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ÚVOD
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je základním programovým dokumentem resortu
průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v letech 2007 —
2013. Globálním cílem OPPI je zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české
ekonomiky a přiblížit inovační produktivitu sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových
zemí Evropy.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) představuje v rámci OPPI pro období 2007-2013 celkem 15
programů podpory.
Pokyny pro žadatele a příjemce dotace (dále jen „Pokyny“) poskytují žadatelům o dotaci základní
informace o způsobu předkládání projektů a procesech souvisejících se samotnou realizací projektů.
Pokyny se skládají ze dvou částí – obecná část je společná pro všechny dotační programy, zvláštní
část odráží specifika daného programu.
Pokyny jsou vydávány pouze v elektronické podobě a jsou aktualizovány. O průběžných změnách
v dokumentu jsou žadatele informováni pomocí nástěnky projektu v aplikaci eAccount. Agentura
CzechInvest také rozesílá informace o aktuálních verzích na registrované adresy (Vaši e-mailovou
adresu si můžete registrovat na www.czechinvest.org).
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žadatel (osoba, která dosud neobdržela Rozhodnutí
o poskytnutí dotace), resp. příjemce dotace (osoba, která Rozhodnutí o poskytnutí dotace již obdržela)
je povinen postupovat v souladu s právními předpisy ve znění, které je závazné v době, kdy provede
příslušnou činnost (včetně tzv. přechodných a obdobných ustanovení). Skutečnost, že není uveden
konkrétní odkaz na zákon, nařízení, mezinárodní smlouvu, vyhlášku, nebo na jejich novelizaci,
nezakládá příjemci právo na vstřícnější postup poskytovatele dotace.
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Díl I. Žádost o poskytnutí dotace, Hodnocení
projektu, Realizace projektu, Monitoring
1. Co předchází podání žádosti o podporu
1.1 První krok žadatele – kvalitní podnikatelský záměr
Základním předpokladem pro získání dotace je kvalitní podnikatelský záměr. Potenciální žadatel musí
mít jasnou představu o projektu. Ten by měl být realizovatelný, odpovídat ekonomické situaci a
možnostem žadatele. Měl by být také dostatečně efektivní a udržitelný.

1.2 Druhý krok – získání základních informací o možnostech podpory záměru
Nejdůležitějším zdrojem informací o programech podpory, dokumentech k programům OPPI a
o novinkách jsou internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (www.mpo-oppi.cz) a
agentury CzechInvest (www.czechinvest.org).
Dalším poskytovatelem informací jsou Regionální kanceláře CzechInvestu (RK CI), které sídlí ve
všech krajských městech České republiky. Zájemci se mohou obracet na RK CI buď písemně, nebo
telefonicky, případně si mohou domluvit osobní konzultaci (http://www.czechinvest.org/regionalnikancelare ). MPO a CI (včetně RK CI) poskytují služby žadatelům zdarma.

1.3 Třetí krok – sladění podnikatelského záměru s požadavky programu
Program definuje požadavky, které musí splnit jak žadatel, tak projekt, ve Výzvách. Doporučujeme
Váš podnikatelský záměr konzultovat na některé ze 13 Regionálních kanceláří CzechInvestu (RK
CI). Předejdete tak možným nedorozuměním a nesprávnému pochopení podmínek programu
podpory.
Žádost může připravit žadatel samostatně, nebo s pomocí poradenských firem, které působí na trhu.
Doporučujeme žadatelům, kteří si nechávají projekt zpracovat od poradenské firmy, aby si projekt
před předložením důkladně pročetli a byli seznámeni s tím, co podepisují! Zvýšenou pozornost
věnujte především cílové hodnotě a termínu pro splnění závazných ukazatelů (závazné ukazatele je
nutné splnit obvykle k datu ukončení projektu).

1.4 Posuzování vlivů na životní prostředí
Evropská unie klade důraz na to, aby projekty, které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů,
neměly negativní dopad na životní prostředí. Proto se provádí předběžné posouzení vlivu projektů na
životní prostředí.
Pokud realizovaný projekt bude vyžadovat územní nebo stavební řízení nebo se jedná
o aktivitu s možným negativním dopadem na životní prostředí, doporučujeme před podáním Plné
žádosti prostudovat zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, přílohy č. 1 – seznam záměrů, kategorie I. a II., a zákon č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, případně konzultovat záměr projektu na
odboru životního prostředí příslušného krajského úřadu, kde Vám budou vysvětleny postupy
posuzování vlivu na životní prostředí.
Žadatelé jsou v případě stavební aktivity projektu povinni postupovat dle zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“). Předběžné vyjádření EIA 1 k projektu,
EIA - Environmental Impact Assessment - posuzování vlivů na životní prostředí. Základním významem procedury posuzování
vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností
a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany
životního prostředí do rozhodovacího procesu.
1
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vydávané v minulém programovacím období odborem ŽP KÚ nebo MŽP, bude nahrazeno jednou
z forem územního řízení nebo dokladů dle SZ:
- územní řízení v plném rozsahu, viz § 84 SZ
- zjednodušené územní řízení, viz § 95 SZ
- územní souhlas, viz § 96 SZ
územně plánovací informace, viz § 21 odst. 1) písm. d) SZ. Navazující ohlášení stavby viz §
104 odst. 1) SZ, podávání předběžných informací správním úřadem viz § 139 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- veřejnoprávní smlouva, viz § 4 odst. 1 a § 78 odst. 3)-5) SZ, viz též § 159 - § 170 správního
řádu
- regulační plán, viz § 61 odst. 2) a § 77 odst. 2) SZ
Závěr procesu (např. závěr zjišťovacího řízení, stanovisko) z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bude zohledněn až v následném
povolovacím procesu, resp. řízení (např. územní řízení, stavební řízení), popř. jiném dokladu dle
správních předpisů (např. stavební zákon).
Finanční prostředky nemohou být přiděleny projektům (záměrům), které by mohly poškodit životní
prostředí. Nelze povolit, ani realizovat záměr, který by nebyl v souladu s právním řádem ČR, včetně
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při
nedodržení povolení k realizaci záměru nemůže žadatel čerpat finanční prostředky, tato finanční
pomoc nemůže být rovněž čerpána v rozporu s právem ES. Samotné povolení či nepovolení
(projektového) záměru je zárukou splnění právního řádu ČR.
Platná znění uvedených zákonů můžete mimo jiné nalézt na http://portal.gov.cz.

