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 Návrh rozpočtu pro rok 2019 

 Návrh střednědobého výhledu (2020-2021) 

 Program 134V71 Kulturní dědictví ve vlastnictví státu 

podporované evropskými fondy 

 RoPD (nahradí doposud používanou tabulku) 

 Uvolnění dotace 

 



3 

 

 Závěrečné vyhodnocení akce 

 Zavedení stereotypu v plánování finančních 

prostředků  

 Podklad pro limity na platy a sledování 

pracovních úvazků 

 Minimalizace korekcí 

 

PROČ? 



 NYNÍ 

 leden – skutečnost pro SMVS 

 duben – fáze č. 1 pro sestavení rozpočtu následujícího 

roku a střednědobého výhledu 

 červen – fáze č. 2 pro sestavení rozpočtu následujícího 

roku a střednědobého výhledu 

 září – optimální doba před ukončením financování 

aktuálního roku 

 

 

KDY? 
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JAK? 

5 

 zaslání tabulek 

mailem všem příspěvkovým organizacím bude doručena vzorově 

vyplněná sběrná tabulka a tabulka s přehledem projektů s 

identifikačními čísly akcí  

 konvence v pojmenování souborů 

IROP_3.1_026_SSP_sběr dat_2018-04-23.xlsx 

IROP_3.1_XXX_SSP_sběr dat_rrrr-mm-dd.xlsx 

IROP_3.1_XXX_SSP_RoPD_rrrr-mm-dd.xlsx 

IROP_3.1_XXX_SSP_UD_rrrr-mm-dd.xlsx 

operační program, pořadové číslo akce přidělené projektovou 

kanceláří, název souboru (nástroj pro finanční plánování_sběr dat), 

datum 



JAK? 
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 vyplnění tabulek 

bude zaslána prázdná tabulka 

bude zaslán vzor s vyplněnými údaji 

 

 vrácení doplněných tabulek 

mailem elektronicky 

mailem sken s podpisy 
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 akce s RoPD nebo StV 

 akce přihlášené do výzev 

 plánované akce 

 

!!! Přidělení uživatelských práv k projektům v MS2014+ 
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Podprogra

m 

Operační program Hodnota 

(mil. Kč) 

Zkratka 

134V711 IROP 3.1 2,664 3.1 

134V712 IROP 3.2 1,267 3.2 

134V713 OP Zaměstnanost 0,212 OPZ 

134V714 FM/EHP Norsko 0,240 

134V715 OP ŽP 0,253 OPŽP 

134V716 OP Rybářství 0,030 OPR 

134V717 OP Přeshraniční 

spolupráce 

0,53 OPPP 

134V718 OP VVV 0,133 OPVVV 

134V719 IROP 4.1 0,047 4.1 

134V71 CELKEM 4,898 
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Nastavení finančních toků 

Metodický pokynuOdboru příspěvkových organizací č. 1/2018 – 

Vybrané finanční vztahy a transfery 



Děkuji Vám za pozornost. 

Lenka Holčíková 

Odborný konzultant finančního řízení 

Projektová kancelář MK 

Odbor projektového řízení a informačních technologií 

M       +420 777 457 339 

E        lenka.holcikova@mkcr.cz     

W       www.mkcr.cz  http://projektovakancelar.mkcr.cz 

A        kancelář (office)     Náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2 

A        sídlo (official)          Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 
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