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Příloha 1 Metodického stanoviska č. 4 k MP monitorování 

Příloha  33b Strategický realizační plán na rok n (tisková verze pro MV) 

 

Titulní strana dokumentu 

 

Název dokumentu Strategický realizační plán na rok n 

Program  (Poznámka k plnění: Plní se automaticky) 

Verze dokumentu draft / final 

Datum finalizace (Poznámka k plnění: Plní se automaticky z finalizace SRP na rok n, a to ve formátu 
dd.mm.rrrr.) 

 

Druhá strana dokumentu 

Obsah 

 
Poznámka k plnění: Plní se automaticky do tiskové verze zprávy. 
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Třetí strana dokumentu 

1 Základní informace 

Sledované období od: 1. 1. roku n  

Sledované období do: 31. 12. roku n+3 

  

Kontaktní údaje ve věci zprávy: 

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění.) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění.) 

 

Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV: 

Textové pole (max. 5 000 znaků), nepovinné. 
 

 

Zdroj dat:  MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná 

o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR.   

Data platná k: nejdříve k 30. 9. roku n-1 pro 1. verzi SRP k předložení na MV / nejpozději 31. 12. 

roku n-1 pro finální verzi SRP na rok n po konání MV (Poznámka k plnění: Plní se 

automaticky ve formátu dd.mm.rrrr. datem posledního dne měsíce předcházejícího 

datu generování) 

Datum generování: nejdříve 3. pracovní den následující po 30. 9. roku n-1 pro 1. verzi SRP 

předkládanou na MV / nejpozději 31. 12. roku n-1 pro finální verzi SRP na rok n 

(Poznámka k plnění: Plní se automaticky ve formátu dd.mm.rrrr.) 
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Další strany dokumentu 

2 Informace o plánovaných výzvách na rok n  

Poznámka: 
Tato část je zaměřena na informování členů MV o plánovaných výzvách na rok n a na objem finanční 
alokace, která se k těmto výzvám váže. 

Tabulka 1 Informace o plánovaných výzvách na rok n  

Prioritní osa / Priorita Unie 
(ID + název) 

Počet výzev Finanční alokace plánovaných 
výzev (podpora, CZK / EUR) 

a b c 
1 a název   
2 a název   
3 a název   
4 a název   
Celkem za program   
Poznámka:  
Detailní informace o plánovaných výzvách jsou obsaženy v Harmonogramu výzev, který je na jednání 
Monitorovacího výboru předkládán jako samostatný dokument. 
V případě OP PS ČR-PL tabulka obsahuje pouze výzvy na individuální projekty. (Poznámka k plnění: Tato 
poznámka se zobrazuje pouze v tiskové verzi pro OP PS ČR-PL.) 
 
Poznámky k plnění: 
Tabulka se plní automaticky z modulu Výzvy – Harmonogram výzvy v MS2014+. Tabulka obsahuje 
souhrnný přehled o výzvách s plánovaným datem vyhlášení v roce n, u kterých je finalizován harmonogram 
výzvy.  
Tabulka neobsahuje výzvy na mikroprojekty. 
 
a Plní se číslo a název PO / PU. 
b Plní se počet výzev plánovaných na rok n, kumulativně za danou PO / PU. 
c Plní se součet alokací plánovaných výzev na rok n v rámci dané PO / PU v měně CZK / EUR 

(v případě OP PS ČR-PL), plnění dle definice datové položky výzvy, kumulativně. 

 

Komentář ŘO k výzvám na rok n 

Textové pole (max. 5 000 znaků), nepovinné. 
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3 Predikce čerpání na rok n až n+31 

Graf 1 Predikce čerpání pro rok n až n+3 pro fond (Poznámka k plnění: Plní se česká zkratka fondu) – 

kategorie regionu (Poznámka k plnění: Plní se česká zkratka kategorie regionu. V případě EZFRV, ENRF 

a EÚS se kategorie regionu nezobrazuje.) 

Spojnicový graf s predikcemi pro klíčové stavy čerpání (Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí 
/ převodu podpory, Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu, Finanční prostředky 
v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO), relativní hodnoty vůči hlavní alokaci programu do roku 2019 
včetně, od roku 2020 vůči celkové alokaci programu, porovnávají se údaje za příspěvek Unie (v EUR), 
a také s jednotlivými limity čerpání pro jednotlivé roky implementace (zobrazovat limity čerpání relevantní 
pro SRP na rok n až do konce programového období). Vždy po čtvrtletích na rok n a ke konci roku 
(hodnota pro 4. čtvrtletí) pro roky n+1 až n+3.  
Graf je zpracovaný na úrovni programu, pokud je program vícefondový / víceregionální, je třeba zpracovat 
graf pro každý fond a kategorii regionu zvlášť. V případě YEI se tvoří samostatný graf pro YEI a další graf 
pro ESF, vč. ESF související podpory.  
Osa x je časová osa „Predikce čerpání na rok n až n+3“. Na ose y1 je vynesen „Podíl na alokaci 
na programové období (%)“ s pevným intervalem 0–120 % s dělením po 10 (max. 20) jednotkách. Na ose 
y2 je znázorněna „Hlavní alokace (mil. EUR) / Celková alokace (mil. EUR)“ v absolutních hodnotách.  
Grafy vznikají v MS2014+ na základě zadaných predikcí čerpání na úrovni prioritní osy a finančního plánu 
programu.  

 

Komentář ŘO k predikcím čerpání na rok n až n+3 

Textové pole (max. 5 000 znaků), nepovinné. 
 