1.5 Seznamte se s povinnostmi příjemce dotace
Žadatel podává žádost prostřednictvím elektronické aplikaci eAccount ve dvou fázích:
1) Registrační žádost a
2) Plná žádost.
Blíže k oběma fázím viz Zvláštní část Pokynů pro žadatele pro konkrétní Výzvu daného programu.
Před podáním Registrační žádosti doporučujeme seznámit se s požadavky souvisejícími
s předložením projektu, viz www.mpo-oppi.cz.
Doporučujeme seznámit se s textem Podmínek poskytnutí dotace a jejich příloh ještě před
zahájením přípravy žádosti, abyste si byli předem vědomi všech povinností, které budete muset
v průběhu realizace projektu i ve stanoveném období po realizaci projektu plnit. Poslední platný vzor
Podmínek je zveřejněn na www.mpo-oppi.cz.
Agentura CzechInvest zkontroluje Registrační žádost po jejím předložení a žadateli potvrdí, že
v zásadě splňuje podmínky. K tomuto okamžiku se váže tzv. Datum přijatelnosti projektu, které je
závazně stanoveno v dokumentu Podmínky poskytnutí dotace. Od této chvíle mohou začít vznikat
způsobilé výdaje (viz kapitola 3.1. Způsobilé výdaje). Více o Registrační žádosti ve zvláštní části
Pokynů pro žadatele v kapitole Registrační žádost (RŽ). Následně je vyhotovena Plná žádost (PŽ),
která podrobně rozpracovává projekt do podrobností.
Vznik způsobilého výdaje zakládá zahájení realizace projektu. V Plné žádosti je proto nutné uvést
plánované datum zahájení realizace projektu, které je pozdější než Datum přijatelnosti projektu.
Datum zahájení projektu je pouze orientační. O skutečném postupu projektu informujete poskytovatele
prostřednictvím monitorovacích zpráv. Pokud bude z těchto zpráv zjištěn nedostatečný postup při
realizaci projektu, můžete být žádáni o zdůvodnění, případně může být provedena mimořádná
kontrola v místě realizace.
PŽ postupuje po jejím předložení Agentuře procesem hodnocení a výběru. Konečnou jistotu
o poskytnutí dotace získáte až vydáním Rozhodnutí. Během procesu schvalování projektu může na
straně žadatele dojít ke změnám projektu (např. v harmonogramu prací, mírným úpravám
v rozpočtových položkách aj.). O podobných změnách je nutné co nejdříve informovat projektového
manažera Agentury prostřednictvím „Nástěnky“ v aplikaci eAccount, aby mohly být zohledněny již při
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přípravě Podmínek. Vyhnete se tím mnohem náročnějšímu procesu podávání žádosti o změnu
Podmínek po jejich vydání a podepsání. Dále upozorňujeme, že při vyplňování veškerých dat do
aplikace eAccount, je velmi důležité jejich průběžné ukládání.
Zahájíte-li realizaci projektu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je nutné dodržovat níže
uvedené principy a pravidla. Jejich případné nedodržení může mít v budoucnu za následek uplatnění
sankcí včetně nevyplacení části, nebo celé částky dotace. Všechny podmínky realizace projektu
naleznete na www.mpo-oppi.cz a www.czechinvest.org.
Mezi podmínky, ke kterým se příjemce dotace zavazuje, patří zejména:
 vedení analytického účetnictví - příjemce dotace dokládá splnění povinnosti předložením
účetní sestavy s doporučeným znakem (např. analytický znak, středisko, zakázka atd.), která
obsahuje všechny položky výdajů nárokované dosud v ŽoPL. Ověření splnění této povinnosti
provedou pověření pracovníci MPO a externí subjekt při kontrole na místě; nebo daňové
evidence2 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířené o požadavky uvedené
v Podmínkách poskytnutí dotace.3
 výběr dodavatelů zakázek, na které bude poskytnuta podpora z Operačního programu
Podnikání a inovace, dle stanovených pravidel (Pravidla pro výběr dodavatelů;
http://www.mpo-oppi.cz/215-spolecne-prilohy-dotacnich-programu-podpory.html )
 zajištění publicity projektů, na které je poskytnuta dotace, během a po realizaci projektu dle
stanovených pravidel (http://www.mpo-oppi.cz/215-spolecne-prilohy-dotacnich-programupodpory.html )
Podrobněji jsou povinnosti příjemce popsány v kapitole 3.2 Povinnosti žadatele při zahájení realizace
projektu. Na tomto místě jsme poukázali na ty povinnosti, které nejsou obecně známy a v českém
prostředí nové, neboť vyplývají z požadavků EU.

1.6 Elektronický podpis – jak a kde ho získat
Internetová aplikace eAccount umožňuje žadatelům komunikovat s agenturou CzechInvest
elektronickou formou. Nutnou podmínkou pro komunikaci prostřednictvím aplikace eAccount je
podepisování
některých
dokumentů
elektronickým
podpisem
žadatele;
http://www.czechinvest.org/data/files/elektronicky-podpis-3501-cz.pdf.
Základní pojmy
Elektronický podpis
Údaje připojené k elektronické zprávě (dokumentu), díky nimž si může příjemce jednoznačně ověřit
identitu odesílatele i to, zda zpráva (dokument) nebyla dodatečně změněna.
Certifikát
Je elektronickou obdobou průkazu totožnosti, kterým se odesílatel prokazuje při elektronické
komunikaci. Kromě identifikačních údajů podepisující osoby obsahuje také veřejný klíč (viz níže).
Soukromý klíč
Data určená pro vytváření elektronického podpisu. Soukromý klíč by měl jeho majitel uchovávat na
bezpečném místě (viz Nosiče dat), protože za něho nese veškerou právní odpovědnost. V případě
ztráty soukromého klíče je třeba neprodleně kontaktovat vydavatele certifikátu, který ho může
zablokovat.
Veřejný klíč
Data určená pro ověřování elektronického podpisu. Veřejný klíč může znát kdokoli.
2

Pokud má žadatel tuto možnost uvedenou v Podmínkách poskytnutí dotace

3

1)
2)
3)

příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví (s výjimkou bodu f) pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci);
předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem
zaručujícím jejich trvalost;
při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu;
3
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Nosiče dat – úložná zařízení, kde lze uchovávat soukromý klíč
Soukromý klíč lze uchovat na různých úložných zařízeních (disketa, CD-ROM, USB flash disk, atd.).
Z důvodu bezpečnosti se doporučuje používat USB token nebo čipovou kartu.
Jak lze elektronický podpis pořídit?
Pro komunikaci s orgány veřejné správy (tedy i s agenturou CzechInvest) s využitím elektronického
podpisu si musí občan pořídit tzv. kvalifikovaný certifikát4. (Pokud žadatel tento certifikát od jednoho
z níže uvedených subjektů již vlastní, nemusí si pořizovat nový.)
Od 27. 2. 2012 není možné získat Kvalifikovaný certifikát na regionálních kancelářích Agentury
CzechInvest!
V současné době jsou v ČR akreditovány tři subjekty (poskytovatelé certifikačních služeb), které jsou
oprávněny tyto kvalifikované certifikáty vydávat:
1. První certifikační autorita, a.s.
IČ: 26 43 93 95
Podvinný mlýn 2178/6
190 00 Praha 9
http://www.ica.cz/
2. Česká pošta, s.p.
IČ: 47 11 49 83
Olšanská 38/9
225 99 Praha 3
http://qca.postsignum.cz/uvod.php
3. eIdentity a.s.
IČ: 27 11 24 89
Vinohradská 184/2396
130 00 Praha 3
https://www.eidentity.cz/app
Existuje více druhů kvalifikovaných certifikátů.
Pokud je žadatel fyzickou osobou (OSVČ), požadujeme, aby si pořídil kvalifikovaný certifikát pro
OSVČ.
Pokud je žadatel zaměstnancem (zástupcem) právnické osoby, doporučujeme, aby si pořídil
kvalifikovaný certifikát pro zaměstnance (certifikát s vyznačením vazby na organizaci). Certifikát
vydaný fyzické osobě (bez uvedení vazby na organizaci) může být použit k jednání za tuto FO, nebo
k jednání za PO, pokud lze ověřit, že je FO oprávněna jednat za danou PO (např. dle jednání za
společnost uvedeném v OR, dle doložené plné moci). Certifikát, kde je uvedena vazba na organizaci
nesmí být použit k jednání za organizaci jinou.
Kvalifikovaný certifikát je vždy vydáván jen pro konkrétní osobu. Pokud je třeba dokument podepsat
více osobami (např. to vyplývá ze způsobu jednání za společnost), pořídí si každá osoba zvlášť svůj
vlastní kvalifikovaný certifikát a připojí svůj vlastní elektronický podpis.
Postup získání kvalifikovaného certifikátu se u jednotlivých poskytovatelů liší:
První certifikační autorita, a.s.
1. Instalace kořenového certifikátu (spočívá ve stažení souboru z webových stránek
poskytovatele a jeho instalace na PC žadatele) - tento krok je nutný pro následné správné
fungování přiděleného certifikátu.

