
Projekt iKAP JMK II – Implementace 
KAP JMK II

Odborný seminář Setkání partnerů 
iKAP JMK II 

16.12.2020 

Finanční část 



2

iKAP JMK II

Finanční řízení projektu 
Aktuální informace

Právní akt = dokument s názvem Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
Vydání: 13.11.2020  → termín, od něhož se odvíjí monitorovací období dle Pravidel pro žadatele a příjemce, ver.ze
č. 5
Termíny na odevzdávání ZoR (zprávy o realizaci) a ŽoP (žádosti o platbu) = stejné
Termíny na odevzdávání podkladů do IS ProManager = do 20. dne v měsíci, při ukončení monitorovacího období 
do 20.dne v měsíci mzdy, do  5. dne následujícího měsíce po ukončení MO obecné (nemzdové) podklady   
1. monitorovací období = 01.09.2020-28.02.2021 → 1. ZoR, 2. ŽoP

→mzdy za 09/2020 až 01/2021 do 20.2.2021 
→ obecné (nemzdové) podklady 

za 09/2020 až 02/2021 do 05.03.2021 
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iKAP JMK II

Finanční řízení projektu 
Aktuální informace

• Poskytnutí 25% z 1. zálohy dle partnerských smluv – předfinancování z rozpočtu JMK – září 2020
• Doplatek 1. zálohy – do konce roku 2020
• Změna závazných ukazatelů ke konci roku = povinnost přeúčtování na plné ÚZ 
• Finanční plány – úprava v lednu 2021, slouží ke stanovení záloh na další období,

a také k předpokládanému čerpání - k úpravě budete vyzváni 
• Změny rozpočtu – návrhy podány na MŠMT, čekáme na schválení 
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iKAP JMK II

Finanční řízení projektu 
Aktuální informace

Způsobilost výdajů – uznatelnost od 1.9.2020
Právní akt včetně příloh, tzn. 
- Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace:

- Povinnost realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a vlastní odpovědnost
- Povinnost použít dotaci pouze na výdaje, které souvisejí s realizací projektu, jsou uvedeny ve schváleném 

rozpočtu projektu, případně v rozpočtu, který Příjemce upravil v souladu s PpŽP, a je možné je dle PpŽP
považovat za způsobilé.

- Povinnost zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty dotací (zejména výdaje na 
spolufinancování a nezpůsobilé výdaje) z vlastních zdrojů.

- Povinnost zabezpečení všech účetních/daňových dokladů související s přímými výdaji projektu byly 
označeny registračním číslem projektu  
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iKAP JMK II

Finanční řízení projektu 
Aktuální informace

Přílohy k rozhodnutí:
Příloha č. 1 – Žádost o dotaci včetně všech příloh schválená Poskytovatelem dotace ke dni podpisu tohoto 
Rozhodnutí
Příloha č. 2 – Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5, účinná od 9. listopadu 2017 
Příloha č. 3 – Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Implementace Krajských akčních plánů II, 
verze 2, účinná od 18. června 2020
Příloha č. 4 – Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5, účinný od 14. února 
2018 
Příloha č. 5 – Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5, účinný od 1. června 
2019
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iKAP JMK II

Finanční řízení projektu 
Aktuální informace

Přílohy k rozhodnutí - pokračování:
Příloha č. 6 – Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5, účinný od 1. 
listopadu 2019 
Příloha č. 7 – Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část/specifická část/zjednodušené 
projekty, všechny verze, účinný od 8. dubna 2020
Příloha č. 8 – Podmínky účasti státního rozpočtu na financování akce – DŮLEŽITÉ
Příloha č. 9 – Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná/specifická část, všechny verze, účinný 
od 1. září 2020
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iKAP JMK II

Finanční řízení projektu 
Aktuální informace

Příloha č. 8 – SOUČÁST PRÁVNÍHO AKTU (ROZHODNUTÍ) 
- str. 3 bod č. 8 Vedení účetnictví
- str. 3 bod č. 9 Zakázky 
- od str. 7 část IV Porušení rozpočtové kázně a odvody za porušení rozpočtové kázně 

- Indikátory – bod č. 7
- Veřejné zakázky – bod č. 8
- Publicita – bod č. 9
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iKAP JMK II

Finanční řízení projektu 
Aktuální informace

Časté nedostatky ve vykazování výdajů 
- chybějící podpisy na výkazech práce 
- výdaj vykazován pod nesprávnou položkou rozpočtu 

Doporučení při vykazování výdajů: 
- Řídit se prezentací ze setkání konaného ve dnech 8. a 10. září 2020
- Řídit se vydaným právním aktem včetně jeho příloh. Zaměřit se na porušení rozpočtové kázně – pochybení zde 

uvedená – předcházet jim při přípravě např. veřejných zakázek. 
- Řídit se pokyny zřizovatele v případě příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem – dodržovat  

především ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE K ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
- Řídit se selským rozumem   
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