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OBECNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
 
I. ÚDAJE O PROJEKTU A O PŘÍJEMCI 

Registrační číslo projektu CZ.2.1.17/3.1.00/32718 
Název projektu Trojské trumfy pražským školám 
Příjemce Trojské gymnázium Sv. Čecha,s.r.o. 
Typ zprávy Řádná ano Mimořádná ne Závěrečná ne 
Datum vypracování zprávy 26.8. 2010 
Monitorovací období 1.2. – 31.7. 2010 
Pořadové číslo zprávy 1 

Jméno a příjmení Radim Jendřejas 
Telefon 603366262 Zhotovitel zprávy 
Email jendrejas@trojskegymnazium.cz 

Datum zahájení realizace 
projektu 1.2. 2010 

Datum ukončení realizace 
projektu 31.7. 2012 

 
 
 
VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
 
II. REALIZACE PROJEKTU 
II.1 Realizované klíčové aktivity 
Číslo 
aktivity 1 Název aktivity řízení a administrace projektu 

Období realizace aktivity* 1.2. 2010 – 31.7. 2012 
Podrobný popis realizace aktivity 
Dle již uvedeného v rámci ZOZRP ze dne 12.4. 2010 pracují v této aktivitě dva realizační týmy – 
hlavní se zástupci příjemce dotace a obou partnerů projektu a širší, který je doplněn o ostatní 
metodiky příjemce dotace (4 vyučující Trojského gymnázia). Členové hlavního realizačního týmu – 
manažer, hlavní metodik, metodik 1 – korektor a odborní garanti ze strany partnerů – se v rámci 
prvního monitorovacího období sešli celkem 4x, jednou z toho zároveň se členy širšího týmu. 
Nejčetnější setkání probíhala zejména v úvodních měsících realizace projektu, neboť bylo nezbytné 
mnohé vyjasnit a týkalo se to prakticky všech členů. Jednalo se například o způsob shromažďování 
podkladů pro programové produkty, formu komunikace mezi jednotlivými členy RT, obsah partnerské 
smlouvy, vstupy metodiků do prostor obou partnerů, vstupy v rámci pilotáží, vykazování projektových 
pracovních aktivit. Z těchto společných setkání již vyplynuly další okolnosti, které od počátku 4. 
měsíce realizace projektu řeší jednotliví členové užšího i širšího realizačního týmu ve formě 
osobních nebo elektronických konzultací. Členové širšího týmu se následně sešli kromě již 
zmíněného jednoho společného setkání celkem 5x. Obsahem jednání byly především tématické 
náměty pro programové produkty, připomínky k návrhům hlavního metodika a korektora k metodice a 
formě práce s programovými produkty, požadavky na manažera projektu, sladění harmonogramů 
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činností, podněty k setkání se žáky v rámci pracovních skupin. Ze všech stěžejních jednání členů 
hlavního i širšího realizačního týmu jsou pořízeny prezenční listiny a zápisy. Za celé monitorovací 
období je vedeno oddělené účetnictví, které zpracovává účetní projektu. Její činnost jsou 
financovány v rámci nepřímých nákladů z rozpočtu. Bylo pořízeno zařízení pro práci metodika č.5 – 
stolní PC sestava a grafický software. Vzhledem k výši nákladů za toto zařízení nebyla uzavřena 
smlouva s dodavatelem. Cena za zařízení odpovídá cenám obvyklým.   

* Uvádí se celé předpokládané období realizace aktivity, nikoli pouze období v rámci měsíců, k nimž se monitorovací zpráva 
vztahuje. 
 
Číslo 
aktivity 2 Název aktivity průzkum a shromažďování informací, jejich zpracování 