Další skupinou certifikátů jsou tzv. komerční certifikáty vhodné pro běžné užití (např. v obchodním styku, komunikaci
s bankami, pro šifrování a autentizaci, atd.).
4
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2. Vyplnění žádosti o vydání certifikátu na webových stránkách poskytovatele. Během
generování žádosti se vytvoří soukromý klíč, který si žadatel uloží na bezpečném místě
(např. USB token).
3. Návštěva kontaktního pracoviště poskytovatele. Zde proběhne ověření totožnosti žadatele
dle vygenerované žádosti a požadovaných dokladů a zaplacení certifikátu.
4. Aktivace kvalifikovaného certifikátu.
Podrobnější informace na http://www.ica.cz/
Česká pošta, s.p.
1. Žadatel vyplní objednávku (ke stažení na webu poskytovatele) a spolu s dalšími
požadovanými doklady ji doručí na kontaktní pracoviště poskytovatele. (Seznam poboček je
na webových stránkách poskytovatele.)
2. Vygenerování soukromého a veřejného klíče a žádosti o certifikát. Žadatel tak může učinit online přes web poskytovatele, nebo off-line (po nainstalování speciálního programu).
Vygenerovanou elektronickou žádost obsahující veřejný klíč podepíše soukromým klíčem a
uloží na disketu (případně se domluví s poskytovatelem na jiném médiu).
3. Návštěva kontaktního pracoviště, kde žadatel předloží ke kontrole požadované doklady a
elektronickou žádost.
4. Pověřený pracovník aktivuje žadateli certifikát (uloží na médium).
Podrobnější informace na http://www.postsignum.cz/
eIdentity, a.s.
1. Žadatel vyplní na webu poskytovatele základní údaje do formulářů, prostřednictvím nichž se
bude moci přihlásit ke svému zákaznickému účtu.
2. Žadatel v zákaznickém účtu vyplní detaily své objednávky, a pokud je vše v pořádku, dostane
k vyjádření návrh smlouvy a výzvu k zaplacení služby.
3. Po připsání platby na účet poskytovatele vygeneruje žadatel na svém PC pár klíčů.
4. Při návštěvě kontaktního pracoviště žadatel doloží pravdivost uvedených údajů a podepíše
smlouvu, příp. další požadované dokumenty. Ihned poté mu bude provedena aktivace
certifikátu (k dispozici v elektronické formě i na jeho zákaznickém účtu).
Podrobnější informace na https://www.eidentity.cz/app
Co musí kvalifikovaný certifikát obsahovat?


V případě OSVČ – jméno podepisující osoby, IČ.



V případě zaměstnance (zástupce) právnické osoby – jméno, název a IČ organizace, za
kterou podepisující osoba jedná.



V případě, že je vyplněn pouze název organizace a není uvedeno IČ, je možné certifikát
akceptovat, pokud název společnosti nepřipouští zaměnitelnost s jiným subjektem (např. dle
ARES neexistuje společnost ABC s.r.o a Abc s.r.o).

Jak dlouho trvá získání certifikátu?
Záleží na konkrétním poskytovateli a na přístupu žadatele. Certifikát vydávají poskytovatelé na
počkání po předchozím objednání (tzn. po vyplnění a odeslání objednávky).
Na jak dlouho se kvalifikovaný certifikát vydává?
Kvalifikovaný certifikát se vydává na dobu 12 měsíců, poté se musí u poskytovatele obnovit, nebo
vystavit nový.
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Jaké jsou technické nároky na používání elektronického podpisu?
Požadavky na software
Operační systém:

Windows 98/2000/XP (optimálně Win 2000 a vyšší)

Unix/Linux
Internetový prohlížeč:
 Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší
 Firefox 2.0 a vyšší
 Opera 8.5 a vyšší
Další potřebný software:
 Java Runtime Environment 1.6.0 a vyšší – zdarma ke stažení na stránkách společnosti
Sun (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp). Tento software se instaluje jako
doplněk operačního systému, který využívá internetový prohlížeč pro spuštění Java
aplikace.
Doporučujeme žadateli, aby zajistil svůj počítač proti virům a vnějším útokům !
Požadavky na hardware
Některá pracoviště České pošty mohou vyžadovat používání disket.
Z důvodu bezpečného uchování dat pro vytváření elektronického podpisu je vhodné využívat speciální
zařízení (USB tokeny, nebo čipové karty).
Kolik zajištění elektronického podpisu stojí?
Ceník kvalifikovaných certifikátů dle jednotlivých poskytovatelů (v Kč bez DPH):
První certifikační autorita, a. s.

412,50,- (Standard)
1022,50,- (Comfort) *

Česká pošta, s. p.

330,-

eIdentity, a. s.

395,-

* v ceně je zahrnuta i čipová karta a ovládací SW
Náklady na pořízení speciálního zařízení pro bezpečné uchování dat pro vytváření elektronického
podpisu se pohybují v rozmezí cca 800 – 3000 Kč. (Pro fungování certifikátu však není
bezpodmínečně nutné.)
Jak se s elektronickým podpisem pracuje?
Uživatel pouze zadá příkaz (klikne na příslušnou ikonu), aby zpráva byla elektronicky podepsána.
Výsledkem procesu po zadání příkazu je elektronický podpis, který je ke zprávě přiložen. Elektronický
podpis tak závisí na zprávě, ke které je přiložen, a na datech pro vytváření elektronického podpisu
podepsané osoby (soukromém klíči).
Jaká jsou právní omezení používání elektronického podpisu?
Ve většině případů má elektronický podpis stejnou právní platnost jako vlastnoruční podpis. Někdy
ovšem zákon k platnosti právního úkonu požaduje úřední ověření podpisu. V takovém případě nelze
vlastnoruční podpis nahradit podpisem elektronickým.
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1.7 Jak založit Master účet – první krok pro přístup k aplikaci eAccount
Žádost o dotaci budete podávat prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Základními
požadavky pro zajištění správného chodu eAccount jsou:


Pro přístup k aplikaci – stejné požadavky na software jako pro používání
elektronického podpisu (viz kapitola 1.6 Elektronický podpis – jak a kde ho získat).
eAccount je optimalizován pro rozlišení 1024x768.



Pro zajištění elektronického podpisu - vlastnictví kvalifikovaného elektronického
certifikátu u odpovídajících statutárních zástupců (viz kapitola 1.6 Elektronický podpis –
jak a kde ho získat).



Pro správné vyplnění požadovaných formulářů - znalost požadovaných údajů
v jednotlivých formulářích.

