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Hardwarové a softwarové požadavky

Internetový prohlížeč - Internet Explorer 11
(nepoužívat Edge, Mozilla ani Chrome)

zapnutý JavaScript – zadávání dat

poslední verze Adobe Acrobat Reader – tisk žádosti

zásuvný modul MS Silverlight v nejnovější verzi – podpis

TescoSW Elevated Trust Tool – nutné pro přístup k 
certifikátům









Přijde SMS na zadané číslo mobilu

Přijde aktivační odkaz na zadaný e-mail – je aktivní jen 24 hodin

Po kliknutí na odkaz je uživatel přesměrován na portál ISKP14+, kde 
mu systém zobrazí informativní hlášku: „Vaše žádost o registraci do 

Aplikace MS2014+ byla úspěšně dokončena“.

Pak přijde e-mail s přihlašovacím jménem, žadatel se může přihlásit 
(heslo se použije to z registrace).





Uživatelská příručka IS KP 14+: postupovat krok za krokem



FAQ Elektronický podpis

Podepisování objektů v MS2014+
Předcházení problémů s certifikátem pro podpis v aplikaci MS2014+

Principy práce s certifikáty v aplikaci MS2014+

Spolupráce s IT odborníkem

Získání klíče

Principy práce s certifikáty v aplikaci MS2014+ - kap.6

https://www.postsignum.cz/online_generovani_zadosti.html

Jít podle návodu na této stránce

Instalovat certifikát na počítači, ze kterého jsme požádali, pak lze 
přenést i do dalšího počítače

https://www.postsignum.cz/online_generovani_zadosti.html




























Pro komunikaci se používají depeše





Některé záložky nejsou zpřístupněny ihned po založení žádosti –
zaktivní se až po vyplnění některých údajů.

Záložka indikátory – až po vyplnění záložky Specifické cíle

Záložky Financování – až po vyplnění záložky Specifické cíle a Typu 
subjektu na záložce Subjekty projektu

Záložka Podpis žádosti – až po finalizaci

Po vkládání každého údaje vždy uložit

Žlutá pole povinně k vyplnění

Zaškrtávací pole – tři polohy: prázdné – nevyplněno, fajfka - ANO, 
křížek - NE



Příklad vyplňování více údajů na stránce



Přístup k projektu a plné moci

Pečlivě si nastudovat z Uživatelské příručky IS KP 14+ 
kapitoly 4.1 a 4.2 – postupovat krok za krokem

Ten, kdo žádost založí je signatář a může přidělovat / odebírat 
přístup a konkrétní roli ostatním (editor, signatář, čtenář).

Každý, kdo bude mít roli, musí být registrovaný v IS KP 14+ 
(výjimkou je signatář bez registrace – např. stat.zástupce).























Pokud kontrola nevykazuje žádné chyby, je možné žádost 
finalizovat. 

Podpis jednotlivých příloh v záložce Dokumenty již není dle 
pravidel IROP nutný.

Po finalizaci žadatel žádost podepíše. 



Po

Podpis příloh



Finalizace žádosti





Děkujeme za pozornost

RNDr. Robert Rölc, Ph.D.
rolc-opscr@seznam.cz
Tel.: +420 606 603 194

Ing. Veronika Horáková
veronika1horakova@seznam.cz

Tel.: +420 739 017 494
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