                                                            
1  Plnění pravidla n+3 je finálně vyhodnocováno až z odeslaných žádostí o platbu do EK, které byly 
odeslány do konce daného roku. Jde tedy o výdaje, které byly PCO předloženy v rámci souhrnných žádostí 
zpravidla nejpozději do 15. 11. daného roku. PCO je certifikuje, pokud nemá pochybnosti o jejich 
způsobilosti, a zahrne je do žádosti o platbu. 
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4 Predikce plnění hodnot indikátorů na rok n až n+3 – věcné milníky a cíle 

Poznámky k plnění: 
SRP obsahuje informace vážící se k predikcím cílových hodnot indikátorů, které jsou věcnými milníky a cíli (jsou tedy součástí výkonnostního rámce).  
Predikce cílových hodnot těchto indikátorů vychází z cílových hodnot indikátorů definovaných v rámci jednotlivých výzev (s výjimkou výzev na mikroprojekty) 
a fondu mikroprojektů a jsou uvedeny v přehledné formě tabulky až do roku n+3. 
Predikce je vytvářena automaticky v rámci systému MS2014+ na základě informací vycházejících z plánu výzev (s výjimkou výzev na mikroprojekty) a fondu 
mikroprojektů. 
Součástí predikcí je také informace o aktuálním stavu plnění indikátorů (tzn., každá tabulka musí obsahovat informaci, k jakému termínu jsou data 
vykazována a predikována). 
Hodnoty jsou uváděny vždy pouze kumulativně od začátku programového období. 

Tabulka 3 Predikce plnění hodnot indikátorů na rok n až n+3 

Prioritní 

osa / 

Priorita 

Unie 

Indikátor 

(ID + 

název) 

Fond Kategorie 

regionu 

MJ Aktuální stav Predikce hodnot 

indikátorů 

Výchozí 
hodnota 
programu

Dosažená 
hodnota 
programu

Závazek 
příjemců 
programu 

Cílová 
hodnota 
z výzev 

Cílová 
hodnota 
programu

Milník 
pro rok 
2018 

rok n n+1 n+2 n+3 
XII 
 

XII XII XII 

a b c d e f g h i j k l m n o p 
            m (a) – 

predikce 
závazku 

   

m (b) – 
predikce 
dosažené 
hodnoty 

   

m (c) – 
predikce  
dosažené 
hodnoty 
FN/FF 

   

Poznámka:  
Dosažená hodnota programu se plní průběžnou dosaženou hodnotou programu nikoli hodnotou za fyzicky ukončené operace dle 215/2014  čl. 5 (3). 
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a Pro potřeby SRP jsou data předkládána v agregaci za úrovně prioritních os / priorit Unie, nicméně technické řešení umožňuje provést rozpad až 
do úrovní jednotlivých výzev (s výjimkou výzev na mikroprojekty) a fondu mikroprojektů 

b ID indikátoru  
c Název indikátoru dle NČI 2014+ 
d Fond 
e Kategorie regionu 
f Měrná jednotka 
g Automatické načítání z plánu programu 
h  Automatické načítání aktuálního stavu dosažených hodnot programu k 30. 9. roku n-1 (kumulativně, u indikátorů bez kumulace načítání pouze 

hodnoty za rok n-1) 
i Automatické načítání aktuálního stavu závazků programu k 30. 9. roku n-1 (kumulativně, u indikátorů bez kumulace načítání pouze hodnoty za rok n-

1) 
j Automatické načítání cílové hodnoty indikátoru z plánu výzev (s výjimkou výzev na mikroprojekty) a fondu mikroprojektů (kumulativně od začátku 

programového období – tzn., od první výzvy, u indikátorů bez kumulace načítání pouze hodnoty za rok n-1) 
k Automatickému načítání z plánu programu 
l Automatické načtení plánu výkonnostního rámce. Od SRP na rok 2019 se sloupec nezobrazuje. Cíl pro rok 2023 se rovná cílové hodnotě programu. 
m-p  Predikce věcného plnění prioritních os / priorit Unie jsou definovány na základě indikativních cílových hodnot indikátorů definovaných 

v harmonogramu, plánu a obsahu výzvy (přesný zdroj souvisí se stavem výzvy - s výjimkou výzev na mikroprojekty) a fondu mikroprojektů, 
a relevantních termínů související s výzvou a fondem mikroprojektů: datum vyhlášení výzvy (předpokládané/skutečné - s výjimkou výzev 
na mikroprojekty); datum zahájení a datum ukončení příjmu žádostí o podporu výzvy (předpokládané/skutečné); nejzazší datum ukončení fyzické 
realizace operace, maximální doba fyzické realizace operace. Přesné definice jednotlivých datových položek výzvy - viz MP monitorování 2014–2020.  
Data jsou uváděna jak ve stavu předpokládaných závazků, tak předpokládaných dosažených hodnot indikátorů.  
Predikce závazků pro kolové výzvy (s výjimkou výzev na mikroprojekty) - DP „Cílová hodnota“ z plánu výzvy se automaticky přenese do SRP 
na základě výpočtu konkrétního data z DP „Datum ukončení příjmu žádosti o podporu“ + 7 měsíců (Pozn. - pro velké projekty byla stanovena lhůta 
14 měsíců). Predikce dosažených hodnot pro kolové výzvy (s výjimkou výzev na mikroprojekty) vychází z plánu výzvy, konkrétně z DP „Cílová 
hodnota“ a dále z DP v obsahu výzvy „Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace“. 
V rámci průběžných výzev musí ŘO definovat očekávané hodnoty závazků a dosažených hodnot ručně za každý rok již při nastavování výzvy. 
Predikce závazků u průběžných výzev zaměřených na projekty se u programů spolufinancovaných z EFRR, ESF a FS (s výjimkou výzev 
na mikroprojekty) načte následovně: od data DP „Cílová hodnota“ v roce n / n+x (IV. čtvrtletí roku n / n+x) se odečte rozdíl hodnot („Nejzazší datum 
ukončení fyzické realizace operace“ – „Datum ukončení příjmu žádostí o podporu výzvy“). Příslušná hodnota – tj. výsledný počet měsíců – se umístí 
do výsledného čtvrtletí – takto pro každý rok n až rok n+x, který bude na výzvě zadán. Predikce dosažených hodnot průběžných výzev vychází 
z ročního plánu hodnot – DP „Cílová hodnota“ v roce n/n+x (IV. čtvrtletí roku n / n+x). Predikce závazků se u průběžných výzev zaměřených 
na projekty u programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF načte dle následujícího algoritmu: od data DP „Cílová hodnota“ v roce n / n+x 
(IV. čtvrtletí roku n / n+x) se odečte hodnota z DP „Maximální doba fyzické realizace operace“. Příslušná hodnota – tj. výsledný počet měsíců – se 
umístí do výsledného čtvrtletí – takto pro každý rok n až rok n+x, který bude na výzvě zadán. Predikce dosažených hodnot průběžných výzev vychází 
z ročního plánu hodnot – DP „Cílová hodnota“ v roce n/n+x (IV. čtvrtletí roku n / n+x). 
Predikce závazků pro plošná opatření - DP „Cílová hodnota“ z plánu plošných opatření se automaticky přenese do SRP na základě výpočtu 
konkrétního data z DP „Datum ukončení příjmu žádosti o podporu“ + lhůta, která je stanovena pro každé plošné opatření. 
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 V případě mikroprojektů se predikce dosažených hodnot přenáší z datových polí fondu mikroprojektu. Pro každý indikátor, který ŘO předpokládá, 
že bude daný fond mikroprojektů naplňovat, určí výši predikce dosažených hodnot a také předpokládané datum (čtvrtletí a rok) podle toho, 
kdy plánuje uzavřít právní akt se správcem fondu mikroprojektů pro roky n / n+1 / n+2 / n+3 / n+x. 
Indikátory bez kumulace se přepíší pouze za daný rok, nikoli kumulativně. 

