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2 ŽÁDOST O INTEGROVANOU STRATEGII 

 Registrace a přihlášení do ISKP14+ 2.1.

Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ vyplňuje žadatel prostřednictvím aplikace ISKP14+ Modul 

ISKP14+ je nástrojem pro vypracování žádosti o podporu na vytvořeném formuláři odpovídajícím 

podmínkám příslušné výzvy v rámci daného integrovaného nástroje. Prostřednictvím aplikace probíhá 

elektronické podání žádosti o podporu (podpis a podání žádosti probíhá výhradně prostřednictvím 

kvalifikovaného elektronického podpisu), žadatel neinstaluje do počítače žádný program a žádost o 

podporu vyplňuje přímo v okně internetového prohlížeče.  

Produkční prostředí aplikace ISKP14+ (tj. portál pro vypracování a podání žádosti o podporu) je 

dostupné na adrese: https://mseu.mssf.cz/ 

Pro účely tréninku je určeno referenční prostředí na adrese: https://mseu-sandbox.mssf.cz/. 

Pro přístup do portálu ISKP14+ je nutné provést registraci nového uživatele přes tlačítko Registrace 

na úvodní stránce (obrázek 1).  

Obrázek 1 Registrace 

 

 

 

 

Přihlášení do aplikace následně probíhá vyplněním uživatelského jména a hesla (obrázek 2). 

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu-sandbox.mssf.cz/
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Obrázek 2 Přihlášení 

 

 
 

V aplikaci ISKP14+jsou k dispozici dva typy nápovědy, kontextová nápověda, která se uživateli objeví, 

pokud najede kurzorem na příslušné datové pole, a nápověda, kterou si uživatel vyvolá stiskem 

tlačítka „Nápověda“ v pravém horním rohu obrazovky (obrázek 3). 

Stiskem tlačítka Profil uživatele může uživatel upravovat své osobní údaje, kontaktní údaje pro 

zasílání notifikací a dále jsou zde k dispozici údaje o subjektech, které si uživatel v procesu vytváření 

žádosti o podporu uložil k dalšímu využití informací o příslušném subjektu pro každou další žádost bez 

nutnosti znovu vkládat data (obrázek 3).  
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Obrázek 3 Nástěnka ISKP14+ 

 

 

 Založení žádosti 2.2.

Po registraci může uživatel založit vlastní žádost o podporu strategie integrovaného nástroje 

prostřednictvím ISKP14+V modulu Žadatel stiskne tlačítko Nová žádost a následně na obrazovce 

Seznam programů a výzev vybere možnost DoP - Dohoda o partnerství a poté příslušnou výzvu, pod 

kterou bude žádost o strategii ITI/IPRÚ založena (obrázek 4 a 5).  

Obrázek 4 Seznam programů a výzev 1 
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Obrázek 5 Seznam programů a výzev 2 

 

 

Následuje uložení formuláře žádosti, které zahrnuje nastavení práv vlastníka, generování HASH kódu 

(identifikace žádosti), sdílení přístupů a postoupení plné moci (obrázek 6).  

Obrázek 6 Uložení formuláře žádosti 
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 Identifikace žádosti 2.3.

Uživatel, který žádost založil, je určen jako Správce přístupů a má práva vlastníka žádosti o podporu 

strategie integrovaného nástroje, např. práva pro editaci žádosti nebo právo přidělit/odebrat příslušné 

role pro přístup k žádosti dalším uživatelům (viz záložka Přístup k projektu). Může také nastavit 

postoupení plné moci. (obrázek 7) 

Obrázek 7 Přístup ke strategii 

 

 

Stiskem tlačítka Nový záznam, zadáním uživatelského jména osoby a zaškrtnutím vybraného 

checkboxu (editor, signatář, čtenář) se příslušnému uživateli přiřadí konkrétní role k dané žádosti. 

Takto zadaná osoba vystupuje jako tzv. správce projektu, který má přidělenou roli (signatář /editor / 

čtenář). Jeden uživatel může mít přiděleno více rolí. (Monitorovací systém umožňuje přiřadit roli 

signatáře více osobám. V případě využití této funkcionality, tedy pokud je signatářů více, určuje se 

pořadí, v jakém se žádost o podporu podepisuje.) Tlačítkem Uložit se záznam uloží. Pro možnost 

finalizace a následného podpisu žádosti o podporu je nutné, aby v rámci žádosti vystupoval alespoň 

jeden uživatel s přiřazenou rolí signatář.  