Pokud podáváte prostřednictvím aplikace eAccount žádost o poskytnutí dotace poprvé, je prvním
krokem založení hlavního účtu žadatele, tzv. Master účtu. Master účet zakládá v aplikaci eAccount
vždy statutární zástupce společnosti (organizace), která žádá o dotaci. Od 8. 10. 2012 nelze
delegovat tuto pravomoc na jinou FO/PO na základě plné moci. Statutární zástupce musí vlastnit
kvalifikovaný elektronický certifikát (informace o kvalifikovaném certifikátu naleznete v kapitole
1.6 Elektronický podpis – jak a kde ho získat).
Bez kvalifikovaného elektronického certifikátu není možné Master účet založit!
K jedné firmě (jednomu IČ) lze založit pouze jeden Master účet. Pokud již firma s Vámi zadaným IČ již
v systému existuje, budete na tuto skutečnost upozorněni hláškou. V takovém případě se obraťte
s dotazem na provozovatele aplikace, tj. agenturu CzechInvest, prostřednictvím kterékoli z RK CI
(adresy a kontakty naleznete na stránce http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare).
Vstup
do
aplikace
eAccount
naleznete
na
internetových
stránkách
CzechInvestu
(www.czechinvest.org/eaccount). Přístup do procesu pro založení Master účtu je z úvodní obrazovky
s přihlašovacím oknem. V horní liště je příkaz „Založení Master účtu“, který zajistí přechod do průvodce
pro vytvoření Master účtu.
Od 8. 10. 2012 je aplikace eAccount napojena na Základní registry (ISZR). V souvislosti s tímto
propojením dochází ke změně při zakládání Master účtů. Legislativa, která se týká ISZR,
neumožňuje třetím osobám, aby se seznámili s důvěrnými daty. Z tohoto důvodu si musí každý
žadatel založit svůj Master účet sám, prostřednictvím oprávněného statutárního orgánu. Již nelze
delegovat tuto pravomoc na jinou FO/PO na základě plné moci. Až po založení a aktivaci Master
účtu může být projekt administrován poradenskou společností.
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Všechny uvedené údaje v Master účtu musí PŘESNĚ korespondovat s údaji uvedenými
v obchodním rejstříku. Shoda údajů se týká také malých a velkých písmen, interpunkce, čárek či
mezer.
Shodu zajišťuje částečně propojení aplikace eAccount se Základními registry (ISZR), ze kterých jsou
přenášeny/aktualizovány informace o žadateli přímo do zakládaného/založeného Master účtu. Toto
platí pouze v případě, že žadatel má právní formu vyžadující IČ. V případě žadatele s právní formou
nevyžadující IČ je nutné si údaje vyplnit sám a je možné je editovat.
Předmět činnosti subjektu dle klasifikace CZ-NACE musí v plném rozsahu odpovídat předmětu
činnosti registru ARES Ministerstva financí ČR. Při zakládání jednotlivých projektů a podávání žádostí
jsou některá data automaticky přenášena z Master účtu.

V případě, že Master účet zakládá žadatel bez IČ, musí mít při zakládání kvalifikovaný certifikát. Místo
IČ se jako identifikace žadatele uvádí číslo Občanského průkazu. Do aplikace se z kvalifikovaného
certifikátu automaticky přenese jméno a příjmení. Právní forma zůstane v tomto případě
needitovatelná s vyplněnou hodnotou 100 (FO). Následně dojde k automatické kontrole dat
s Registrem obyvatel. V případě, že by pro zadané číslo Občanského průkazu existoval jiný záznam,
není možné v zakládání Mater účtu pokračovat.
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Založení Master účtu

Pro žádost o založení Master účtu
klikněte zde.

Po potvrzení Vaší žádosti o
založení Master účtu se můžete
přihlásit zde.

Po kliknutí na odkaz „Založení Master účtu“ se zobrazí seznam certifikátů z úložiště certifikátů.
Žadatel provede výběr odpovídajícího certifikátu k založení Master účtu. NOVĚ žadatel potřebuje
kvalifikovaný certifikát již při prvním kroku založení Master účtu.

Výběr
certifikátu
pro založení MÚ.
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V případě, že byla zvolena právní forma vyžadující IČ, jsou pomocí tlačítka „Načíst ze Základních
registrů“ načteny údaje jako Obchodní jméno, sídlo žadatele a jména statutárních zástupců přímo ze
Základních registrů. Žadatel je již nevyplňuje. (V případě žadatele s právní formou nevyžadující IČ je
nutné si údaje vyplnit sám a je možné je editovat.)

Kroky k založení MÚ, ve kterých dochází k načtení údajů ze Základních registrů
Proveďte načtení údajů přes pole „Načíst ze Základních registrů“.

Tlačítko „Načíst ze
Základních registrů“
k načtení
údajů
ze
Základních registrů
Údaje načtené ze
Základních registrů.

Údaje načtené ze
Základních registrů.

Po načtení údajů ze Základních registrů je nutné doplnit kontakty žadatele.
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V případě načtení údajů
ze Základních registrů
není možné přidávat další
statutární
zástupce
pomocí tlačítka „Nový
záznam“ ani je mazat.
Údaje
načtené
Základních registrů.

ze

U automaticky přenesených statutárních zástupců ze Základních registrů je nutné po rozkliknutí
doplnit povinné informace o e-mailu a telefonu.

Kontextová nápověda

Při práci s aplikací eAccount máte vždy
k dispozici nápovědu. Stačí kliknout na
tuto ikonu.
Po dokončení procesu založení Master účtu vyčkejte prosím jako nově vložený Master uživatel na
potvrzení přístupu ze strany správce aplikace eAccount. Správce aplikace eAccount musí ověřit
základní údaje o žadateli, především právo a způsob jednání za uvedeného žadatele. V případě
nalezení nesrovnalostí bude správce aplikace eAccount kontaktovat zavedeného Master uživatele.
Po podpisu podmínek používání eAccount, bude správcem aplikace prověřena pravost uvedených
údajů a elektronických podpisů. V případě správně zadaných údajů a přítomnosti všech
požadovaných elektronických podpisů Vám bude účet do 5 pracovních dnů aktivován. V opačném
případě k jeho aktivování nedojde.
O aktivaci účtu budete informováni na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Následně se již budete moci
přihlásit do systému Vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem, které jste zadali při zakládání
Master účtu. Před touto aktivací se nelze do aplikace eAccount přihlásit.
V případě ztráty hesla je třeba si předem domluvit schůzku na RK CI (seznam Regionálních
kanceláří CzechInvestu naleznete na stránce http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare) a
osobně se dostavit, prokázat se oprávněním ke změně hesla od firmy vlastnící Master účet a poté
společně se správcem aplikace toto heslo změnit.
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Master účet a uživatelské účty
Firma vlastnící Master účet je hlavním garantem projektu, na který žádá dotaci, a všech uvedených
informací. Zakladatel Master účtu prostřednictvím aplikace eAccount spravuje projekty, zakládá jemu
podřízené uživatele a přiděluje jim projekty a oprávnění k provádění jednotlivých akcí u přidělených
projektů. Za veškeré činnosti prováděné v aplikaci eAccount prostřednictvím Master účtu a jím
podřízených uživatelů, nese odpovědnost firma vlastnící Master účet.

Zde je možné po
založení MÚ nastavit
práva a přístupová
hesla pro podřízené
uživatele
(uživatelské účty)

Návod k delegování aktivit spojených s podáváním projektů a s čerpáním dotací z OPPI pomocí plné
moci je k dispozici na stránkách CzechInvestu (http://www.czechinvest.org/plna-moc). Zde také
naleznete závazné formuláře plných mocí ve dvou variantách – Plná moc a Substituční plná moc.
Pokud jsou úkony žadatele v průběhu projektového cyklu prováděny v zastoupení na základě plné
moci, je dostatečné, pokud je na plné moci uveden úředně ověřený podpis (případně podpisy, jedná-li
více osob současně) pouze za stranu zmocnitele. Podpis zmocněnce, ověřený nebo neověřený,
nemusí být v plné moci obsažen. Akceptace plné moci zmocněncem je potvrzena jejím předložením.