m (c)  Predikce dosažených hodnot se přenáší automaticky z modulu FN / FF. Pro každý indikátor, který ŘO předpokládá, že bude daný FN / FF naplňovat, 
určí výši predikce dosažených hodnot a také předpokládané datum (čtvrtletí a rok) podle toho, kdy plánuje uzavřít právní akt se správcem FN / FF 
pro roky n / n+1 / n+2 / n+3 / n+x. 
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Komentář ŘO k predikcím hodnot indikátorů na rok n až n+3 

Textové pole (max. 5 000 znaků), nepovinné. 
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Příloha 34b Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n 

(tisková verze pro MV) 

Titulní strana dokumentu 

 

Název dokumentu  Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n 

Program  (Poznámka k plnění: Plní se automaticky) 

Verze dokumentu draft / final 

Číslo draftu (Poznámka k plnění: Vyplňuje zpracovatel zprávy dle počtu verzí draftu zprávy. 

Pro verzi final je tato položka nerelevantní.) 

 

Druhá strana dokumentu 

Obsah 

Poznámka k plnění: Plní se automaticky do tiskové verze zprávy. 
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Třetí strana dokumentu 

Základní informace 

Sledované období od:  1. 1. roku 2014 v případě skutečného stavu čerpání a od 1. 10. roku n-1 v případě 

predikcí čerpání a indikátorů z finální verze SRP na rok n 

Sledované období do: 31. 3. roku n, příp. 28. / 29. 2. roku n pouze v případě, že není možné ze strany ŘO 
dodržet všechny relevantní termíny pro řádné předložení Pololetního vyhodnocení SRP na rok n členům 
MV 

  

Kontaktní údaje ve věci zprávy: 

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění.) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění.) 

 

Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV: 

Textové pole, nepovinné. 
 

 

Zdroj dat:  MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná 

o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR. 

Data platná k: 31. 3. roku n / 28. 2., resp. 29. 2. roku n (Poznámka k plnění: Plní se ručně 

výběrem z číselníku o dvou položkách.) 

Datum generování: 3. pracovní den následující po 31. 3. roku n / po 28. 2., resp. 29. 2. roku n 

(Poznámka k plnění: Plní se automaticky konkrétní datum ve formátu dd.mm.rrrr.) 
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Další strany dokumentu 

1 Přehled stavu čerpání programu 

Graf 1 Přehled stavu čerpání programu 

Sloupcový graf k 31. 3. roku n / 28. 2., resp. 29. 2. roku n pro následující stavy finančních prostředků:  
 Finanční prostředky ve vyhlášených výzvách; 
 Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu; 
 Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory; 
 Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu; 
 Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO; 
 Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané do EK. 

Graf je zpracovaný na úrovni programu bez ohledu na fond a kategorii regionu. 
Osa x nese název „Stavy finančních prostředků“. 
Na ose y je vynesen „Podíl na alokaci programu na programové období (%)“ s pevným intervalem 
po 10 (max. 20) jednotkách.  
Zdrojem dat je stav finančních prostředků za příspěvek Unie vztažený vůči hlavní alokaci programu 
(do roku 2019) / celkové alokaci programu (od roku 2020) na programové období za stejný zdroj 
financování.   
Graf vzniká v MS2014+ automaticky. 
 

Komentář ŘO ke stavu čerpání programu 

Textové pole (max. 5 000 znaků), nepovinné. 
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Další strany dokumentu 

2 Informace o výzvách 

Poznámky: 
Tato část je zaměřena na vyhodnocení výzev, ŘO zde uvede informace vážící se k probíhajícím výzvám. 
Informace jsou uvedeny v přehledné tabulce, textové zdůvodnění (tam, kde je to relevantní) je zaneseno v další části. 