Poté, co správce přístupů nasdílí přístup k žádosti o strategii jinému uživateli, zobrazí se tato žádost 

příslušnému uživateli v jeho seznamu strategií. Uživatel se následně vyjádří – zda přijímá či odmítá.  

Správce přístupů se může svých práv vzdát tak, že označení ‚Správce přístupů‘ předá na některého 

z editorů strategie. Správce přístupů vybere záznam Editora, kterého chce zvolit správcem přístupů a 

stiskne tlačítko ‚Předat vlastnická práva tomuto správci‘. Tímto je změněn správce přístupů.  Dokud 

mu novým správcem přístupů není role editora odebrána, pak má původní správce přístupů na žádosti 

o podporu/projektu v ISKP14+ roli editora. Tj. role správce přístupů je mu odebrána, ale role editora si 

může ponechat, takže mohou existovat dva uživatelé s rolí editora. 

Na žádosti mohou také figurovat až dva uživatelé s rolí Správce přístupů. Prvním správcem přístupů je 

automaticky určen uživatel, který žádost o podporu založil. Automaticky s rolí Správce přístupů je mu 

přidělena i role Editor. Ten má následně právo zvolit svého zástupce. V tomto případě se tedy nezříká 
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své role Správce přístupů, ale pouze určuje druhého uživatele se stejnou rolí Správce přístupů, tedy 

se stejnými právy, které z této role plynou. I tento uživatel má následně právo přidělit/odebrat dalším 

uživatelům příslušné role k dané žádosti (editor, čtenář, signatář). Správce přístupů vybere 

příslušného uživatele s rolí editora nebo signatáře a zaškrtnutím checkboxu „Zástupce správce 

přístupů“ určí daného uživatele jako svého zástupce.  

Zapracována je i funkcionalita umožňující signatáři (zmocniteli) pověřit podepsáním vybraných úloh 

zmocněnce. Pořadí při podpisu si určují uživatelé s příslušnou rolí sami. Zmocněncem může být 

jakýkoli z uživatelů, který je tzv. správcem projektu, tedy má v rámci projektu přidělené role (signatář 

/editor / čtenář). V rámci výběru typu plné moci uživatel vybere, zda se jedná o plnou moc 

elektronickou, nebo „listinnou“, tedy plnou moc ověřenou notářským zápisem.  

V případě listinné plné moci je třeba ji naskenovat a tento soubor připojit k formuláři. Takovou plnou 

moc již nepodepisuje zmocnitel (signatář) v listinné podobě, podpis připojí pouze zmocněnec, který 

tímto způsobem stvrdí přijetí pověření k podpisu dané úlohy.  

V případě elektronické plné moci je třeba k plné moci připojit podpis obou uživatelů – jak zmocnitele, 

tak i zmocněnce.  

Aby byla plná moc platná, je třeba vyplnit v ISKP14+ její platnost „od a do“. Formální úprava plné moci 

není určena v ISKP14+, je to předmětem metodického doporučení. 

Dále je nutné na záložce Plné moci vyplnit úlohu, k jejímuž podpisu zmocnitel zmocněnce pověřuje – 

tedy typ dokumentu, který bude podepisován elektronickým podpisem zmocněnce např. žádost o 

podporu. Tento výběr se provádí prostřednictvím tlačítka Vybrat předmět zmocnění. (obrázek 8 a 9) 

Obrázek 8 Plné moci 
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Obrázek 9 Výběr předmětu zmocnění 

 

Jednotlivé kroky provádějí uživatelé na základě určených rolí 

 Vyplnění žádosti 2.4.

První záložkou pro vyplnění je Identifikace operace: uživatel vyplní základní údaje vztahující se 

k žádosti o podporu (obrázek 10). Žlutě podbarvená pole jsou povinná k vyplnění.  