Období realizace aktivity* 1.2. 2010 – 31.8. 2010 
Podrobný popis realizace aktivity 
Již v úvodu realizace projektu byli vybráni žáci Trojského gymnázia, kteří vytvořili 3 pracovní skupiny, 
zapojené do této klíčové aktivity. V ZOZRP ze dne 12.4. jsou uvedeny námětové okruhy pro tvorbu 
programových produktů a zodpovědní metodici za tyto okruhy. V rámci dalších měsíců 
monitorovacího období doznaly tyto náměty drobných změn, Dle provedeného průzkumu v okolí 
školy, u obou partnerů v projektu a na základě dalších získaných informací byla zpracována 
přehledná tabulka všech vznikajících programových produktů. Kromě členů realizačního týmu a žáků 
v pracovních skupinách P1, P2 a P3 byli v rámci této aktivity osloveni další odborníci a konzultanti, 
s nimiž se počítá při vlastní tvorbě programových produktů (aktivita č.3). Jedná se o starostu MČ 
Praha – Troja, místního kronikáře, vedoucího provozu ÚČOV, experta pro geologické podloží Trojské 
kotliny, odborného kunsthistorika). Během prvního monitorovacího období byly zpracovány 
informace pro ½ programových produktů, využívána je hojně také dostupná literatura. Při další 
tvorbě programových produktů bude pokračovat tato aktivita i v rámci příštího monitorovacího 
období. 

 
Číslo 
aktivity 3 Název aktivity tvorba metodik, pracovních listů, didaktických pomůcek a 

dalších edukačních programů, tvorba interaktivní mapy 
Období realizace aktivity* 1.3. 2010 – 30.4. 2012 
Podrobný popis realizace aktivity 
V rámci této aktivity došlo ke změně oproti původně předloženému harmonogramu v žádosti o 
přidělení dotace ze dne 14.7. 2009, harmonogram byl přepracován a odevzdán v rámci doplnění 
ZOZRP dne 19.4. 2010. Aktivita byla zahájena již v průběhu března 2010 a sice tvorbou didaktického 
balíčku ve skleníku Fata Morgana, konkrétně pracovním listem „Detektivem ve FM“. Tento 
programový produkt je již připraven k pilotáži. Již výše zmíněná tabulka programových produktů 
vypovídá o dalších konkrétních krocích, jež byly v rámci této aktivity doposud učiněny a jež nadále 
probíhají. Z deseti didaktických balíčků je v rámci prvního monitorovacího období zpracováno nebo 
rozpracováno šest (Biom - Pouště a polopouště, Trojský zámek, Voda, Austrálie, Zoo a čísla, 
CITES), ze dvaceti samostatných pracovních listů je jich pět (Detektivem ve FM, Inspekce v Zoo, 
Barvy u živočichů, Využití rostlin při laboratorních cvičeních, Troja a Malá Asie), z oblasti DVD+video 
je připraven pro natáčení film o ÚČOV a ze třech edukačních programů jsou v námětu a stadiu 
rozpracování dva (Biomy a Vltava). Práce na interaktivní mapě byla rovněž úspěšně zahájena. Je 
vytvořena hlavní páteř mapy, do níž budou postupně zasazovány vznikající programové produkty a 
další podstatné informace o Trojské kotlině a s ní souvisejících oblastech. 

 
Číslo 
aktivity 8 Název aktivity vzdělávání učitelů 

Období realizace aktivity* 05,08,10/2010; 02,04,08,10/2011; 02,04/2012  
Podrobný popis realizace aktivity 
Původně plánovaná jednodenní školení na březen a červen v rámci tohoto monitorovacího období 
byla spojena v jeden celek a realizována ve dnech 14. a 15. 5. 2010. Tato skutečnost byla uvedena 
v ZOZRP ze dne 12.4. 2010. V průběhu dvou dnů bylo vyškoleno celkem 20 učitelů Trojského 
gymnázia Svatopluka Čecha, tématem prvního dne byla integrace hendikepovaných žáků do výuky a 
autoevaluace v procesu výuky ze strany žáků, rodičů i učitelů. Workshop zaměřený na integraci 
vedla Vladimíra Tomášková, která má s integrací hendikepovaných osobní zkušenost. V rámci 
absolutoria vysokoškolských studií v oblasti sociologie zpracovala několik příběhů hendikepovaných 
studentů a seznámila učitele s jednotlivými kasuistikami. Zařazení tohoto tématu je pro učitele TGSČ 
velmi aktuální, neboť od 1. září začne na škole studovat žák na vozíku, a proto je nutné připravit 
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učitele na novou situaci. Druhou aktivitou byl workshop věnovaný autoevaluaci školy, současnému 
plánu autoevaluace a novým prvkům, které je možné zařadit.  Druhý den se učitelé vzdělávali pod 
vedením školitelů Občanského sdružení Jules a Jim, šlo o oblast a témata osobnostně sociální 
výchovy v teorii a praxi. O průběhu školení vypovídá strukturovaná osnova a fotodokumentace. 
Následně bylo školení vyhodnoceno na základě dotazníků vzdělávaných učitelů. V tématu 
osobnostní a sociální výchovy budeme pokračovat v dalších vzdělávacích seminářích, Z prostředků 
projektu bylo hrazeno pouze školení od os Jules a Jim, workshop o integraci byl hrazen z prostředků 
jiného projektu os SIMP, podklady a realizaci workhshopu o autoevaluaci připravilo vedení školy. 

