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Doba realizace projektu

 Zahájení projektu

• datum akceptace Rozhodnutí o poskytnutí

dotace nebo

• pozdější datum uvedené v Rozhodnutí o

poskytnutí dotace

 Ukončení projektu

• datum uvedené v právním aktu
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Doba realizace projektu

 Změna data ukončení

• podstatná změna projektu

• možná pouze v řádně odůvodněných a

schválených případech

 Způsobilé výdaje projektu

• od data zahájení projektu do data ukončení

projektu

• po datu ukončení pouze výdaje bezprostředně

související s realizací projektu např. audit

projektu, mzdy pracovníků projektu, kteří

uzavírají projekt
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Pravidla monitorování

 Monitorovací zprávy

• průběžná monitorovací zpráva

• mimořádná průběžná monitorovací zpráva

• závěrečná monitorovací zpráva

 Možnosti stanovení monitorovacího období

• ode dne začátku realizace projektu

• od prvního dne měsíce, v němž začal být projekt

realizován
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Věcná část Monitorovací 

zprávy
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Elektronická monitorovací 

zpráva

• Předkládá se prostřednictvím aplikace Benefit7.

• Příručka pro vytvoření elektronické monitorovací zprávy v B7

s technickým i metodickým postupem je uveřejněna na webu

MŠMT

viz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/elektronicka-

monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy-platna-od-2

• Další informace (struktura, přílohy) k předkládání

elektronické monitorovací zprávy jsou rovněž uveřejněny na

webu MŠMT.
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Elektronická monitorovací 

zpráva
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Monitorovací zpráva v Benefit7
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Harmonogram monitorovacích 

zpráv

6.2.2012



Údaje o projektu a monitorovací zprávě
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Monitorovací indikátory
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Výběrová řízení 
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Dodavatelé
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Výběrová řízení - detaily
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Publicita
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Klíčové aktivity
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Harmonogram aktivit
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Kontroly na místě 
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Podstatné/Nepodstatné změny
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Přílohy monitorovací zprávy
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Přílohy k Monitorovací zprávě
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Struktura monitorovací zprávy

6.2.2012



6.2.2012



6.2.2012



Registrační číslo projektu

Název projektu

Název příjemce podpory

Pořadové číslo Monitorovací zprávy

Je možné přidávat další řádky.

Datum Podpis statutárního zástupce                                                       

Platné od 28. 6. 2010

Pozice Rozsah oprávnění Platnost Podpis

PODPISOVÝ VZOR OSOB OPRÁVNĚNÝCH K PODEPISOVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ DOKUMETŮ A OPERACÍ V RÁMCI PROJEKTU OP VK

Jméno a příjmení
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• Veškeré materiály ze souborů 04-09 není nutné dodávat

jak v listinné, tak v elektronické formě na CD. Postačí

vybrat si jeden z těchto způsobů, avšak prosím

nekombinujte způsob scan nebo kopie u skupin

materiálů 04 – 09.

• Dokumenty k zadávacím řízením a Rozpisy/rozpočet se

dodávají vţdy elektronicky na CD.

• Pokud se rozhodnete MZ dodávat v listinné podobě, tzn.

skupinu materiálů 04-09 dodávat v listinné kopii, pro

oddělení jednotlivých skupin materiálů v rámci listinné

MZ pouţijte, prosím, standardizované oddělovací listy

(viz http://www.msmt.cz/file/17037).

Struktura monitorovací zprávy
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Struktura monitorovací zprávy

• Naopak rozhodnete-li se pro elektronické dodávání

dokumentů formou scanu, při zpracování monitorovací

zprávy prosím vycházejte z příruček a pokynů

uveřejněných na webu MŠMT, zejména pak z dokumentů

„Struktura CD“ (http://www.msmt.cz/file/15765) a

„Struktura ELMZ“ (http://www.msmt.cz/file/17147),

v nichţ jsou uvedeny přesné pokyny pro podobu

elektronické monitorovací zprávy a pojmenování

dokumentů.

• Materiály s označením Zdrojové soubory musí být

doloţeny vţdy elektronicky na CD.
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Struktura CD a označení elektronicky 

dokládaných souborů
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Struktura CD a označení elektronicky 

dokládaných souborů

• Je nutné dodrţet pravidla pro pojmenovávání souborů a

dokumentů doloţených na CD, která jsou uvedena

v tabulce „Struktura ELMZ“ zveřejněné na webu MŠMT

(http://www.msmt.cz/file/17147).