Tabulka 1 Roční vyhodnocení výzev 

Prioritní osa Plánovaný počet 
výzev dle 
harmonogramu SRP 
na rok n 

Výzvy 
vyhlášené dle 
harmonogramu 
výzev v SRP na 
rok n 

Výzvy nevyhlášené 
dle harmonogramu 
výzev v SRP na rok 
n 

Výzvy vyhlášené 
mimo harmonogram 
výzev v SRP na rok n 

Ukončené 
výzvy v roce n 

Finanční alokace 
plánových výzev 
dle harmonogramu 
SRP na rok n 
(podpora, 
CZK/EUR) 

Finanční alokace 
vyhlášených výzev 
v roce n 
(podpora, CZK/EUR) 

Naplňování 
predikce 

a b c d e f g h i = h / g 
1 a název         
2 a název         
3 a název         
4 a název         
Celkem za 
program 

        

Poznámka:  
V případě OP PS ČR-PL tabulka obsahuje pouze výzvy na individuální projekty. (Poznámka k plnění: Tato poznámka se zobrazuje pouze v tiskové verzi 
pro OP PS ČR-PL.) 
 
Poznámky k plnění: 
Tabulka se plní automaticky z modulu Výzvy – Harmonogram výzvy v MS2014+. Tabulka obsahuje souhrnný přehled o výzvách s plánovaným datem 
vyhlášení v roce n, u kterých je finalizován harmonogram výzvy.  
Tabulka neobsahuje výzvy na mikroprojekty. 
 
a Plní se číslo a název PO / PU. 
b Plní se počet výzev plánovaných na rok n, kumulativně za danou PO / PU.  
c Plní se automaticky počet výzev v případech, kdy daná výzva byla uvedena v harmonogramu výzev v SRP na rok n a došlo k jejímu vyhlášení 

v přepokládaném měsíci a roce n, kumulativně za danou PO / PU. 
d Plní se automaticky počet výzev v případech, kdy daná výzva byla uvedena v harmonogramu výzev v SRP na rok n a nedošlo k jejímu vyhlášení v dle 

předpokládaného data vyhlášení výzvy, kumulativně za danou PO / PU. 



Příloha 34b Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n (tisková verze pro MV) 
 

13 
 

e Plní se automaticky počet výzev v případech, kdy daná výzva nebyla uvedena v harmonogramu výzev v SRP na rok n a došlo k jejímu vyhlášení 
v roce n, kumulativně za danou PO / PU. 

f Plní se automaticky počet výzev v případech, kdy se výzva nachází ve stavu „Ukončená“, tzn., kdy byl ukončen poslední projekt v rámci dané výzvy 
u výzev plánovaných na rok n, kumulativně za danou PO / PU. 

g Plní se součet alokací plánovaných výzev na rok n v rámci dané PO / PU v měně CZK / EUR (v případě OP PS ČR-PL), plnění dle definice datové 
položky výzvy, kumulativně za danou PO / PU. 

h Plní se součet alokací vyhlášených výzev na rok n v rámci dané PO / PU v měně CZK / EUR (v případě OP PS ČR-PL), plnění dle definice datové 
položky výzvy, kumulativně za danou PO / PU. 

i Rozdíl mezi skutečně vyhlášenými a predikovanými hodnotami výzev, za danou PO / PU, v %. 
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Komentář ŘO k výzvám na rok n 

Textové pole (max. 5 000 znaků), nepovinné. 
 
Doporučení MMR-NOK: Uvést do komentáře hodnocení úspěšnosti uzavřených výzev (tzn. údaje 
o zaregistrovaných žádostech o podporu a stavu procesu hodnocení dané výzvy). 
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Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění 

Číslo 
výzvy 

Název výzvy Prioritní osa / priorita Unie Odůvodnění 

a b c d 
    

 
Poznámky k plnění: 
a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci d 
b plnění automaticky 
c plnění automaticky 
d textové pole - povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění, proč nebyla daná výzva vyhlášena dle původního předpokládaného termínu  

 

Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP - odůvodnění 

Číslo 
výzvy 

Název výzvy Prioritní osa / priorita Unie Odůvodnění 

a b c d 
    

 
Poznámky k plnění: 
a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci e 
b  plnění automaticky 
c plnění automaticky 
d textové pole - povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění, proč nebyla daná výzva zahrnuta do SRP na rok n a byla vyhlášena  
 

Ukončené výzvy – hodnocení 

Číslo 
výzvy 

Název výzvy Prioritní osa / priorita Unie Hodnocení 

a b c d 
    

 
Poznámky k plnění: 
a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci f 
b  plnění automaticky 
c plnění automaticky 
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d textové pole - povinné pole, ve kterém ŘO uvede hodnocení dané výzvy z hlediska naplnění cílů výzvy, synergických vazeb v případě synergických 
výzev, průběhu administrace výzvy a operací aj.  
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Další strany dokumentu 

3 Pololetní plnění predikcí čerpání v roce n2 

Graf 2-n Plnění predikcí čerpání pro rok n až n+3 pro fond (Poznámka k plnění: Plní se česká zkratka 

fondu) – kategorie regionu (Poznámka k plnění: Plní se česká zkratka kategorie regionu. V případě 

EZFRV, ENRF a EÚS se kategorie regionu nezobrazuje.) 

Spojnicový graf zachycuje pro každý klíčový stav čerpání (Finanční prostředky v právních aktech 
o poskytnutí / převodu podpory, Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu, Finanční prostředky 
v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO) predikci ze SRP na rok n a skutečnost. 
Jedná se o relativní hodnoty vůči hlavní alokaci programu do roku 2019 včetně, od roku 2020 vůči celkové 
alokaci programu, porovnávají se údaje za příspěvek Unie a v EUR. 
Dále graf obsahuje jednotlivé limity čerpání pro jednotlivé roky implementace (zobrazovat limity čerpání 
relevantní pro SRP na rok n až do konce programového období).  
Hodnoty jsou vždy po čtvrtletích za 4. čtvrtletí roku n-1 a rok n, a ke konci roku (hodnota pro 4. čtvrtletí) 
pro roky n+1 až n+3.  
Graf je zpracovaný na úrovni programu, pokud je program vícefondový / víceregionální, je třeba zpracovat 
graf pro každý fond a kategorii regionu zvlášť. V případě YEI se tvoří samostatný graf pro YEI a další graf 
pro ESF, vč. ESF související podpory.  
Osa x je časová osa „Plnění predikcí čerpání v roce n“. Na ose y1 je vynesen „Podíl na alokaci 
na programové období (%)“ s pevným intervalem 0–120 % s dělením po 10 (max. 20) jednotkách. Na ose 
y2 je znázorněna „Hlavní alokace (mil. EUR) / Celková alokace (mil. EUR)“ v absolutních hodnotách.  
Grafy vznikají v MS2014+ na základě skutečností pro výše vyjmenované stavy finančních prostředků, 
zadaných predikcí čerpání na úrovni prioritní osy a finančního plánu programu. 
 