II.2 Další informace o průběhu realizace projektu 
V dosavadním průběhu realizace projektových aktivit se dohodli členové realizačního týmu na 
rámcových  názvech programových produktů, některé z nich již mají název konkrétní. Totéž platí o 
jejich podobě. Témata zmíněná v ZOZRP ze dne 12.4. v aktivitě číslo 2 (průzkum a shromažďování 
informací) byla upřesněna a částečně pozměněna na základě získaných zkušeností  a v důsledku 
aktuálních požadavků ze strany partnerů projektu (jedná se například o požadavek na vytvoření 
didaktického balíčku k území Mlýnského náhonu v Zoo hl.m. Prahy, jehož zprovoznění bylo 
financováno v rámci jiného projektu - Mlýnský náhon v novém - s využitím prostředků Evropského 
fondu pro regionální rozvoj  a hl.m. Prahy). Vysoce aktuální je rovněž problematika pašování 
nepovolených druhů zvířat a rostlin do ČR, v našem projektu se jí zabývá didaktický balíček pod 
názvem CITES. V rámci následujícího monitorovacího období budou probíhat klíčové aktivity dle 
předloženého harmonogramu. Jak již bylo zmíněno v popisu aktivity číslo 2, shromažďování a 
zpracování informací bude prodlouženo minimálně po celou dobu monitorovacího období č.2, tedy do 
31.1. 2011. V rámci přílohy monitorovací zprávy je odevzdán přepracovaný harmonogram projektu. 
Ani jedna z uvedených skutečností nijak negativně neovlivní výstupy z projektu, nebude ani narušena 
struktura schváleného rozpočtu. 

 
 
II.3 Problémy při realizaci projektu 

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mají vliv na plnění cílů projektu 
Veškeré dosavadní činnosti probíhají zcela bez problémů, nenastala žádná okolnost, jež by ovlivnila 
plnění cílů projektu. 
Popis opatření na odstranění těchto problémů 
Nebylo tudíž přijato žádné opatření. 

 
 
III. MONITOROVACÍ UKAZATELE 
Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů se vykazují pomocí informačního systému Benefit7, 
podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 monitorovací zprávy. 
 

Zdroje dat pro monitorovací ukazatele 
Monitorovací listy, prezenční listiny ze vzdělávacích seminářů 
Komentář k monitorovacím ukazatelům 
Za jmenované monitorovací období je počet nově vytvořených či inovovaných produktů 9, další 
produkty jsou ve stadiu rozpracování. Bylo podpořeno celkem 35 osob, 20 učitelů v rámci KA č. 8 a 15 
žáků v rámci KA č.2 a 3. Za první monitorovací období jsme překročili počet podpořených učitelů, 
nedosáhli jsme předpokládaného počtu podpořených žáků. Důvodem je nižší počet žáků studujících 
na vyšším stupni, Stanoveného počtu bude dosaženo v rámci dalších klíčových aktivit projektu. 
Z podpořených osob zatím nelze nikoho hodnotit jako úspěšně podpořeného.  
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IV. PUBLICITA 
Popis zajištění publicity a informování o projektu 
Jsou dodržována pravidla pro publicitu projektu uvedená v projektové příručce OPPA. U vstupů do 
budovy Trojského gymnázia Svatopluka Čecha (Trojská 110/211, Praha 7) je ve vitríně zveřejněna 
informace o realizaci projektu. Tytéž informace jsou umístěny u hlavních vstupů do areálů partnerů 
v projektu – do venkovní expozice  i skleníku Fata Morgana Botanické zahrady hl.m. Prahy, v prostoru 
oddělení pro veřejnost u hlavního vstupu do Zoologické zahrady hl.m. Prahy. Informují rovněž 
internetové stránky Trojského gymnázia Svatopluka Čecha (www.trojskegymnazium.cz) ihned na 
titulní straně jsou uvedena loga a základní zmínka s odkazem na podrobnější informace, partner č.1 
Botanická zahrada odkazuje na projekt v sekci „Vzdělávání“ v kapitole Granty – horní lišta na 
www.botanicka.cz, tytéž informace lze nalézt vlevo pod tlačítkem * Pro školy, opět v kapitole Granty. 
Partner č.2 Zoologická zahrada poskytuje informace na svých stránkách www.zoopraha.cz v sekci 
„Vše o ZOO“ v kapitole Projekty podporované EU. O realizaci projektu informuje také časopis Troja, 
číslo 125, březen 2010 na straně č.5. Připravuje se zveřejnění v Učitelských novinách (podzim 2010) i 
dalších odborných periodikách. Bylo rovněž jednáno se zástupcem VÚP Praha, zde se však jedná o 
umístění již vytvořených a odzkoušených programových produktů. O zahájení realizace projektu 
informoval rodiče žáků Trojského gymnázia manažer projektu v rámci Výročního shromáždění dne 
22.4. 2010. 