Obrázek 10 Identifikace operace 
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Kromě názvu strategie a zkráceného názvu je nutné vyplnit výběrem z číselníku, zda žádost 

podepisuje jeden signatář nebo všichni signatáři a vybrat typ podání žádosti o podporu. Při 

automatickém podání je žádost odeslána na MMR-ORP automaticky po podpisu signatářem nebo 

posledním signatářem v řadě (v případě volby podpisu všemi signatáři), při ručním podání je žádost 

odeslána na MMR-ORP až na základě aktivní volby žadatele po podpisu žádosti o podporu.  

Další záložkou na levém menu jsou Specifické cíle: žadatel zvolí na žádosti o strategii specifické cíle 

operačních programů, čímž je dána jednoznačná vazba na příslušné programy (obrázek 11). Žlutě 

podbarvená pole jsou povinná k vyplnění. 

Obrázek 11 Specifické cíle 

 

 

Další záložka na levém menu je určena pro vyplnění základních informací o integrované strategii 

(obrázek 12 a 13): Popis integrovaného nástroje, Strategický cíl IN, Specifický cíl IN, Opatření 

ITI/IPRÚ a Vazba opatření na SC programu. Výběr opatření se provádí pomocí tlačítka Vazba 

opatření na SC programu, které se nachází na konci formuláře (obrázek 13).  
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Obrázek 8 Strategie ITI/IPRÚ 1 

 

Obrázek 13 Strategie ITI/IPRÚ 2 
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Na další záložce uživatel vyplní Území strategie (obrázek 14). Po zvolení územní jednotky se nabídne 

číselník, kde se ručně vyberou příslušné celky.  

Obrázek 14 Území strategie ITI/IPRÚ 

 

 

Následuje záložka Subjekty (obrázek 15), na které se po zadání IČ a jeho validaci načte odpovídající 

subjekt.  

Obrázek 15 Subjekty strategie ITI/IPRÚ 
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Dále navazují záložky Adresy subjektu a Osoby subjektu (obrázek 16 a 17), kde je třeba doplnit 

potřebné údaje, a to především údaje, které se nenačetly při validaci.  

Obrázek 16 Adresy subjektu 

 

 

Obrázek 9  Osoby subjektu 
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Na další záložce žadatel vyplňuje finanční plán z pohledu Financování podle specifických cílů 

(strategie), opatření a podopatření ITI/IPRÚ (obrázek 18 a 19). Pro vyplnění dat finančního plánu za 

jednotlivé roky použije tlačítko Editovat vše. Žadatel vyplní částky Příspěvek Unie, Národní veřejné 

zdroje (SR, SF), Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné), Národní soukromé zdroje a Nezpůsobilé 

výdaje (jsou-li známy) u jednotlivých záznamů finančního plánu.  

Položky Celkové způsobilé výdaje (CZV), Podpora a Vlastní zdroje příjemce systém spočítá 

automaticky.   

Obrázek 18 Financování podle specifických cílů 1 

 

 

Obrázek 19 Financování podle specifických cílů 2 
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Vložené částky za jednotlivé roky systém automaticky sečte a provede rozpad na Financování podle 

fondů (obrázek 20).  

Obrázek 10 Financování podle fondů 

 

 

V záložce Indikátory vybere uživatel záznam, ke kterému bude vybírat indikátory. Vybere si záznam 

z nabídnuté množiny indikátorů. Doplní hodnoty a data hodnot ke každému z přiřazených indikátorů. 

Po uložení může vybrat další indikátor a upravit jeho hodnotu. Každý indikátor může být přiřazen 

jednou (obrázek 21).  
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Obrázek 21 Indikátory 

 

 

Další formulář je určen pro vyplnění horizontálních principů. Uživatel vybere typ horizontálního 

principu a doplní jeho popis (obrázek 22).  

Obrázek 11 Horizontální principy 
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 Vložení příloh žádosti 2.5.

K žádosti o strategii integrovaného nástroje lze připojit přílohy (obrázek 23).  

Obrázek 12 Přiložené dokumenty 

 

Ke každé definované příloze smí být připojen fyzický soubor, který je podkladem pro zpracování 

problematiky, kterou se definovaná příloha zabývá.  

Správce strategie má možnost založit si vlastní uživatelskou přílohu a tu k žádosti o strategii 

integrovaného nástroje připojit. Velikost jedné přílohy je omezena na 100MB.  