Komentář ŘO k plnění predikcí čerpání v roce n  

Textové pole (max. 5 000 znaků), nepovinné. 
 
 

                                                            
2  Plnění pravidla n+3 je finálně vyhodnocováno až z odeslaných žádostí o platbu do EK, které byly 
odeslány do konce daného roku. Jde tedy o výdaje, které byly PCO předloženy v rámci souhrnných žádostí 
zpravidla nejpozději do 15. 11. daného roku. PCO je certifikuje, pokud nemá pochybnosti o jejich 
způsobilosti, a zahrne je do žádosti o platbu. 
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Další strany dokumentu 

4 Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů v roce n – věcné milníky a cíle 

SRP obsahuje informace vážící se plnění predikcí indikátorů, které jsou součástí výkonnostního rámce od začátku programového období do konce třetího 
čtvrtletí roku n 
Pravidelné generování dat je prováděno vždy k 31. 3. roku n, příp. 28. / 29. 2. roku n (pouze v případě, že není možné ze strany ŘO dodržet všechny 
relevantní termíny pro řádné předložení Pololetního vyhodnocení SRP na rok n členům MV).  
Data jsou načítána kumulativně od začátku programového období. 
Načítání dat (závazek příjemce a dosažené hodnota) probíhá z úrovně projektů.  

Tabulka 3 Roční plnění predikcí hodnot indikátorů na rok n 

Prioritní 
osa / 
Priorita 
Unie 

Indikátor 
(ID + 
název) 

Fond Kategorie 
regionu 

MJ Výchozí 
hodnota 
programu 

Cílová 
hodnota 
z výzev 

Cílová 
hodnota 
programu 

Milník 
pro rok 
2018/ 
Cílová 
hodnota 
pro rok 
2023 

Plnění hodnot indikátorů 

rok n-1 rok n 

XII III 

Predikce Skutečnost 
Procento 
plnění 

Predikce Skutečnost 
Procento 
plnění 

a b c d e f g h i j k l m = l/k n o p = o/n 
      k -        

závazek 
l (a) -       
závazek 

k -     
dosažená 
hodnota 

l (b) - 
dosažená 
hodnota 

k -     
dosažená 
hodnota 
FN/FF 

l (c) -
dosažená 
hodnota 
FN/FF 

Poznámky k plnění: 
Tabulka obsahuje tyto součtové řádky: 

na úrovni prioritní osy za fond a kategorii regionu v případě, že je prioritní osa / priorita Unie zaměřena na více fondů a kategorií regionu (v případě 
zaměření na jeden fond / kategorii regionu se součtové řádky neuvádí) 
na úrovni prioritní osy vč. FN / FF, pokud je / bude zapojen do implementace, za fond a kategorii regionu 
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a Pro potřeby SRP jsou data předkládána v agregaci za úrovně prioritních os / priorit Unie, nicméně technické řešení umožňuje provést rozpad 
až do úrovní jednotlivých výzev  

b ID indikátoru  
c Název indikátoru dle NČI 2014+ 
d-g Automatické načítání hodnoty z plánu programu 
h  Automatické načítání cílové hodnoty indikátoru z plánu výzev (kumulativně od začátku programového období – tzn. od první výzvy, u indikátorů 

bez kumulace načítání pouze hodnoty za rok n-1 
j Automatické načítání hodnoty z plánu programu 
k, n Načítá se z predikcí plnění hodnot indikátorů – SRP k roku n (kumulativně od začátku programového období – tzn. od první výzvy, u indikátorů 

bez kumulace načítání pouze hodnoty za rok n 
l, o Plnění hodnot indikátorů se načítá z úrovně projektů čtvrtletně v termínech k 31. 12. roku n-1 a 31. 3. roku n. Data jsou uváděna vždy v podobě 

celkových závazků programu z úrovně projektů l (a) a dosažených hodnot l (b).  
l (c) Plnění dosažených hodnot se načítá z úrovně FN/FF čtvrtletně v termínech k 31. 12. roku n-1 a 31. 3. roku n. Data jsou uváděna vždy v podobě 

celkových dosažených hodnot  
m, p Automatický výpočet procenta plnění hodnot – vypočítá se odchylka skutečnosti od predikce plnění k roku n-1 / n 
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Komentář ŘO k plnění predikcí hodnot indikátorů v roce n 

Textové pole (max. 5 000 znaků), nepovinné. 
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Další strany dokumentu 

5 Pololetní plnění výkonnostního rámce 

Poznámky: 
Kapitola obsahuje informace o plnění výkonnostního rámce. Nezobrazuje se v případě OP Technická 
pomoc, pro který je výkonnostní rámec nerelevantní. 

Graf n Plnění výkonnostního rámce PO / PU 1 

Poznámky k plnění: 
Sloupcový graf horizontální za každou prioritní osu / prioritu Unie (s výjimkou priority Unie 1 v případě 
programu spolufinancovaného z EZFRV, OP Technická pomoc a prioritních os zaměřených na technickou 
pomoc). Co sloupec to jeden ukazatel, který je součástí výkonnostního rámce dané prioritní osy / priority 
Unie. Sloupec zobrazuje aktuální stav ukazatele (procento plnění) vůči cílové hodnotě pro rok 2023 
(100 %). Do Pololetního vyhodnocení SRP na rok 2018 graf obsahuje i hodnotu milníku pro rok 2018 vůči 
cílové hodnotě pro rok 2023, od Pololetního vyhodnocení pro SRP na rok 2019 graf obsahuje pouze 
aktuální plnění ukazatele vůči cílové hodnotě. 
Osa x nese název „Podíl na cílové hodnotě (%)“. 
Grafy se automaticky vytváří v MS2014+ - hodnoty se automaticky plní z tabulek výkonnostního rámce 
na základě údajů o skutečnostech k 31. 3. roku n / 28. 2., resp. 29. 2. roku n. 
 