Změna IČ/DIČ
Pokud dojde u žadatele ke změně IČ/DIČ, lze tuto změnu provést pouze v Plné žádosti. V tomto
případě musíte kontaktovat PM projektu přes nástěnku projektu. Projekt nesmí mít v době žádosti
o změnu IČ/DIČ zahájeno změnové řízení. V případě, že PM projektu povolí změnu IČ/DIČ, musí být
do dokumentace projektu vložen dokument typu „Odůvodnění změny identifikace žadatele“.
Následně agentura CzechInvest provede změnu IČ/DIČ.
Přechodem subjektu na nové IČ je původní IČ v IS ZR zneplatněno a po aktualizaci této změny bude
pro MÚ a návazné projekty přístup jen v režimu čtení.
Podrobný postup naleznete v příloze č. 1, Dílu I. - Postupy pro specifické příklady ZŘ a změnu IČ
(kapitola 1.2; str. 4-5 ).
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2. Hodnocení projektu, Podmínky poskytnutí dotace a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace
2.1 Hodnocení projektu
Hodnocení projektu probíhá na agentuře CzechInvest na základě výběrových kritérií daného
programu a posudků externích hodnotitelů (EH) 5 (pokud se u daného programu vypracovávají).
Následně je projekt předán hodnotitelské komisi. Výběrová kritéria naleznete na internetových
stránkách MPO (www.mpo.cz) a agentury CzechInvest (www.czechinvest.org). Během hodnotícího
procesu má CzechInvest právo si od žadatele vyžádat další potřebné podklady pro hodnocení.
Po dokončení hodnocení projektu agenturou je projekt předán hodnotitelské komisi (HK). Členy HK
jsou na základě své odbornosti zástupci implementační agentury, Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR, odborných a podnikatelských asociací a svazů, krajů atd.
Komise na základě představení projektu projektovým manažerem a předchozího hodnocení externími
hodnotiteli projednává předložené projekty a vyjadřuje své stanovisko ke každému projektu –
doporučuje nebo nedoporučuje jej ke schválení, případně může projekt vrátit projektovému
manažerovi k doplnění nebo opětovnému hodnocení. Konečné rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí
projektu provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Během hodnocení projektu můžete prostřednictvím Nástěnky v aplikaci eAccount sledovat, v jaké fázi
hodnocení se Váš předložený projekt nachází.
O výsledku hodnocení budete informováni elektronicky prostřednictvím aplikace eAccount.
V případě schválení projektu Vám bude do aplikace eAccount vložena elektronická podoba Podmínek
poskytnutí dotace včetně příloh, které tento dokument obsahuje, společně s výzvou k jejich
elektronickému podpisu a instrukcemi, jak Podmínky předložit v aplikaci eAccount. O zaslání
Podmínek poskytnutí dotace budete informováni na „Nástěnce“ v aplikaci eAccount a formou emailového upozornění.
Vyzýváme žadatele, aby si Podmínky poskytnutí dotace, včetně všech příloh, před podpisem
důkladně prostudovali a zkontrolovali (zejména identifikační údaje, harmonogram, závazné
ukazatele, aj.). Zvýšenou pozornost věnujte především cílové hodnotě a termínu pro splnění
závazných ukazatelů, tím se rozumí obvykle datum ukončení projektu. Upozorňujeme, že vzorové
znění Podmínek, včetně jejich příloh (Pravidla pro výběr dodavatelů, Pravidla pro publicitu a
Pravidla způsobilosti výdajů, případně Pravidla etapizace), které je k dispozici na webových
stránkách, se může průběžně změnit (nové verze s číslem jednacím).
V případě zjištěných nedostatků může žadatel požádat o změnu Podmínek (změnové řízení RŽ/PŽ)
projektového manažera Agentury prostřednictvím Nástěnky v aplikaci eAccount. O schválení změn
rozhoduje MPO.
• Lhůta pro opatření Podmínek poskytnutí dotace, včetně jejich příloh kvalifikovaným elektronickým
podpisem osoby oprávněné jednat za žadatele a jejich předložení v aplikaci eAccount je obvykle
30 dní.

5

Požadavky na externí hodnotitele naleznete na stránce http://www.mpo.cz/dokument63082.html
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2.2 Podmínky poskytnutí dotace
Podmínky poskytnutí dotace (dále jen „Podmínky“) představují společně s Rozhodnutím o poskytnutí
dotace (jehož jsou nedílnou součástí) základní dokument definující povinnosti příjemce dotace vůči
poskytovateli dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
poskytovatel vydá teprve poté, co žadatel Podmínky akceptuje (tj. opatří kvalifikovaným elektronickým
podpisem).
Podmínky mimo jiné stanovují pravidla, jimiž se příjemce musí řídit po celou dobu realizace projektu a
také po stanovenou dobu po ukončení projektu. Vzor Podmínek je zveřejněn spolu s textem programu
a
Výzvou
na
internetových
stránkách
www.mpo-oppi.cz
a
agentury
CzechInvest
(www.czechinvest.org).
Do Podmínek každého konkrétního projektu jsou vložena data obsažená v Plné žádosti (zejména
informace o rozpočtu projektu, harmonogramu realizace, závazných ukazatelích projektu atd.).
Dodržení takto stanovených limitů je tak pro příjemce podpory závazné a jejich nesplnění bude
znamenat nevyplacení části či celé dotace.
Podepisování Podmínek žadatelem a zasílání zpět k vydání Rozhodnutí
Podmínky poskytnutí dotace obdržíte v elektronické formě prostřednictvím aplikace eAccount.
Podmínky musí být opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem. Pro tento podpis je nutné použít
kvalifikovaný elektronický certifikát (viz kapitola 1 „Co předchází podání žádosti o podporu“).
Podmínky může podepsat jen osoba oprávněná jednat za žadatele (tj. statutární orgán, popř. jiná
osoba jednající na základě plné moci – v takovém případě je třeba úředně/notářsky ověřenou plnou
moc nascanovat, opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem a přiložit k Podmínkám).
V případě obcí je nutno přiložit usnesení zastupitelstva (nascanované vložit do aplikace eAccount a
opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem), kterým zastupitelstvo přijímá Podmínky poskytnutí
dotace, zavazuje se k jejich plnění a pověřuje někoho (nejčastěji starostu) k jejich podpisu. V případě
VŠ musí být podpisové právo doloženo v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Po podpisu Podmínek je nutné stisknout na záložce Detail projektu tlačítko „Ukončení podpisu
Podmínek/Dodatku“, čímž informujete projektového manažera o provedení podpisu Podmínek.

Dovolujeme si upozornit, že plná moc pro založení Master účtu a pro podání žádosti o dotaci
neopravňuje zmocněnce k podpisu Podmínek. V případě, že Podmínky nejsou podepsány
statutárním orgánem, v souladu se způsobem jednání, který je uveden v Obchodním rejstříku,
je nutné doložit speciální plnou moc k podpisu Podmínek.
Podmínky musíte ve stanovené lhůtě předložit v aplikaci eAccount (instrukce pro předložení
Podmínek Vám budou zaslány prostřednictvím aplikace eAccount).
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Přílohy, které žadatel dokládá k Podmínkám poskytnutí dotace, jsou pro každý program specifické.
Výčet požadovaných příloh naleznete ve Zvláštní části Pokynů pro žadatele a příjemce pro Vámi
zvolený program podpory a rovněž ve Výzvě k podpisu Podmínek poskytnutí dotace.
Přílohy k Podmínkám je nutné nascanovat, vložit do aplikace eAccount a opatřit kvalifikovaným
elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za žadatele. Přílohy, které již máte v elektronické
podobě např. v datové schránce, vložte do aplikace eAccount a opatřete je kvalifikovaným
elektronickým podpisem statutárního orgánu (popř. jiné oprávněné osoby). Pokud bude některá
příloha chybět, poskytovatel nevydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

2.3 Doplňkové údaje projektu – Registr de minimis
V případě, že má žadatel v rozpočtu projektu plánováno čerpání dotace v režimu de minimis,
zpřístupní se mu po schválení Registrační žádosti poslední záložka na Detailu projektu – Doplňkové
údaje projektu – Registr de minimis. Záložka eviduje údaje a prohlášení žadatele o získání podpory
v režimu de minimis v posledních třech účetních obdobích (aktuální kalendářní / hospodářský rok a
dva předchozí). Podpora poskytnutá v režimu dočasného rámce se neuvádí. Žadatel vyplní záložku
Doplňkové údaje projektu.

