v ZA 
bez změny stavu

Akce je potřebná, ale prozatím 
se čeká na vhodnou příležitost - 

přesun do „čekárny“

Příspěvková
organizace

zadá akci do ZA

Práce s akcí 
v ZA končí

jakoubkova
Textový rámeček
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25. ledna 2017Řešení stavů – akce kraje

Stav 1:

Koncept

Stav 6:

Použito

Stav 4:

Zařazeno

Stav 7:

Odloženo

Stav 5:

Vyřazeno

Stav 3:

V projednání

Stav 2:

Záměr

Ano

Poslal zadavatel k 

připomínkám na dotčené 
odbory, grémium, RK?

Akci „vidí“ všichni,
ale nemají možnost 

připomínkovat

Ano

Je souhlas dotčených 
subjektů(ZO, Ox,GR, RK) se  

zařazením akce do zásobníku 
(ZA)?

Ne, 

„Žumpa“

Ano

Ano, ale 

čeká se
na vhodnou 

příležitost
„Čekárna“

Je následně 
použito v 

rozpočtu, PŘ?

Ano, akce bude řešena 
mimo zásobník akcí 

Zůstává v ZA
 bez změny stavu

Je potřeba 
změna informací 

o akci nebo 

změna  v 
připomínkování?

Je nutná změna 
v informacích o akci 

nebo v připomínkování

Není nutná změna informací 
ani změna v připomínkách,

 dosavadní stav je bez změny

Je potřeba 
změna

ano

Zůstává v ZA 
bez změny stavu

Akce je potřebná, ale prozatím 
se čeká na vhodnou příležitost - 

přesun do „čekárny“

Jsou již 
informace o akci 

úplné 

Ne, na akci 

zadavatel ještě
pracuje

Příspěvková
organizace

zadá akci do ZA

Práce s akcí 
v ZA končí
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25. ledna 2017Připomínkování akcí z dotač. programů

PO zašle akci na 
kraj

PO 

Je nutné doplnit 
informace od 

PO?

Zřizovatelský odbor 
se seznámí s 

obsahem

ZO

Informace 

musí doplnit PO

ZO  zadá své 
stanovisko a vyžádá 

si stanovisko

dotčených 
odborů

ZO si vyžádá  
stanovisko PK

Ne,

nejdříve 
stanovisko

 PK

 
$

 
$  $

PK

PK kontaktuje PO  a 

společně připraví 
maximum informací

PK připraví 
stanovisko a odešle 

na ZO

Pro zadání 
stanoviska

jsou informace

dostatečné

Není 

Vyžádali si 
členové poradní 
skupiny setkání?

Jednání týmu,

definování 
stanoviska

k akcim

ano
PK svolá jednání 
týmu, pozve PO

 
$

 
$  $

PK ne

Jsou již 
informace a 

stanoviska 

kompletní?

PK zadá stanoviska 
týmu ke všem akcím

Ne, je nutné doplnění

ZO připojí vlastní 
stanovisko a vyzve k 

dalšímu kolu

ZO

Vše je již kompletní

Rozhodnutí  RK o 
vložení do ZA (podle 

výše nákladů)

Akce zařazena do 
Zásobníku

Akce Vyřazena ze 
zásobníku

Neschváleno
RK

Schváleno RK

Dotčené odbory 
zadají 

stanovisko

ZO

PO 

 
$

 
$  $

PK

 
$

 
$  $

PK

 
$

 
$  $

PK

ZO

ZO

Koncept akce
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25. ledna 2017Legenda

 

 

Příspěvková organizace

Kraj, reprezentovaný zřizovatelským 
odborem

· ZA - zásobník akcí
· ZO - zřizovatelský odbor
· PO - příspěvková organizace
· Ox - jakýkoliv odbor KrÚ včetně 

Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p. o.

· GŘ - grémium ředitele
· FP - finanční plán
· PŘ - projektové řízené
· ROZ  - rozpočet

 
$

 
$  $

PK
Projektová kancelář Kraje Vysočina, 

příspěvková organizace

Pracovní tým (poradní tým)

Dotčené odbory (jakýkoliv odbor, samostatné oddělení KrÚ, grémium ředitele, 

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace)