Komentář ŘO ke stavu plnění výkonnostního rámce  

Textové pole (max. 5 000 znaků), nepovinné. 
 
Poznámky k plnění: 
ŘO uvede hodnocení plnění výkonnostního rámce v dané PO / PU (s výjimkou priority Unie 1 v případě 
programu spolufinancovaného z EZFRV, OP Technická pomoc a prioritních os zaměřených na technickou 
pomoc). 
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Příloha 35b Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n (tisková 

verze pro MV) 

 

Titulní strana dokumentu 

 

Název dokumentu  Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n 

Program  (Poznámka k plnění: Plní se automaticky) 

Verze dokumentu draft / final 

Číslo draftu (Poznámka k plnění: Vyplňuje zpracovatel zprávy dle počtu verzí draftu zprávy.  

Pro verzi final je tato položka nerelevantní.) 

 

Druhá strana dokumentu 

Obsah 

Poznámka k plnění: Plní se automaticky do tiskové verze zprávy. 
   



Příloha 35b Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n (tisková verze pro MV) 
 

23 
 

Třetí strana dokumentu 

Základní informace 

Sledované období od: 1. 1. roku 2014 v případě skutečného stavu čerpání a od 1. 10. roku n-1 v případě 

predikcí čerpání a indikátorů z finální verze SRP na rok n 

Sledované období do: 30. 9. roku n 

 

Kontaktní údaje ve věci zprávy: 

Jméno: (Poznámka k plnění: povinné plnění.) 

Příjmení: (Poznámka k plnění: povinné plnění.) 

 

Další informace, které chce ŘO uvést a informovat členy MV: 

Textové pole, nepovinné. 
 

 

Zdroj dat:  MS2014+. V případě programů spolufinancovaných z EZFRV a ENRF se jedná 

o údaje přenesené z IS SZIF do MS2014+ na základě dohod mezi MZe a MMR. 

Data platná k:  30. 9. roku n (Poznámka k plnění: Plní se automaticky konkrétní datum ve formátu 

dd.mm.rrrr.) 

Datum generování: 3. pracovní den následující po 30. 9. roku n (Poznámka k plnění: Plní se 

automaticky konkrétní datum ve formátu dd.mm.rrrr.) 
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Další strany dokumentu 

1 Přehled stavu čerpání programu 

Graf 1 Přehled stavu čerpání programu 

Poznámky k plnění: 
Sloupcový graf 30. 9. roku n pro následující stavy finančních prostředků:  

 Finanční prostředky ve vyhlášených výzvách; 
 Finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech o podporu; 
 Finanční prostředky v právních aktech o poskytnutí/převodu podpory; 
 Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu; 
 Finanční prostředky v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO; 
 Finanční prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané do EK. 

Graf je zpracovaný na úrovni programu bez ohledu na fond a kategorii regionu. 
Osa x nese název „Stavy finančních prostředků“. 
Na ose y je vynesen „Podíl na alokaci programu na programové období (%)“ s pevným intervalem 
po 10 (max. 20) jednotkách.  
Zdrojem dat je stav finančních prostředků za příspěvek Unie vztažený vůči hlavní alokaci programu 
(do roku 2019) nebo celkové alokaci programu (od roku 2020) na programové období za stejný zdroj 
financování.   
Graf vzniká v MS2014+ automaticky. 
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Další strany dokumentu 

2 Informace o výzvách 

Poznámky: 
Tato část je zaměřena na vyhodnocení výzev, ŘO zde uvede informace vážící se k probíhajícím výzvám. 
Informace jsou uvedeny v přehledné tabulce, textové zdůvodnění (tam, kde je to relevantní) je zaneseno v další části. 
První Roční vyhodnocení SRP bude zahrnovat i výzvy, které byly vyhlášeny před prvním SRP. 

Tabulka 1 Roční vyhodnocení výzev 

Prioritní osa Plánovaný počet 
výzev dle 
harmonogramu 
SRP na rok n 

Výzvy vyhlášené 
dle 
harmonogramu 
výzev v SRP na 
rok n 

Výzvy 
nevyhlášené dle 
harmonogramu 
výzev v SRP na 
rok n 

Výzvy vyhlášené 
mimo 
harmonogram 
výzev v SRP na rok 
n 

Ukončené výzvy 
v roce n 

Finanční alokace 
plánovaných výzev 
dle harmonogramu 
SRP na rok n 
(podpora, CZK/EUR) 

Finanční alokace 
vyhlášených výzev 
v roce n 
(podpora, CZK/\EUR) 

Naplňování 
predikce 

a b c d e f g h i = h / g 
1 a název         
2 a název         
3 a název         
4 a název         
Celkem za 
program 

        

Poznámka:  
V případě OP PS ČR-PL tabulka obsahuje pouze výzvy na individuální projekty. (Poznámka k plnění: Tato poznámka se zobrazuje pouze v tiskové verzi pro 
OP PS ČR-PL.) 
 
