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INFORMAČNÍ SYSTÉM NAZV

https://nazv.mze.cz

vlastník projektu = osoba uzavírající PEZ a ZAZ

Přihlášení: e-mail + heslo\
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\ \ \1.1. Skutečnost 
za uplynulé 

období 

= Stručné 
zhodnocení 

průběhu řešení 
za sledované 

období.

1.2.
Projektový tým

= Komentář k 
projektovému a 

řešitelskému 
týmu.

1.3. 
Časový postup 

prací

= Komentář k 
metodice a 
časovému 

postupu prací.
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PROJEKTY QK18…
1.4. PLNĚNÍ AKTIVIT 

PROJEKTY QK17…
1.4. PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ 

Zpracovává se za každou plánovanou uskutečněnou 
i neuskutečněnou aktivitu.
Automatické natažení naplánovaných aktivit pro 
daný rok.

Zpracovává se za každý plánovaný uskutečněný i 
neuskutečněný dílčí cíl.
Automatické natažení naplánovaných dílčích cílů 
pro daný rok.
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1.5. NÁKLADY A ZDROJE

1.5.1. 

Výkaz nákladů

= Komentář k

čerpání finančních

prostředků.

1.5.3. Za projekt celkem

= Zpracovává se souhrnně za projekt.
\
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1.5. NÁKLADY A ZDROJE – 1.5.2. ZA UCHAZEČE

\

Dotace by měla odpovídat částce uváděné 
v návrhu projektu.

FUUP musí být vyčerpán v  následujícím 
roce řešení.

\

\

\

\

\

= další provozní + cestovní náklady

= režie
= osobní + ostatní přímé + ostatní nepřímé 

FR - výše max. 20 %
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1.6. PŘEHLED ZMĚN, KTERÉ NASTALY 

Popište změny, které za uplynulé sledované období nastaly podle předepsané struktury. 
Pokud v dané oblasti změna nenastala, napište do dané sekce „beze změny“. 
Je třeba vyplnit každé pole, jinak se v závěru objeví chybové hlášení !!!



9

1.7. DOSAŽENÍ VÝSLEDKŮ

\

\

\

Automatické natahování plánovaných výsledků

1 příloha = 1 výsledek

1.

2. 4.

3.



1.8. PLNĚNÍ DÍLČÍCH CÍLŮ
(JEN PROJEKTY QK18… !!!)

Zpracovává se v případě, že bylo pro uplynulý 
rok plánováno ukončení konkrétních dílčích cílů.

Tato část zprávy je informováním o stavu řešení 
projektu.
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2. NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ

2.1. Plánované 
dílčí cíle 

= Zpracovává 
se za každý 

plánovaný dílčí 
cíl

2.2. Plánované 
náklady a 

zdrojů
2.2.1. Za 
uchazeče 

2.2.2. Plán za 
projekt 
celkem 

2.3. Přehled změn, které nastanou
Schválením periodické zprávy nejsou 

změny, u kterých je nutné žádat 
poskytovatele o souhlas, automaticky 

schváleny !!! 

!!! POZOR !!!
QK 17 = Plánované dílčí cíle    X    QK 18 = Plánované aktivity



Automatické natahování  z 
výhledu v předešlém roce

Plán na další 
rok řešení

Automatické natahování  ze zprávy
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Popište změny, které navrhujete nebo předpokládáte, že nastanou, podle předepsané struktury. 

Schválením periodické zprávy nejsou změny, u kterých je nutné žádat poskytovatele o souhlas, automaticky 
schváleny.

Pokud v konkrétní dané oblasti změny nepředpokládáte, je třeba vyplnit „beze změny“.

\
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3. SHRNUTÍ PERIODICKÉ ZPRÁVY

3.a. Redakčně 
upravená PEZ
- u periodické 

zprávy  je 
NEPOVINNÁ 

3.b. Oponentní posudky
buď dva oponentní 
posudky nezávislých 

oponentů
Povinně podepsané

nebo jeden oponentní 
posudek a zápis z 

projednání průběhu řešení 
na pracovišti příjemce. 

Zápis z projednání 
průběhu řešení nelze 
nahradit zápisem z 
„Kontrolního dne“.

3.c. Evidence
Za hlavního příjemce i dalšího účastníka 

projektu se odevzdává v elektronické 
podobě evidence nákladů v analytickém 
členění 
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4. PŘÍLOHY

Formát PDF !!!

Max. velikost 10 MB

Název přílohy by se měl shodovat s názvem dokumentu

1 příloha = 1 výsledek !!!

Musí být vloženy veškeré dokumenty k periodické zprávě



16

KONTROLA A ODESLÁNÍ ZPRÁVY

Červená hlášení (chyby) = nutné v systému opravit
= nelze odeslat závěrečnou zprávu

Oranžová hlášení (upozornění)
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KONTROLA A ODESLÁNÍ ZPRÁVY
Vygenerované potvrzení se odesílá datovou schránkou do termínu 30.1.2020 (včetně)
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3. UKONČENÍ PROJEKTU
3.1. 

Stručné 
zhodnocení 

průběhu celého 
řešení projektu

3.a. 
Povinná ve 
formátu PDF
Struktura viz. 

nápověda

3.b. 
Povinně 2 posudky 

od nezávislých 
oponentů

Povinně podepsané 

3.e. 
Automaticky 
vygenerováno

Potřeba kontroly 
příp. nesrovnalostí

3.3. 

= dotace 
+ NZF

= dotace za celou dobu řešení



2. PLÁN UPLATNĚNÍ VÝSLEDKŮ (PUV)

PUV je součástí závěrečné zprávy.

V této části uveďte další výsledky řešení projektu, u kterých se předpokládá jejich uplatnění do 5 let po 
ukončení řešení projektu.

Poskytovatel nehradí případné finanční náklady, které vzniknou při uplatňování výsledků.
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