• V případě, ţe v určité skupině materiálů nejsou v rámci

monitorovací zprávy předkládány ţádné soubory příloh,

není poţadováno definovanou sloţku na CD vytvářet.

Vţdy je však nutné zařadit předkládaný soubor do

některé z nadefinovaných sloţek. Není moţné pouze

vloţit soubor na CD bez poţadovaného pojmenování a

přiřazení ke skupině materiálů.
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Struktura CD a označení elektronicky 

dokládaných souborů
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Struktura CD a označení elektronicky 

dokládaných souborů
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Nejčastější chyby, 

rady a doporučení
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Nejčastější chyby

• Včasné neinformování PM o změně typu MZ (mimořádná)

či změně MO.

• Neuvedení statutárního zástupce v podpisových vzorech.

• Nezatrţení checkboxu „K této MZ bude zpracována

Žádost o platbu“ v případě předloţení ŢoP.

• Vytvoření a uloţení prázdného řádku, který znemoţní

finalizaci MZ (nejčastěji u záloţky Kontrola na místě a

Podstatné/nepodstatné změny).

• Neuvádění zdůvodnění u zrušených výběrových řízení.

• Nedostatečně vyplněné pole „popis“ u VŘ.

• Chybné číslování příloh v bodě 13.monitorovací zprávy.
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Nejčastější chyby

• Nedodrţení pravidel pro pojmenování elektronicky

dokládaných souborů.

• Nesprávné zařazení elektronicky dokládaných souborů.

• Nezařazení skupin materiálů 01 – 09 do jedné sloţky na

CD pojmenované MonitorovaciZprava .

• Nedoloţení formulářů skupiny materiálů Rozpisy/Rozpočet

v jednom souboru, ale kaţdého zvlášť.

• V případě doloţení pracovních smluv/dohod formou scanů

na CD jsou veškeré smlouvy naskenovány v jednom

souboru, avšak kaţdá smlouva/dohoda, za jednotlivou

osobu se uvádí zvlášť.
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Rady a doporučení

• Po zaloţení MZ nezapomenout dát Načíst data z

M7+/Náklady z M7+.

• Ukládat záznam po kaţdém zadání údajů.

• Změnu osob na projektu a jejich údajů (statutární zástupce

a kontaktní osoba) je povinné zaznamenat také na

záloţce Změny v MZ.

• Pole „Obecný popis projektu“ slouţí k uvedení obecných

informací, které se udály během daného monitorovacího

období a které není moţno přiřadit k ţádné záloţce.

• Do popisu MI v B7 uvádět hodnotu dosaţenou v tomto

MO.
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Rady a doporučení

• V případě chybně zadaného VŘ v B7 není moţné záznam

smazat!

• Monitorovací indikátory, veřejné zakázky a přepracovaný

harmonogram jiţ není třeba dodávat jako samostatné

přílohy, jsou přímo součástí samotné monitorovací zprávy.

• Veškerá dokumentace k ZŘ se dodává vţdy v elektronické

podobě na CD, stejně jako skupina materiálů

Rozpisy/Rozpočet.

• Za povinnou část elektronického označení souboru lze

doplnit libovolnou specifikaci dokumentu, avšak je potřeba

se vyhnout příliš dlouhým názvům, diakritice a mezerám

(místo nich pouţívat dolní podtrţítko).
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Rady a doporučení

• Při dodání MZ ve formě scanů se nedoporučuje vytvářet

vlastní označení souborů a dokumentů.

• Není také vhodné vytvářet spoustu do sebe vnořených

sloţek.

• V textu MZ uvádět odkaz na konkrétní přílohu/název

souboru, který dokládá popisovanou skutečnost.

• Při vrácení MZ v Benefit7 k dopracování stačí provést

„storno finalizace“ a pole budou editovatelná. Před novou

finalizací nezapomeňte, prosím, změnit pole

„Předpokládané datum předloţení ŘO/ZS“ na datum

předpokládaného dodání připomínek.
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Další zdroje

Web MŠMT – sekce Strukturální fondy – OP VK – Pro

ţadatele a příjemce – Příručka pro příjemce:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-

prijemce-op-vk-verze-5-platna-od-9-8-2010

Poradenství v rámci individuálních konzultací

s projektovými manaţery
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Prostor pro případné 

dotazy
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Děkuji za pozornost

Ing. Václav Götz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor 

CERA, email.: vaclav.gotz@msmt.cz

6.2.2012