 

 Kontrola žádosti 2.6.

Tlačítko Kontrola na úvodní obrazovce slouží k ověření, zda jsou vyplněny všechny požadované 

údaje. Systém automaticky podle předem nastavených kontrol ověří, zda jsou všechna povinná data 

vyplněna. Pokud nejsou všechna povinná data vyplněna, zobrazí se odkaz na danou záložku, kde je 

možné příslušná data doplnit. Kontrolu si uživatel může spustit kdykoliv během procesu vyplňování 

formuláře žádosti o podporu.  

 

 Finalizace žádosti 2.7.

Stiskem tlačítka Finalizace na úvodní obrazovce se žádost o strategii uzamkne a je připravena k 

podpisu prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu (blíže viz kapitola 2.8). V případě, že 

uživatel zapomene provést kontrolu pomocí tlačítka Kontrola, systém při finalizace kontrolu provede 

automaticky. Není tedy možné finalizovat nekompletní žádost.  
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 Podpis a podání žádosti  2.8.

Pozn. Kapitola byla převzata z Uživatelské příručky ISKP14+Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o 

podporu.  

Po finalizaci žádosti o podporu dochází v levém menu formuláře žádosti o podporu k aktivaci záložky 

Podpis dokumentu. Při podávání se dokument vkládá do MS2014+ (ISKP14+) v elektronické podobě, 

kdy je potvrzen elektronickým kvalifikovaným podpisem externím žadatelem - manažerem strategie 

nebo jinou osobou s příslušným oprávněním k podání žádosti ze strany nositele integrovaného 

nástroje
1
.  

Žadatel vstoupí na obrazovku Podpis dokumentu. V poli soubor se nabízí tisková verze žádosti o 

podporu, kterou je možné zobrazit stiskem tlačítka Otevřít (obrázek 24).  

Obrázek 13 Detail podpisu 

 

 

 

 
 

Podpis žádosti o podporu probíhá prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu. Stiskem 

ikony pečetě se zobrazí okno, kde následně žadatel vybere certifikát pro podepisování, uložený 

v příslušném souboru. Stiskem tlačítka Disk a následným výběrem příslušného souboru, připojí 

žadatel certifikát pro podpis (obrázek 25).  

                                                           
1
 Doporučeno, aby osoba určená pro podání žádosti a rovněž elektronický podpis žádosti byla pověřena na základě usnesení 

zastupitelstva města, kterým se současně schvaluje integrovaná strategie. 

Stiskem ikony pečetě se 

podepisuje žádost o 

podporu. 
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Obrázek 14 Vložení certifikátu 

 

 

Následně žadatel vloží heslo a stiskem tlačítka OK potvrdí akci, resp. prostřednictvím elektronického 

podpisu dojde k podepsání žádosti o podporu (obrázek 26).  

Obrázek 26 Detail vložení certifikátu 

 

Výběr certifikátu pro 

podpis 
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Po úspěšném ověření platnosti elektronického podpisu je zobrazena hláška o úspěšném podepsání 

žádosti (obrázek 27).  

Obrázek 15 Potvrzení podepsání žádosti 

 

Žádost o podporu je nyní podepsána a následně podána do MS2014+ (ISKP14+). V závislosti na 

zvoleném typu podání na záložce Identifikace operace probíhá podání buď automaticky (viz hláška o 

podepsaném dokumentu níže), kdy po podepsání žádosti provede podání systém a od žadatele 

nejsou již požadované žádné kroky, nebo ručně. V případě ručního typu podání je podání žádosti o 

podporu provedeno na základě aktivní volby uživatele. V  záhlaví žádosti o podporu se objeví nové 

tlačítko – Podání (obrázek 28).  

Obrázek 28 Ruční podání žádosti 

 

 

Po stisku tlačítka Podání se objeví upozornění, zda žadatel chce pokračovat v procesu podání 

žádosti. Stiskem tlačítka Pokračovat akci potvrdí (obrázek 29). Žádost je tímto podána (obrázek 30).  
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Obrázek 16 Upozornění a potvrzení ručního podání žádosti 1 

 

Obrázek 30 Upozornění a potvrzení ručního podání žádosti 2 
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