Výběr
typu
účetního období

Záložka k Registru
de minimis

Výběr příslušné varianty, zda žadatel
čerpal či nečerpal v minulosti podporu de
minimis. V případě, že žadatel vybere
variantu b, otevře se mu nové okno, kde
bude možné vyplnit veškeré poskytnuté
podpory de minimis.
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2.4

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Jakmile v aplikaci eAccount předložíte Podmínky poskytnutí dotace, včetně požadovaných příloh,
opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za žadatele, proběhne
kontrola doručených dokumentů a v případě jejich správnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
(Řídící orgán OPPI) vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož součástí jsou Podmínky. Rozhodnutí
obdržíte do datové schránky. V případě, že jste fyzickou osobou a datovou schránku nevlastníte, bude
Vám Rozhodnutí zasláno poštou. Zároveň obdržíte informaci o vydání Rozhodnutí elektronicky
prostřednictvím aplikace eAccount v záložce „Nástěnka“ a na vámi uvedenou e-mailovou adresu.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovuje maximální částku finančních prostředků, která může být
příjemci z programu OPPI na daný projekt poskytnuta. Upozorňujeme žadatele, že navyšování částky
dotace projektu není možné v žádné fázi projektu!
Upozorňujeme, že porušení závazných podmínek uvedených v Rozhodnutí nebo Podmínkách může
vést k odnětí dotace, neproplacení dotace nebo sankcím. Z tohoto důvodu případné změny
konzultujte s poskytovatelem prostřednictvím aplikace eAccount přes záložku „Nástěnka“ případně
využijte změnového řízení (viz kap. 3.3)
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3.

Realizace projektu
Způsobilost výdajů

3.1

Způsobilé výdaje mohou vznikat nejdříve dnem, kdy agentura CzechInvest žadateli písemně potvrdí,
že v zásadě splňuje podmínky. Jedná se o tzv. datum přijatelnosti projektu, které následuje po
provedení kontroly Registrační žádosti (viz zvláštní část Pokynů, kapitola Jak podat žádost o dotaci).
O této skutečnosti budete informováni elektronicky prostřednictvím aplikace eAccount.
Od tohoto okamžiku mohou začít vznikat tzv. způsobilé výdaje (jedná se o formální nahrazení dříve
používaného termínu uznatelné náklady), tj. výdaje, na něž lze žádat podporu (způsobilé výdaje jsou
popsány v Pravidlech způsobilosti výdajů – obecné a zvláštní části). Výdaje vzniklé před datem
přijatelnosti projektu nejsou způsobilé. Datum přijatelnosti projektu je závazně stanoveno
v Podmínkách poskytnutí dotace.
Datem vzniku způsobilých výdajů se rozumí:


V případě dodávek zařízení je to datum uzavření smlouvy, resp. vystavení objednávky, resp.
datum uskutečnění zdanitelného plnění podle toho, který z aktů nastal dříve;



U stavebních prací je to zahájení prací doložené prvním záznamem ve stavebním deníku,
popř. jiným záznamem o stavbě, datum uzavření smlouvy, vystavení objednávky nebo datum
uskutečnění zdanitelného plnění, podle toho, který z aktů nastal dříve;



Pokud jde o plnění jiného druhu než stavební práce nebo dodávky zařízení, považuje se za
datum vzniku způsobilých výdajů datum uskutečnění zdanitelného plnění;



Pro účast na zahraničních veletrzích a výstavách (program Marketing) platí specifická úprava.

Pouze na způsobilé výdaje bude žadateli v případě schválení podpory a dodržení všech podmínek
poskytnuta dotace.
Co lze provést před datem přijatelnosti
Co nelze provést před datem přijatelnosti projektu
projektu
 výběrové řízení na dodavatele podle  převzít zakázku
stanovených pravidel
 zahájit stavební práce
 uzavřít smlouvu6
 vystavit objednávku7
 zaplatit zakázku (nelze zaplatit ani zálohu)
 datum zdanitelného plnění na faktuře nesmí být
dřívější než datum přijatelnosti projektu
Vznik způsobilého výdaje zakládá zahájení realizace projektu. V Plné žádosti je proto nutné uvést
plánované datum zahájení realizace projektu, které je po datu přijatelnosti projektu (datum schválení
Registrační žádosti). Datum zahájení projektu je pouze orientační. O skutečném postupu projektu
informujete poskytovatele prostřednictvím monitorovacích zpráv. Pokud bude z těchto zpráv zjištěn
nedostatečný postup při realizaci projektu, můžete být žádáni o zdůvodnění, případně může být
provedena mimořádná kontrola v místě realizace.

6
7

Neplatí v případě plnění jiného druhu než stavební práce nebo dodávky zařízení.
Neplatí v případě plnění jiného druhu než stavební práce nebo dodávky zařízení.
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3.2

Povinnosti žadatele při zahájení realizace projektu

Některá ustanovení Podmínek jsou v důsledku svého charakteru pro žadatele závazná již od
okamžiku zahájení realizace projektu, a to i přesto, že ještě nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Jejich nedodržení může mít za následek nezpůsobilost výdajů.
Mezi takové podmínky patří zejména:

3.2.1

Povinnost vést analytické účetnictví nebo daňovou evidenci8

Příjemce dotace má povinnost účtovat o majetku, příjmech a výdajích souvisejících s projektem na
zvláštních analytických účtech (se stejným analytickým znakem u všech aktuálních účtů projektu),
resp. na samostatné hospodářské středisko či zakázku, aby bylo průkazné, zda konkrétní výdaj je či
není vykazován na projekt.
Tuto evidenci je tedy nutné vést již od počátku realizace projektu, jinak se opět vystavujete nebezpečí,
že vynaložené výdaje nebude možné náležitě zkontrolovat a nebude na ně poskytnuta dotace. Při
kontrole na místě musí žadatel doložit účetní sestavu s doporučeným znakem (např. analytický znak,
středisko, zakázka atd.), která obsahuje všechny položky výdajů nárokované dosud v Žádosti o platbu
(ŽoPl).
Pokud příjemce dotace vede daňovou evidenci9, je povinen zajistit podřízenou evidenci, ve které
budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na projekt. Cílem této povinnosti je zajistit, aby příjemce
dotace byl schopen na vyžádání předložit kontrolním a auditním orgánům úplný přehled způsobilých
výdajů (účetních operací nebo záznamů v daňové evidenci).

3.2.2

Pravidla pro výběr dodavatelů

Tato pravidla stanovují, jak postupovat při zadávání zakázek (výběru dodavatelů) v rámci projektu.
Dodržení těchto postupů je také nutné pro řádnou realizaci projektu a následné vyplacení dotace.
Je nutné, aby výběr dodavatelů zakázek, na které bude poskytnuta podpora, probíhal v souladu
s Pravidly pro výběr dodavatelů (viz http://www.mpo-oppi.cz/215-spolecne-prilohy-dotacnichprogramu-podpory.html), nebo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů s přihlédnutí ke specifikům každé jednotlivé zakázky.
Podrobné pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele naleznete na straně 52
v II. díle Výběrová řízení, který je součástí těchto Pokynů pro žadatele.