 
V. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ* 

Název zadávacího řízení Uzavřeno 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ANO / NE / ZRUŠENO 
Poznámky 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Přehled uzavřených zadávacích řízení uveďte do přílohy č. 2 monitorovací zprávy.* Ke každému zadávacímu řízení 
ukončenému podpisem smlouvy s dodavatelem je nutné předložit kopii zprávy o posouzení a hodnocení nabídek (tj. včetně 
podpisů), kopii nabídky dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, a také kopii smlouvy uzavřené s dodavatelem. (Pokud jste 
kopie zápisu, smlouvy a vítězné nabídky předložili hlavnímu městu Praze už před předložením dané monitorovací zprávy není 
třeba kopie předkládat znovu). 
 
VI. VEŘEJNÁ PODPORA* 

Zakládá projekt veřejnou podporu nebo podporu de minimis?  NE  
* Tento bod je relevantní pouze pro veřejnou podporu a podporu de minimis poskytnutou nejpozději k datu 31. prosince 2009. 
Podrobnosti o poskytnutí jednotlivých veřejných podpor poskytnutých nejpozději k tomuto uveďte do přílohy č. 3 Přehled 
poskytnutých podpor de minimis a veřejných podpor. Podpory poskytnuté v roce 2010 a dále se na tomto místě monitorovací 
zprávy ani v příloze č. 3 neuvádějí. 
 
VII. PŘEHLED PROVEDENÝCH KONTROL 

Název subjektu, který kontrolu provedl Kontrola nebyla provedena 
Datum provedení kontroly ------------------------------------------------------------- 
Závěry kontroly 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nápravná opatření splněna ANO / NE / NEBYLA ULOŽENA 
Poznámky 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
VIII. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU* 

Formální změny ve sledovaném období 
Nedošlo k žádným formálním změnám. 
Věcné změny ve sledovaném období 