Poznámky k plnění: 
Tabulka se plní automaticky z modulu Výzvy – Harmonogram výzvy v MS2014+. Tabulka obsahuje souhrnný přehled o výzvách s plánovaným datem 
vyhlášení v roce n, u kterých je finalizován harmonogram výzvy.  
Tabulka neobsahuje výzvy na mikroprojekty. 
 
a Plní se číslo a název PO / PU. 
b Plní se počet výzev plánovaných na rok n, kumulativně za danou PO / PU.  
c Plní se automaticky počet výzev v případech, kdy daná výzva byla uvedena v harmonogramu výzev v SRP na rok n a došlo k jejímu vyhlášení 

v přepokládaném měsíci a roce n, kumulativně za danou PO / PU. 
d Plní se automaticky počet výzev v případech, kdy daná výzva byla uvedena v harmonogramu výzev v SRP na rok n a nedošlo k jejímu vyhlášení v dle 

předpokládaného data vyhlášení výzvy, kumulativně za danou PO / PU. 
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e Plní se automaticky počet výzev v případech, kdy daná výzva nebyla uvedena v harmonogramu výzev v SRP na rok n a došlo k jejímu vyhlášení 
v roce n, kumulativně za danou PO / PU. 

f Plní se automaticky počet výzev v případech, kdy se výzva nachází ve stavu „Ukončená“, tzn. kdy byl ukončen poslední projekt v rámci dané výzvy 
u výzev plánovaných na rok n, kumulativně za danou PO / PU. 

g Plní se součet alokací plánovaných výzev na rok n v rámci dané PO / PU v měně CZK / EUR (v případě OP PS ČR-PL), plnění dle definice datové 
položky výzvy, kumulativně za danou PO / PU. 

h Plní se součet alokací vyhlášených výzev na rok n v rámci dané PO / PU v měně CZK / EUR (v případě OP PS ČR-PL), plnění dle definice datové 
položky výzvy, kumulativně za danou PO / PU. 

i Rozdíl mezi skutečně vyhlášenými a predikovanými hodnotami výzev, za danou PO / PU, v %. 
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Komentář ŘO k výzvám na rok n 

Textové pole (max. 5 000 znaků), nepovinné. 
 
Doporučení MMR-NOK: Uvést do komentáře hodnocení úspěšnosti uzavřených výzev (tzn. údaje 
o zaregistrovaných žádostech o podporu a stavu procesu hodnocení dané výzvy). 
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Výzvy nevyhlášené dle harmonogramu výzev v SRP - odůvodnění 

Číslo 
výzvy 

Název výzvy Prioritní osa / priorita Unie Odůvodnění 

a b c d 
    

 
Poznámky k plnění: 
a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci d 
b plnění automaticky 
c plnění automaticky 
d textové pole - povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění, proč nebyla daná výzva vyhlášena dle původního předpokládaného termínu  

 

Výzvy vyhlášené mimo harmonogram výzev v SRP - odůvodnění 

Číslo 
výzvy 

Název výzvy Prioritní osa / priorita Unie Odůvodnění 

a b c d 
    

 
Poznámky k plnění: 
a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci e 
b  plnění automaticky 
c plnění automaticky 
d textové pole - povinné pole, ve kterém ŘO uvede odůvodnění, proč nebyla daná výzva zahrnuta do SRP na rok n a byla vyhlášena  
 

Ukončené výzvy – hodnocení 

Číslo 
výzvy 

Název výzvy Prioritní osa / priorita Unie Hodnocení 

a b c d 
    

 
Poznámky k plnění: 
a plnění automaticky dle plnění tabulky 1 ve sloupci f 
b  plnění automaticky 
c plnění automaticky 
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d textové pole - povinné pole, ve kterém ŘO uvede hodnocení dané výzvy z hlediska naplnění cílů výzvy, synergických vazeb v případě synergických 
výzev, průběhu administrace výzvy a operací aj.  
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Další strany dokumentu 

3 Roční plnění predikcí čerpání v roce n3 

Graf 2-n Plnění predikcí čerpání pro rok n až n+3 pro fond (Poznámka k plnění: Plní se česká zkratka 

fondu) – kategorie regionu (Poznámka k plnění: Plní se česká zkratka kategorie regionu. V případě 

EZFRV, ENRF a EÚS se kategorie regionu nezobrazuje.) 

Spojnicový graf zachycuje pro každý klíčový stav čerpání (Finanční prostředky v právních aktech 
o poskytnutí / převodu podpory, Finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu, Finanční prostředky 
v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO) predikci ze SRP na rok n a skutečnost. 
Jedná se o relativní hodnoty vůči hlavní alokaci programu do roku 2019 včetně, od roku 2020 vůči celkové 
alokaci programu, porovnávají se údaje za příspěvek Unie a v EUR. 
Dále graf obsahuje jednotlivé limity čerpání pro jednotlivé roky implementace (zobrazovat limity čerpání 
relevantní pro SRP na rok n až do konce programového období).  
Hodnoty jsou vždy po čtvrtletích za 4. čtvrtletí roku n-1 a rok n, a ke konci roku (hodnota pro 4. čtvrtletí) 
pro roky n+1 až n+3.  
Graf je zpracovaný na úrovni programu, pokud je program vícefondový / víceregionální, je třeba zpracovat 
graf pro každý fond a kategorii regionu zvlášť. V případě YEI se tvoří samostatný graf pro YEI a další graf 
pro ESF, vč. ESF související podpory.  
Osa x je časová osa „Plnění predikcí čerpání v roce n“. Na ose y1 je vynesen „Podíl na alokaci 
na programové období (%)“ s pevným intervalem 0–120 % s dělením po 10 (max. 20) jednotkách. Na ose 
y2 je znázorněna „Hlavní alokace (mil. EUR) / Celková alokace (mil. EUR)“ v absolutních hodnotách.  
Grafy vznikají v MS2014+ na základě skutečností pro vyjmenované stavy finančních prostředků, zadaných 
predikcí čerpání na úrovni prioritní osy a finančního plánu programu. 
 

Komentář ŘO k plnění predikcí čerpání v roce n  

Textové pole (max. 5 000 znaků), nepovinné. 
 