3.2.3

Pravidla pro publicitu

Tato pravidla (viz http://www.mpo-oppi.cz/215-spolecne-prilohy-dotacnich-programu-podpory.html
popisují, jakým způsobem příjemce dotace zviditelňuje skutečnost, že projekt byl podpořen ze zdrojů
Strukturálních fondů EU a prostředků státního rozpočtu ČR. Pro různé typy aktivit (stavby, pořízení
technologií, tisk materiálů) v rámci projektu jsou stanoveny různé minimální požadavky na publicitu,
které je nutné dodržet.
Také v případě výběrového řízení je nutné dodržet povinnou publicitu (více v Pravidlech pro publicitu),
a to ve vyhlášení zakázky. Publicitu ve výběrových řízeních je však žadatel povinen zajistit pouze
v případě, že bylo vyhlášeno až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 10
Výdaje na publicitu u některých programů nejsou součástí způsobilých výdajů. Viz zvláštní část
Pokynů pro žadatele a příjemce.
Pokud má žadatel tuto možnost uvedenou v Podmínkách poskytnutí dotace.
Pokud žadatel vede daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, musí být rozšířena o požadavky
uvedené v Podmínkách poskytnutí dotace.
10
Za určující se považuje datum odeslání objednávky na zveřejnění výběrového řízení v Obchodním věstníku (případně
Centrální adrese, Úředním věstníku EU –TED), nikoli datum faktického zveřejnění.
8
9
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3.2.4

Pravidla etapizace projektu

NEPLATÍ PRO PROGRAM INOVACE – PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ, PROGRAM MARKETING, PORADENSTVÍ A PROGRAM SPOLUPRÁCE –
TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY!
V případě déletrvajícího projektu může žadatel rozdělit projekt na jednotlivé etapy dle harmonogramu
prací na základě předem stanovených podmínek (viz http://www.mpo-oppi.cz/215-spolecne-prilohydotacnich-programu-podpory.html). Jednotlivé etapy se mohou překrývat. Termíny jednotlivých etap
jsou orientační. Termín ukončení projektu je závazný. Počet etap a výše dotace na jednotlivé etapy
jsou závazné a nelze je měnit bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace.

3.2.5

Další povinnosti vznikající vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace vznikají další povinnosti stanovené v Podmínkách
poskytnutí dotace. Mezi základní povinnosti v průběhu realizace projektu a po určenou dobu po
realizaci projektu patří zejm.:


informovat agenturu o postupu realizace projektu prostřednictvím průběžných zpráv v aplikaci
eAccount (více informací v kapitole Monitoring);



umožnit pověřeným subjektům vstup na místo realizace projektu a kontrolu dokumentace a
účetnictví projektu;



dodržovat harmonogram projektu,



předložit ve stanovené lhůtě Žádost o platbu;



nepřevádět práva a povinnosti vyplývající z projektu na třetí osobu bez souhlasu poskytovatele
dotace;



neprodat majetek pořízený v rámci projektu po dobu 5 let (3 let v případě MSP, pokud Podmínky
poskytnutí dotace nestanoví jinak);



přijímat příslušná nápravná opatření uložená kontrolními orgány.

3.3
3.3.1

Změny v realizaci projektu – změnové řízení
Pojem Změnové řízení

V případě, že v průběhu přípravy/realizace Vašeho projektu dojde ke změnám, které jsou v rozporu
s Registrační žádostí (RŽ), Plnou žádostí (PŽ) či s Podmínkami poskytnutí dotace, nebo pokud
nastane situace vyžadující změnu projektu, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit
prostřednictvím „Nástěnky projektu“ v aplikaci eAccount projektovému manažerovi (PM). Úpravy
v odeslané Registrační a Plné žádosti jsou možné pouze v rámci tzv. změnového řízení. Požadované
změny jsou žadatelem zaslány k posouzení / ke schválení projektovému manažerovi (PM).
Podle závažnosti změn, jejich vlivu na povahu projektu a jejich vlivu na povinnosti vyplývající
z Podmínek poskytnutí dotace, schválené Plné žádosti a Rozhodnutí, lze změny rozlišovat na změny,
které mají informativní charakter, a změny, které je nutné schválit poskytovatelem. O povaze změny
rozhoduje vždy poskytovatel, resp. MPO.
Změny, které mají pouze informativní charakter, se dle stavu projektu zaznamenají prostřednictvím
změnového řízení v aplikaci eAccount do RŽ/PŽ. Do stavu „Podmínky odeslány žadateli“ dochází ze
strany poskytovatele k automatickému promítnutí změn do Podmínek a Rozhodnutí, je-li to relevantní.
Pokud již došlo k vydání Rozhodnutí, nevydává se pro účely těchto změn Dodatek.
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Propojení aplikace eAccount se Základními registry (ISZR) umožňuje automatickou aktualizaci
některých základních informací o žadateli, bez nutnosti provádět tuto změnu prostřednictvím
změnového řízení. Jedná se o obchodní jméno společnosti, adresu sídla žadatele a jména
statutárních orgánů. V případě těchto úprav žadatel změnové řízení nezahajuje. Pokud je změna
provedena v Základních registrech, dojde automaticky k přenesení dat do složky projektu v aplikaci
eAccount.
Upozorňujeme, že automatická aktualizace údajů se netýká např. místa realizace, kontaktní osoby,
kontaktních údajů na statutární/ho zástupce a dalších údajů, které nelze získat jinak než od žadatele.
U těchto údajů je v případě jejich změny stále nutné provádět změnové řízení.
Změny závažnějšího charakteru, které je nutné schvalovat, se realizují opět prostřednictvím
změnového řízení v aplikaci eAccount do PŽ. Výstupem bývá v relevantních případech promítnutí
změn prostřednictvím Dodatku nebo Podmínek/Rozhodnutí.
Změny, jejichž charakter ovlivňuje projekt, mohou být důvodem pro provedení nového ratingu a
předmětem nového hodnocení. V případě, že změny nejsou v souladu s pravidly programu a
vyhlášené výzvy mohou být zamítnuty nebo mohou vést k neschválení/ukončení projektu.
Podle stavu schvalovacího procesu projektu rozlišujeme změnové řízení Registrační žádosti a
změnové řízení Plné žádosti.
Specifické příklady změnového řízení naleznete v Příloze č. 1, Dílu I - Postupy pro specifické
příklady ZŘ a změnu IČ.

3.3.2

Změny vyžadující změnové řízení Registrační žádosti

Prvním možným případem změnového řízení při tvorbě projektu je změnové řízení Registrační
žádosti. Slouží pro provádění úprav již schválené RŽ (stav projektu je "RŽ schválena, běží lhůta pro
předložení Plné žádosti"), a to do doby založení Plné žádosti. Pokud naleznete chybu nebo neaktuální
údaje v Registrační žádosti po jejím předložení a nemáte založenou Plnou žádost, lze tyto chybné
údaje změnit prostřednictvím změnového řízení. Může se jednat například o změnu právní formy
žadatele, kontaktů na statutární zástupce, podporovaných aktivit. Tyto opravy lze realizovat, pokud
jsou v aplikaci eAccount splněny dvě podmínky:



projekt je ve stavu „RŽ schválena“ a běží Vám lhůta pro předložení Plné žádosti;
nemáte založenou Plnou žádost.

Chcete-li změnit údaje v RŽ a máte již založenou Plnou žádost, tak je potřeba tuto Plnou žádost
nejprve odstranit a poté zahájit změnové řízení RŽ.