http://www.trojskegymnazium.cz
http://www.botanicka.cz
http://www.zoopraha.cz
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Již v zahajovací zprávě ZOZRP ze dne 12.4. je v popisu klíčové aktivity č.3 uvedeno, že se do 
projektových činností zapojil s předstihem grafik a výtvarník (v tomto projektu se jedná o jednu 
totožnou osobu), v projektové žádosti se předpokládalo zahájení jeho pracovních činností až po 
prvním roce realizace. Změna nijak neovlivní charakter projektu a naopak usnadní dosažení 
stanovených cílů. Další člen realizačního týmu, metodik č.1, byl pověřen korekturami vznikajících 
textů a pravidelným předkládáním připomínek v oblasti didaktiky. Jedná se o vyučující českého 
jazyka, navíc se zkušenostmi v rámci obdobné aktivity v předchozím grantovém projektu. Ostatní 
členové realizačního týmu považují tuto věcnou změnu jako nezbytnou pro úspěšné dosažení 
stanovených cílů. 
V rámci popisovaného období došlo ke dvěma změnám oproti stanovenému harmonogramu. Klíčová 
aktivita č.3 byla zahájena s předstihem 2-3 měsíců, jak je již uvedeno v popisu této aktivity. První 
programové produkty začaly vznikat již bezprostředně po zahájení realizace projektu, neboť již byly 
shromážděny dostatečné podklady pro jejich tvorbu. Někteří metodici si tak již s předstihem 
vyzkoušeli tuto tvůrčí činnost a mohou tak včas předcházet případným nejasnostem. K jiné změně 
došlo u klíčové aktivity č.8. Původně plánované dva jednodenní vzdělávací semináře byly 
z organizačních důvodů a lépe vyhovujícímu termínu většině učitelů Trojského gymnázia sloučeny a 
realizovány v rámci po sobě následujících dvou dnů s využitím víkendu v měsíci květnu 2010. Pro 
další činnosti v projektu se ukazuje jako nutnost vyčlenění delšího časového úseku pro realizaci 
klíčové aktivity č.2 (průzkum a shromažďování informací, jejich zpracování). Vznikající programové 
produkty tímto získají větší kvalitu, úspěšné plnění stanovených cílů se tímto nikterak nemění.  
Odůvodnění změn v rozpočtu projektu ve sledovaném období 
Ukazuje se, že je zcela nezbytné zapojení grafika  a výtvarníka - člena realizačního týmu - již 
v samotné počáteční fázi. To ale nebude mít vliv  na celkový objem finančních prostředků, jež jsou na 
základě stanoveného rozpočtu určeny pro jeho pracovní činnosti. Co se týče rozšíření kompetencí pro 
metodika č.1 o korektury vznikajících textů a produktů, zdůrazňuji, že se nikterak neprojeví na čerpání 
finančních prostředků v rámci osobních nákladů určených metodikům v 1. kapitole schváleného 
rozpočtu projektu. Na jednotlivé kapitoly schváleného rozpočtu nemají vliv ani další výše  uvedené 
nepodstatné změny. 

* V případě nepodstatných změn rozpočtu přiložte přepracovaný rozpočet projektu jako přílohu č. 9 monitorovací zprávy; 
v případě změn v harmonogramu přiložte přepracovaný harmonogram projektu jako přílohu č. 10 monitorovací zprávy 
 
 
 
FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
 
IX. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
IX.1 Aktuálně prokazované náklady 

1. Aktuálně prokazované přímé náklady bez křížového financování (v Kč) 281363 
2. Procento nepřímých nákladů dle grantové smlouvy 18 

3. Částka nepřímých nákladů odpovídající aktuálně prokazovaným 
přímým nákladům bez křížového financování (v Kč) 50645,34 

4. Aktuálně prokazované náklady v rámci křížového financování (v Kč) 0 

5. Celkem - aktuálně prokazované náklady (včetně odpovídající částky 
nepřímých nákladů) (v Kč) 332008,34 

* Údaje v tabulce musí být v souladu s údaji v příloze č. 4 této monitorovací zprávy. 
 
IX.2 Příjmy projektu 

6. Aktuálně prokazované příjmy (v Kč) 0 
Zdroj příjmů projektu 
 

6B. 
Pouze pro závěrečnou MZ: Příjmy projektu celkem (za celou dobu 
realizace), maximálně však ve výši výdajů, jež má na základě 
závěrečného vyúčtování hradit příjemce z vlastních zdrojů* 

-------------------- 

 
* Příjmy projektu jsou průběžně zapojovány jako jeden ze zdrojů financování projektu. V rámci závěrečné zprávy se ověřuje, zda 
a v jaké výši příjmy převýšily částku způsobilých výdajů, které má krýt příjemce z vlastních zdrojů. Příjmy nižší či rovnající se této 
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částce, se v rámci závěrečné monitorovací zprávy ze zdrojů financování projektu odebírají; výdaje, které se z nich kryly v průběhu 
realizace projektu, jsou rozpočítány mezi OPPA a příjemce (pokud se na financování projektu podílí). 
 
IX.3 Náklady projektu po zohlednění příjmů 

7. Aktuálně prokazované náklady, které nejsou kryty příjmy projektu (v Kč)* 332008,34 
* Uveďte rozdíl mezi částkou v řádku 5. (Celkem - aktuálně prokazované náklady) a částkou v řádku 6. (Aktuálně prokazované 
příjmy) a pro závěrečnou monitorovací zprávu přičtěte částku v řádku 6B.  