                                                            
3  Plnění pravidla n+3 je finálně vyhodnocováno až z odeslaných žádostí o platbu do EK, které byly 
odeslány do konce daného roku. Jde tedy o výdaje, které byly PCO předloženy v rámci souhrnných žádostí 
zpravidla nejpozději do 15. 11. daného roku. PCO je certifikuje, pokud nemá pochybnosti o jejich 
způsobilosti, a zahrne je do žádosti o platbu. 
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Další strany dokumentu 

4 Roční plnění predikcí hodnot indikátorů v roce n – věcné milníky a cíle 

SRP obsahuje informace vážící se plnění predikcí indikátorů, které jsou součástí výkonnostního rámce od začátku programového období do konce třetího 
čtvrtletí roku n 
Pravidelné generování dat je prováděno vždy k 30. 9. roku n 
Data jsou načítána kumulativně od začátku programového období  
Načítání dat (závazek příjemce a dosažené hodnota) probíhá z úrovně projektů.  

Tabulka 3 Roční plnění predikcí hodnot indikátorů na rok n 

Prioritní 
osa / 
Priorita 
Unie 

Indikátor 
(ID + název) 

Fond Kategorie 
regionu 

MJ Výchozí 
hodnota 
programu 

Cílová 
hodnota 
z výzev 

Cílová 
hodnota 
programu 

Milník     
pro rok 
2018/ 
Cílová 
hodnota 
pro rok 
2023 

Plnění hodnot indikátorů 

rok n-1 rok n 

XII IX 

Predikce Skutečnost 
Procento 
plnění 

Predikce Skutečnost 
Procento 
plnění 

a b c d e f g h i j k l m = l/k n o p = o/n 
          k - 

závazek 
l (a) - 
závazek 

    

k – 
dosažená 
hodnota 

l (b) – 
dosažená 
hodnota 

    

k -
dosažená 
hodnota 
FN/FF 

l (c) -
dosažená 
hodnota 
FN/FF 

    

Poznámky k plnění: 
Tabulka obsahuje tyto součtové řádky: 

na úrovni prioritní osy za fond a kategorii regionu v případě, že je prioritní osa / priorita Unie zaměřena na více fondů a kategorií regionu (v případě 
zaměření na jeden fond / kategorii regionu se součtové řádky neuvádí) 
na úrovni prioritní osy vč. FN / FF, pokud je / bude zapojen do implementace, za fond a kategorii regionu 

a Pro potřeby SRP jsou data předkládána v agregaci za úrovně prioritních os / priorit Unie, nicméně technické řešení umožňuje provést rozpad až 
do úrovní jednotlivých výzev  

b ID indikátoru  
c Název indikátoru dle NČI 2014+ 
d-g Automatické načítání hodnoty z plánu programu 
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h  Automatické načítání cílové hodnoty indikátoru z plánu výzev (kumulativně od začátku programového období – tzn. od první výzvy, u indikátorů 
bez kumulace načítání pouze hodnoty za rok n-1 

j Automatické načítání hodnoty z plánu programu 
k, n Načítá se z predikcí plnění hodnot indikátorů – SRP k roku n (kumulativně od začátku programového období – tzn. od první výzvy, u indikátorů 

bez kumulace načítání pouze hodnoty za rok n 
l, o Plnění hodnot indikátorů se načítá z úrovně projektů čtvrtletně v termínech k 31. 12. roku n-1, 31. 3., 30. 6. a 30. 9. roku n. Data jsou uváděna vždy 

v podobě celkových závazků programu z úrovně projektů l (a) a dosažených hodnot l (b).  
l (c) Plnění dosažených hodnot se načítá z úrovně FN/FF čtvrtletně v termínech k 31. 12. roku n-1, 31. 3., 30. 6. a 30. 9. roku n. Data jsou uváděna vždy 

v podobě celkových dosažených hodnot  
m, p Automatický výpočet procenta plnění hodnot – vypočítá se odchylka skutečnosti od predikce plnění k roku n-1 / n 
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Komentář ŘO k plnění predikcí hodnot indikátorů v roce n 

Textové pole (max. 5 000 znaků), nepovinné. 
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Další strany dokumentu 

5 Roční plnění výkonnostního rámce 

Poznámky: 
Kapitola obsahuje informace o plnění výkonnostního rámce. Nezobrazuje se v případě OP Technická 
pomoc, pro který je výkonnostní rámec nerelevantní. 

Graf n Plnění výkonnostního rámce PO / PU 1 

Poznámky k plnění: 
Sloupcový graf horizontální za každou prioritní osu / prioritu Unie (s výjimkou priority Unie 1 v případě 
programu spolufinancovaného z EZFRV, OP Technická pomoc a prioritních os zaměřených na technickou 
pomoc). Co sloupec to jeden ukazatel, který je součástí výkonnostního rámce dané prioritní osy / priority 
Unie. Sloupec zobrazuje aktuální stav ukazatele (procento plnění) vůči cílové hodnotě pro rok 2023 
(100 %). Do Ročního vyhodnocení SRP na rok 2018 graf obsahuje i hodnotu milníku pro rok 2018 vůči 
cílové hodnotě pro rok 2023, od Ročního vyhodnocení pro SRP na rok 2019 graf obsahuje pouze aktuální 
plnění ukazatele vůči cílové hodnotě. 
Osa x nese název „Podíl na cílové hodnotě (%)“. 
Grafy se automaticky vytváří v MS2014+ - hodnoty se automaticky plní z tabulek výkonnostního rámce 
na základě údajů o skutečnostech k 30. 9. roku n. 
 

Komentář ŘO ke stavu plnění výkonnostního rámce  

Textové pole (max. 5 000 znaků), nepovinné. 
 
Poznámky k plnění: 
ŘO uvede hodnocení plnění výkonnostního rámce v dané PO / PU (s výjimkou priority Unie 1 v případě 
programu spolufinancovaného z EZFRV, OP Technická pomoc a prioritních os zaměřených na technickou 
pomoc). 
 


