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I. Základní informace 

Příjemce dotace je povinen bezodkladně informovat Státní fond životního prostředí České republiky 

(dále jen „Fond“) o všech provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než Fondu, o všech 

navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění. Tato povinnost přímo vychází z Podmínek poskytnutí 

dotace, které jsou přílohou právních aktu o poskytnutí / převodu podpory. 

Pokud byla na projektu zahájena externí kontrola/audit, příjemce vytvoří v IS KP14+ nový záznam 

v modulu Kontroly a vyplní požadované informace (netýká se kontrol provedených MŽP). 
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II. Založení záznamu kontroly 

Po přihlášení do systému IS KP14+ přejde příjemce na obrazovku se seznamem projektů – menu 

„Žadatel“. 

 

Poté vybere projekt, u kterého probíhá kontrola, a přejde do sekce „Kontroly“ nacházející se v levé části 

menu. 
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Následně systém zobrazí seznam všech probíhajících kontrol u vybraného projektu. Pro založení nové 

kontroly zvolí příjemce podpory položku „Nová kontrola“ z levé části menu. Po kliknutí na „Nová 

kontrola“ se založí nový záznam kontroly, který se objeví v přehledové tabulce. 

Aktuální záznam se zobrazuje jako prázdný řádek v seznamu kontrol, přičemž ve sloupci „Název 

kontroly“ je uvedeno „Externí kontrola + aktuální datum“. 

Chybně založený záznam kontroly není možné ze strany příjemce dotace smazat. 

 

List „Detail kontroly“: 

Název kontroly - je automaticky vyplněn ve formě „Externí kontrola + aktuální datum“. Příjemce může 

název kontroly upřesnit dle skutečného názvu. 

Datum zahájení kontroly - příjemce uvede datum zahájení externí kontroly. Po vyplnění data se stav 

kontroly automaticky přepne do stavu „Kontrola zahájena“. 

Datum ukončení kontroly - nepovinná položka, pro aktivaci tlačítka „Finalizovat“ je však vyplnění 

nezbytné. Příjemce uvede datum podpisu protokolu o kontrole. 

Výsledek kontroly - je aktivní po vyplnění pole „Datum ukončení kontroly“ a je taktéž další z podmínek 

pro finalizaci záznamu. Příjemce vybere z číselníku možnost „Se zjištěním“ nebo „Bez zjištění“. 

Předmět kontroly – příjemce uvede hlavní předmět kontroly. 

Název – příjemce vybere z číselníku subjekt/orgán, který kontrolu prováděl (kontrolní orgán mimo 

poskytovatele dotace). 

Po vyplnění potřebných údajů příjemce vždy stiskne tlačítko „uložit“. 

Pozor! Po finalizaci záznamu (tj. po ukončení kontroly a stisknutí tlačítka Finalizovat) jej nelze dále 

editovat. 
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V případě, že bylo při kontrole zjištěno pochybení, zvolí příjemce v levé části menu odpovídající položku 

a založí „Nové kontrolní řízení“, případně pak „Nové nápravné opatření“. 

List „Nové kontrolní zjištění“ a „Nové nápravné opatření“: 

Na záložce „Nové kontrolní zjištění“ vyplní příjemce „Číslo zjištění“, popřípadě „Vyčíslení zjištění“ a „Popis 

zjištění“. Příjemce ukončí editaci uložením.  

Na záložce „Nové nápravné opatření“ vyplní příjemce „Číslo nápravného opatření“, „Číslo zjištění“ 

(z číselníku, které je uvedeno v předešlé záložce „Nových kontrolních zjištění“) a doplní „Popis 

nápravného opatření“. Poté záznam uloží.  

Pokud je zapotřebí založit nový záznam, využije se pole „Nový záznam“. Pole „Storno“ je možné využít 

k výmazu záznamu ještě před jeho uložením. Po uložení se záznam přesune do přehledové tabulky 

na záložce „Detail kontroly“ – list „Kontrolní zjištění“ (v případě Kontrolního zjištění) a do přehledové 

tabulky „Detail kontroly“ - list „Opatření k nápravě“ (v případě Opatření k nápravě). 
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List „Přílohy“: 

List „Přílohy“ se nachází v levé části menu. Přes pole „Nový záznam“ vloží příjemce přílohu, vyplní „Název 

přílohy“ a stisknutím pole „Přiložit“ nahraje požadovaný dokument. 

Formou přílohy příjemce povinně vkládá Protokol o kontrole a případně informace a doklady k plnění 

nápravných opatření. 

 

Dalšími nepovinnými záložkami k vyplnění jsou „Námitka podjatosti kontrolujícího“ a „Námitka proti 

kontrolnímu zjištění“. Příjemce v případě potřeby vyplní požadovaná datová pole.  
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III. Finalizace záznamu kontroly 

Jakmile jsou veškeré informace týkající se externí kontroly kompletně doplněny, posledním krokem 

je jejich finalizace. Před finalizací je nutné důkladně zkontrolovat veškeré informace, jelikož finalizací 

dojde k zamezení editace záznamu. Kontrola se přepne automaticky do odpovídajícího stavu „Kontrola 

ukončena bez/se zjištění(m)“ (jenž se zobrazí projektovému manažerovi). 

Storno finalizace může provést pouze projektový manažer. 

Není-li kontrola ještě ukončena, nelze finalizaci provést. Zadané údaje proto postačí pouze uložit. Jakmile 

jsou známy další skutečnosti o průběhu kontroly, příjemce záznam aktualizuje a nakonec finalizuje. 

Je-li nutné doplnit/opravit zfinalizovaný záznamu kontroly, může projektový manažer provést storno 

finalizace. V takovém případě se příjemci v IS KP14+ znovu uvolní všechna pole kontroly k editaci. 