 
IX.4 Vlastní zdroje příjemce zapojené do financování projektu 

8. Procento podílu vlastního podílu na financování projektu 0 % 

9. Aktuální částka nákladů nekrytých příjmy projektu, které odpovídají 
vlastnímu podílu příjemce na financování projektu (v Kč)* 0 

* Uveďte výsledek násobení částky z řádku 7. (Aktuálně prokazované náklady, které nejsou kryty příjmy projektu) a procenta 
v řádku 8 (pozn.: toto procento musí odpovídat grantové smlouvě). 

 
IX.5 Podpora z OPPA jako zdroj financování projektu 

10. Procento podílu podpory z OPPA na financování projektu 100 % 

11. Aktuální částka nákladů nekrytých příjmy projektu, které odpovídají 
podílu podpory z OPPA na financování projektu (v Kč)* 332008,34 

* Uveďte výsledek násobení částky z řádku 7. (Aktuálně prokazované náklady, které nejsou kryty příjmy projektu) a procenta 
v řádku 10, (pozn.: toto procento musí odpovídat grantové smlouvě). 
 
IX.6  Požadavek na další splátku podpory z OPPA 

12. Požadováno na základě prokázaných nákladů (v Kč)* 332008,34 
13. Požadováno nad rámec prokázaných nákladů (v Kč) 0 
Odůvodnění požadavku nad rámec prokázaných nákladů 
 
14. Požadováno celkem (v Kč)*** 332008,34 

* Do řádku 12 vyplňte částku z řádku 11 (Aktuální částka nákladů nekrytých příjmy projektu, které odpovídají podílu podpory 
z OPPA na financování projektu (v Kč); toto pravidlo neplatí pouze v případě, že projekt formou záloh už získal částku, jež by 
v součtu s částkou z řádku 11. přesáhla celkovou podporu z OPPA dle grantové smlouvy. (Základním pravidlem je, že platby 
z OPPA poukazované příjemci na základě schválení monitorovací zprávy dosahují maximálně částky, kterou příjemce doloží 
v rámci dané monitorovací zprávy jakožto uskutečněné způsobilé náklady projektu připadající na podíl krytý podporou z OPPA  a 
kterou hl. m. Praha schválí. Teprve v závěru realizace projektu nastává situace, kdy splátka nenavazuje na uskutečněné 
způsobilé náklady projektu připadající na podíl krytý podporou z OPPA.) 
** Výjimečně při nedostatku prostředků (doložitelného např. prostřednictvím porovnání předpokládaných nákladů v rámci  
následujícího monitorovacího období a zůstatku poskytnuté podpory) může příjemce požádat o poskytnutí zálohové platby ve výši 
vyšší než je částka způsobilých nákladů projektu krytých podporou z OPPA, kterou v rámci příslušné zprávy dokladuje. Pokud jste 
v této situaci, uveďte požadovanou částku a tento požadavek zdůvodněte. 
*** Uveďte součet částek z řádků 12 a 13. 
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PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
 
 
Č.  Příloha Přiloženo 

1 Monitorovací ukazatele (sestava vygenerovaná z programu Benefit7, soubor ve 
formátu PDF) ANO  

2 Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor ve formátu XLS/XLSX) NE 

3 Přehled poskytnutých podpor de minimis a veřejných podpor (soubor ve formátu 
XLS/XLSX) NE 

4 Přehled nákladů projektu (soubor ve formátu XLS/XLSX) ANO  
5 Soupiska účetních dokladů (soubor ve formátu XLS/XLSX) ANO  
5A Rozpis mzdových výdajů (soubor ve formátu XLS/XLSX) ANO  
5B Rozpis cestovních náhrad (soubor ve formátu XLS/XLSX) NE 
6 Kopie účetních dokladů ANO  
7 Výpis z bankovního účtu ANO  

8 
Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování monitorovací zprávy OPPA 
(postačuje předložit pouze jednou a dále jen v případě změn; soubor ve formátu 
PDF/JPG/JPEG/GIF aj.) 

