
   

 

NÁVODKA – VAZBA UC NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU 

Tato návodka „Vazba UC na výběrové řízení projektu“ má žadatelům pomoci při zakládání 

výběrového řízení a vytváření jeho vazby na účetní doklad v Žádosti o platbu, kterou je od 1.7.2010 

nutné provádět (více v Pokynech pro žadatele a příjemce dotace – obecná část). Návodka popisuje 

jednotlivé kroky, jak postupovat při vkládání VŘ do aplikace eAccount  a jak následně po ověření 

řádného postupu ve VŘ na OISF (Odbor implementace SF na Ministerstvu průmyslu a obchodu) 

postupovat při utváření vazby UC na VŘ. Slouží žadatelům, kteří v rámci svého projektu provedli 

výběrové řízení  a budou podávat Žádost o platbu (ŽoPl).  

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

Nové výběrové řízení vytváří žadatel v aplikaci eAccount na záložce Výběrová řízení pomocí tlačítka 

„Přidat výběrové řízení“. 

 

 

Zde se vyplní detail výběrového řízení projektu a přiloží veškeré potřebné dokumenty. Každé 

výběrové řízení má svou oddělenou dokumentaci. Přehled dokumentů se zobrazí po stisknutí tlačítka 

„Dokumenty výběrového řízení“, které je umístěno pod detailem výběrového řízení. 

Po založení se výběrové řízení nachází ve stavu „Plánováno“. Stavy výběrového řízení mění žadatel 

pomocí tlačítek „Změna stavu VŘ na …“ pod detailem VŘ. V momentě, kdy je VŘ žadatelem 

ukončeno, odesílá jej prostřednictvím tlačítka „Předání VŘ ke schválení OISF“ k ověření řádného 

postupu ve VŘ. O všech krocích kontroly VŘ je žadatel informován prostřednictvím nástěnky 

v projektu (informaci dostává žadatel také e-mailem). Po ověření řádného postupu ve VŘ na OISF 

může žadatel dané výběrové řízení přiřadit k účetnímu dokladu a podat ŽoPl. Žadatel nemůže podat 

ŽoPl, pokud nejsou všechna výběrová řízení ve stavu „Ověřen řádný postup ve VŘ“, "VŘ zamítnuto", 

"VŘ Zrušeno" nebo "Ukončeno bez předání OISF".  Pokud je v systému rozpracované VŘ, které 

nebude předáváno (navazováno k účetnímu dokladu) ke kontrole u aktuální ŽoPl, a které je 

evidované v projektu, nelze  ŽoPl podat.   

 

 

Zpřístupněná záložka 
Výběrová řízení 



   

V případě, že systém eAccount zablokoval podání ŽoPl v důsledku rozpracovaného VŘ a žadatel chce 

podat ŽoPl za etapu, jíž se dané VŘ netýká, lze buďto: 

- Vyčkat až do doby než bude VŘ v jednom z konečných stavů („Ověřen řádný postup ve VŘ“, 

„VŘ zamítnuto“, „VŘ zrušeno“ nebo „Ukončeno bez předání OISF“) a ŽoPl následně podat 

- Zrušit VŘ v systému eAccount, podat ŽoPl za etapu, jíž se VŘ netýká a opět předat VŘ ke 

schválení OISF 

 

Detail výběrového řízení projektu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentace VŘ Tlačítka ke změně stavu VŘ 

Informace o stavu VŘ 



   

VAZBA UC NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU 
 
Při založení účetního dokladu v ŽoPl je žadatel povinen uvést informaci, zda je nebo není daný účetní 

doklad nutné přiřazovat k některému výběrovému řízení projektu. 

 
1) Účetní doklad nemá vazbu na výběrové řízení 

· V případě označení indikátoru „Účetní doklad nemá vazbu na výběrové řízení“ není vybíráno 

pořadové číslo výběrového řízení projektu (v přehledu zobrazen “x“)  

 
2) Účetní doklad nemá vazbu na výběrové řízení – nastaveno systémem (zpětně) 

 
· Indikátor „Účetní doklad nemá vazbu na výběrové řízení –  nastaveno systémem (zpětně)“ přiřazuje 

systém automaticky u již předaných Žádostí o platbu na CI – u účetních dokladů zpracovaných v 

minulosti, žadatel nemá možnost tuto variantu zvolit. 

 

 



   

3) Účetní doklad má vazbu na výběrové řízení 

 

· V případě označení indikátoru „Účetní doklad má vazbu na výběrové řízení“, což znamená, že je 

příslušný účetní doklad vztažen k některému výběrovému řízení projektu, systém umožní volbu z 

výběrových řízení projektu (Pořadové číslo a název přiřazeného výběrového řízení), které jsou ve 

stavu „Ověřen řádný postup ve VŘ“. 


