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Registrační 

číslo 

projektu:
Sledované 

období:

Otázka č. Hodnotící kritérium A/N/NR Poznámka

1. Byla  ZoU projektu předložena v požadovaném termínu?

V případě rozporu data předpokládaného předložení ZoU v 

MS2014+ a data vypočteného dle Obecných pravidel, platí 

datum dle Obecných pravidel.

2. Bylo u ZoU správně vyplněno sledované období?

Dle Postupu pro vyplňování ZoU v MS2014+ (příloha P34 

OPŽP).

3. Byla provedena kontrola dat předložení ZoU u druhé a následujících ZoU? Dle Obecných pravidel.

4.

Je zpráva o udržitelnosti podepsána oprávněnou osobou (statutární zástupce/pověřený 

zástupce na základě plné moci)? 

5. Naplnil/udržel příjemce všechny indikátory ve výši, ke které se zavázal?

Tyto indikátory jsou sledovány v přepočtených stavech FTE 

(ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek) Dosažené 

hodnoty jsou vykazovány nejpozději k datu 90 dní od 

ukončení realizace projektu - podle data, které si žadatel 

stanovil tedy může být vykázáno v ZoR nebo první ZoU. V 

dalších letech pak vykazuje podle ML na základě výpočtu za 

12 měsíců.

6.

V případě, že příjemce nenaplnil/neudržel indikátory v požadované výši, obsahuje ZoU 

projektu zdůvodnění?

7.

Je zajištěna perspektiva další existence příjemce? (nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, 

nemá existenční potíže) 

U krajů, obcí, OSS a PO OSS nerelevantní. Ověření na dostupných místech ARES, Insolvenční rejstřík

8. Je stále zachován a naplňován účel projektu, ke kterému se příjemce zavázal? 

9.

U projektů pozitivních nebo cíleně zaměřených na rovné příležitosti, nediskriminaci, rovnost 

mužů a žen, životní prostředí - jsou popsána provedená opatření pro zajištění rovnosti mezi 

muži a ženami/plnění ENVI indikátorů?

10.

Je, v případě, že je pro daný projekt relevantní, vyplněna výše skutečně dosažených příjmů dle 

čl. 61?

11. Jsou dodržována pravidla pro publicitu v době udržitelnosti? Ověření na základě předložené fotodokumentace.

12.

Komunikuje příjemce s CRR bezproblémově (příjemce reaguje, doplňuje požadované materiály 

…)?

13.

Ohlásil příjemce během sledovaného období neprodleně všechny změny, které mají vliv na 

plnění Podmínek prostřednictvím formuláře Žádost o změnu? Ohlásil změny uvedené v 

Podmínkách v bodě 6 Části III před jejich realizací?

14.

Pokud byla v rámci předcházející kontroly uložena nápravná opatření, jsou tato opatření již 

splněna?

15.

Je doložen kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí?

Pokud již byl předložen kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, odpověď je NR.

Pokud ještě nedošlo k ukončení zkušebního provozu stavby, odpověď je NR.

16.

63., 64., 65., výzva: Informuje příjemce nositele ITI/IPRÚ/CLLD o podstatných změnách v 

projektu?

Pokud k podstatným změnám ve sledovaném období nedošlo, odpověď je NR.

17.

Dodržuje příjemce principy sociálního podnikání uvedeného v Podnikatelském plánu?

Dokládá v souladu s kapitolou Monitorování projektu Specifických pravidel.

18.

Doložil příjemce, že na uvolněnou pozici aktivně hledá zaměstnance (např. doložením inzerce z 

tisku či z internetových portálů nabízející pracovní místa, doklady z Úřadu práce)?

V případě, že neexistuje uvolněná pozice, odpověď je NR.

Pokud žadatel nedoloží, že na prázdné pozice aktivně hledal zaměstnance, bude nenaplnění či 

nedodržení indikátoru předmětem sankce za celé období daného roku udržitelnosti, kdy pozice 

nebyla obsazena.

19.

Oznámil příjemce CRR prostřednictvím Žádosti o změně vznik závazků vůči orgánům veřejné 

správy České republiky a zdravotním pojišťovnám nejpozději do 3 pracovních dní po uplynutí 

lhůty splatnosti?

Pokud žádné závazky nevznikly, odpověď je NR.



20.

Doložil příjemce k ZoU projektu povinné přílohy?
Příjemci kromě OSVČ bez zaměstnanců dokládají:

 - soupisku všech zaměstnanců sociálního podniku (viz příloha č. 7 Pravidel), se kterými příjemce uzavřel 

pracovní poměr nejpozději do 90 pracovních dnů od data ukončení realizace projektu

 - doklady potvrzující, že zaměstnanec spadá do cílové skupiny:

      - potvrzení o předchozím vedení v evidenci Úřadu práce ČR,

      - doklad o výkonu trestu odnětí svobody, ve kterém je uvedeno, kdy zaměstnanec zařízení výkonu 

trestu opustil nebo doklad o výkonu trestu odnětí svobody formou domácího vězení,

      - potvrzení zařízení, které osoba opouští, nebo potvrzení domu na půli cesty nebo jiné relevantní 

organizace, poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění 

pozdějších předpisů, ve kterém je uvedeno, kdy zaměstnanec zařízení opustil,

      - posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení pro osoby invalidní v I. až III. stupni,

      - potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně znevýhodněné

      - potvrzení o přidělení azylu a potvrzení o vedení v evidenci ÚP ČR

 

Všechny Průběžné a Závěrečná ZoU projektu

Příjemci kromě OSVČ bez zaměstnanců dokládají:

 - soupisku všech zaměstnanců sociálního podniku (viz příloha č. 7 těchto Pravidel), u kterých nastaly ve 

sledovaném období změny,

 - doklady potvrzující, že zaměstnanec spadá do cílové skupiny, pokud nastaly ve sledovaném období 

změny,

 - elektronickou komunikaci, interní zpravodaj, zápisy ze schůzí, příp. jiný způsob prokazující účast 

zaměstnanců na směřování podniku,

 - účetní doklady prokazující vazbu na odběratele ze stejného nebo sousedního kraje,

 - seznam dodavatelů se sídlem nebo provozovnou ve stejném nebo sousedním kraji,

 - cash flow podniku za posledních 12 měsíců.

21.

Informoval příjemce o využití zisku po zdanění?

Pokud podnik vykazuje ztrátu, odpověď je NR.

22.

Popsal příjemce rozpis celkových tržeb a tržby z prodeje svých výrobků a služeb, jejich 

vzájemný podíl vyjádřený v %? Doložil výsledovku podniku za posledních 12 měsíců nebo 

peněžní deník za posledních 12 měsíců - pro fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci 

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo uplatňují 

výdaje procentem z příjmů - paušální výdaje a zároveň nevedou účetnictví)?

23.

Popsal příjemce dodržování zásad podnikání šetrného k životnímu prostředí? Doložil příjemce 

účetní doklady o používání ekologicky šetrných výrobků (např. recyklované tonery, papíry, 

certifikace EŠV, BIO, Fairtrade apod., průkaz energetické náročnosti budovy tj. energetický 

štítek A nebo B, zpracovaný environmentální audit typu EMS/EMAS apod)?

24.

Je podnikatelská činnost, která byla předmětem podpory, v souladu s oprávněním k 

provozování předmětu podnikání/živnosti? 

Ověření na dostupných místech ARES a z informací ZoU. 

Ověření, zda v případě podpory podnikatelské činnosti 

nákladní doprava se nejedná o dopravu pro cizí potřebu. 

obecné otázky

specifické otázky k SC 2.2
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