ANO  

9 Přepracovaný rozpočet projektu (pokud byly provedeny nepodstatné změny 
rozpočtu; soubor ve formátu XLS/XLSX) NE 

10 Přepracovaný harmonogram projektu (soubor ve formátu DOC/DOCX aj.) ANO  
11 Souhrnná informace o realizovaném projektu (soubor ve formátu DOC/DOCX) NE 

Ve sloupci „Přiloženo“ uveďte ANO u příloh, které jsou k monitorovací zprávě přiloženy, a NE u příloh, které nejsou 
k monitorovací zprávě přiloženy. 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 

 
Jakožto příjemce podpory z OPPA prohlašuji, že: 

1. všechny informace v předložené v monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, 
a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo 
neúplných údajů; 

2. projekt je realizován v souladu s grantovou smlouvou; 
3. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program 

OPPA; 
4. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními grantové smlouvy; 
5. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek platná pro OPPA, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů; 

6. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 
prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi 
ženami a muži; 

7. na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani 
z jiných národních veřejných zdrojů, než je uvedeno v grantové smlouvě; 

8. žádost o platbu je založena na skutečně vzniklých a průkazně doložených nákladech v souladu 
s pravidly OPPA a že tyto náklady vznikly v souladu s ustanoveními grantové smlouvy; 

9. všechny transakce týkající se přímých nákladů jsou věrně zobrazeny v účetnictví, příslušné 
doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky; 

10. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, odpovídají originálům účetních 
dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce nebo partnera; 

11. k dnešnímu dni má příjemce vypořádány všechny závazky po lhůtě splatnosti, zejména daňové 
nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, pojistné 
a penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či odvody za 
porušení rozpočtové kázně, vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, 
zdravotním pojišťovnám, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu 
fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české 
kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Celní správě, krajům, obcím a 
svazkům obcí a ostatním orgánům veřejné správy a zároveň nemá další nevypořádané finanční 
závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů či Fondu soudržnosti vůči 
orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. (Posečkání s úhradou závazků nebo 
dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. subjekt 
je považován pro účely poskytnutí prostředků EU za bezdlužný); 

12. na majetek příjemce nebyl prohlášen konkurs, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl 
zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku dle zákona č. 328/1991 Sb., o 
konkursu a vyrovnání, ve  znění pozdějších předpisů, a že  příjemce není v úpadku či nebyl 
zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále, že proti němu 
není veden výkon rozhodnutí  ani není v likvidaci;  

13. proti statutárnímu orgánu příjemce nebo jakémukoli jeho členovi není zahájeno, nebo vedeno 
trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela 
s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti 
majetku; 

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH prohlašuje, že) v případě, že se v 
budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v žádosti 
o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši 
způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH hl. m. Praze, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento 
odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané 
hodnoty); 
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15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH prohlašuje, že) do způsobilých nákladů 
byly zahrnuty pouze položky v ceně bez DPH a dále jen položky v ceně s DPH, u nichž není 
možné, aby byl nárokován odpočet DPH na vstupu. Dále prohlašuji, že v případě, že v 
budoucnu na tuto poměrnou část DPH, která byla v žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých  
nákladů, získám nárok na odpočet DPH na vstupu, vrátím dobrovolně částku dotace připadající 
na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, hl. m. 
Praze, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni 
podání přiznání k dani z přidané hodnoty); 

16. si jsem vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek poskytnutí finanční podpory je 
možné, že podpora nebude vyplacena nebo její výše bude upravena nebo budu požádán/a o 
navrácení neoprávněně vyplacených prostředků. 

 
Jméno a příjmení 
statutárního zástupce / 
oprávněné osoby* 

Radim Jendřejas 

Funkce v organizaci Jednatel 

Místo a datum podpisu Praha 26.8.2010 Podpis 
a razítko 

 
 
 
 
 
 
 

* Pokud monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být přiloženo pověření od statutárního zástupce. (V případě, že 
pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze jednou; pokud bylo pověření pro oprávněnou 
osobu vydáno univerzálně pro celý projekt a bylo předloženo současně s projektovou žádostí OPPA (nebo následně), není nutné 
jej k monitorovací zprávě dokládat, pouze se na tomto místě uvede poznámka o dříve předloženém pověření.) 
 