Po odeslání Plné žádosti Agentuře již nelze provádět změny ve schválené RŽ.
Pro účel změnového řízení Registrační žádosti je po zahájení ZŘ v systému vytvořena editovatelná
kopie již dříve schválené RŽ, ve které lze provádět změny. Po úpravě údajů je potřeba upravenou
kopii
(změnovou
žádost)
odeslat
projektovému
manažerovi
prostřednictvím
tlačítka
na detailu projektu. PM změny oproti původní RŽ posoudí (akceptuje nebo
zamítne) a změnové řízení uzavře. Akceptované změny jsou tímto platné a uzavřením ZŘ jsou
přeneseny do schválené RŽ.
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Postup změnového řízení Registrační žádosti
V případě, že se změní základní údaje o projektu nebo žadateli uvedené v již schválené Registrační
žádosti, je možné provést jejich opravu prostřednictvím změnového řízení Registrační žádosti
v následujících krocích:
Krok č. 1 – ověření splnění podmínek pro založení RŽ
Pokud chcete zahájit změnové řízení RŽ, zkontrolujte, v jakém stavu se Váš projekt nachází a zda již
není naložená Plná žádost.

K založení PŽ může dojít po schválení RŽ a převedení projektu do stavu „RŽ schválena, běží lhůta
pro předložení Plné žádosti“. V tomto okamžiku je aktivní záložka „Plná žádost“. V okamžiku prvního
uložení této záložky dochází k založení PŽ. V případě, že si nejste jisti, zda jste PŽ již založili, můžete
si tuto skutečnost ověřit dvěma způsoby:




V případě, že jsou splněny obě podmínky pro zahájení změnového řízení, zobrazuje se
v záložce „Projekt“ v dolní pravé části obrazovky pole „Odstoupit od projektu“ a pole „Zahájit
změnové řízení“. Pokud je PŽ na projektu již založena, pole pro zahájení změnového řízení se
nezobrazuje.
To, zda je PŽ založena, lze ověřit také na záložce „Plná žádost“. V případě založené PŽ se ve
spodní části obrazovky zobrazuj pole „Odstranit PŽ“.

Krok č. 2 – Odstranění založené Plné žádosti
Pokud jste již PŽ založili, ale
dosud nepodali, je pro zahájení
změnového řízení RŽ nezbytné
nejprve PŽ odstranit. Toto
odstranění proveďte vstupem na
záložku „Plná žádost“. Na konci
této obrazovky najdete pole
„Odstranit PŽ“, prostřednictvím
kterého dojde k jejímu vymazání.
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Krok č. 3 – Zahájení změnového řízení RŽ
Splňujete-li uvedené podmínky pro zahájení změnového řízení RŽ, tedy Váš projekt je v uvedeném
požadovaném stavu a PŽ na projektu není založena, můžete zahájit úpravy RŽ na záložce „Projekt“
přes pole „Zahájit změnové řízení“.

Krok č. 4 – Realizace a podání změnového řízení RŽ
Pro účely změnového řízení RŽ je po zahájení ZŘ v aplikaci eAccount vytvořena na záložce
„Registrační žádost“ editovatelná kopie již dříve schválené RŽ, ve které lze provádět změny. Každou
změnu v jednotlivých podzáložkách průběžně ukládejte tlačítkem „Uložit“.

Stav projektu, respektive změnového řízení, si můžete ověřit na záložce „Projekt“. V případě zahájení
změnového řízení se informace „Zahájeno změnové řízení RŽ“ objeví v řádku „Stav projektu“.
Po dokončení změn doporučujeme ověřit správnost zadaných dat prostřednictvím tlačítka „Ověřit data
před podáním celé Registrační žádosti“. Po tomto kroku je nezbytné upravenou kopii (změnové řízení)
odeslat projektovému manažerovi. Tento krok provedete na záložce „Projekt“ přes tlačítko „Podat
změnové řízení“.
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Při úspěšném odeslání změnového řízení se na obrazovce objeví informace „Změnové řízení
Registrační žádosti bylo úspěšně podáno Agentuře ke schválení“. Zároveň se v řádku „Stav projektu“
změní dílčí stav změnového řízení na „Probíhá schválení změnového řízení RŽ na CI“ a dojde
k automatickému zaslání informace o podání prostřednictvím „Nástěnky projektu“ projektovému
manažerovi.

Krok č. 5 – Ukončení změnového řízení Registrační žádosti
Projektový manažer změny oproti původní RŽ posoudí (akceptuje nebo s patřičným zdůvodněním
zamítne) a změnové řízení uzavře. Akceptované změny jsou tímto platné a uzavřením změnového
řízení jsou přeneseny do schválené RŽ.
Informace o ukončení změnového řízení ze strany Agentury se objeví opět na záložce „Nástěnka
projektu“.
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V tento okamžik je opět možné:



na záložce „Projekt“ zahájit nové změnové řízení RŽ;
na záložce „Plná žádost“ založit a začít vytvářet Plnou žádost projektu.

Krok č. 6 – Vytvoření dokumentu pro RŽ po změnovém řízení

Jako poslední krok je nutné, po podání změnového řízení a jeho
následného schválení CI, vygenerovat nový dokument RŽ ze šablony.
Pro vygenerování aktuálního formuláře RŽ je nutné na záložce
„Projekt“ vstoupit do přehledu dokumentů projektu přes odkaz
„Seznam dokumentů“.

V seznamu dokumentů najděte Registrační žádost. Pokud je na projektu založeno již víc dokumentů,
může se stát, že bude nutné v pravém dolním rohu obrazovky překliknout na předchozí stránku.
Po kliknutí na ikonu v levém sloupci založte dokument ze šablony pro aktuální Registrační žádost, ve
které jsou promítnuty schválené úpravy realizované prostřednictvím změnového řízení. Pro lepší
orientaci doporučujeme dokument pojmenovat odlišně od původní Registrační žádosti.
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Nově vygenerovaný dokument se nyní zobrazí v seznamu dokumentů. Od prvně podané Registrační
žádosti můžete nový dokument v tomto stavu odlišit podle pozdějšího data vložení; odlišného názvu
nebo dosud chybějícímu podpisu dokumentu (pokud ještě nebyl podepsán).

Dokument podepíše oprávněná osobou přes ikonu
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Detail dokumentu.

Po ukončení podpisu dokumentu je na závěr nutné zneplatnit dříve vloženou Registrační žádost
proklikem na ikonu
„gumy“ (nachází se vpravo od kolonky „Datum vložení“). Po provedení
zneplatnění se v přehledu dokumentů u zneplatněné Registrační žádosti objeví ve třetím pravém
sloupci „Platný“ NE. Zvýšenou pozornost dejte na výběr správného dokumentu!!!
Ještě před tím, než bude dokument zneplatněn, Vás aplikace
upozorní, že dokument není možné odstranit, protože po jeho
vložení došlo ke změně stavu. Dále dojde k dotazu, zda chcete
vybraný dokument zneplatnit.
Provedením tohoto kroku je změnové řízení u konce.

Změny ne/vyžadující Změnové řízení Plné žádosti (projektu)

3.3.3

Pro provádění úprav v již podané Plné žádosti využijte Změnové řízení Plné žádosti, které je možné
realizovat na základě potřeby žadatele nebo Agentury. ZŘ projektu je možné realizovat pouze ve
stavu „Projekt schválen“, „Vloženy Podmínky k podpisu“, „Podmínky přijaty, probíhá kontrola“,
„Podepsané Rozhodnutí“, „Projekt proplacen“, „Monitorování projektu“ a „Monitorování ukončeno“.
Potřeba změnového řízení Plné žádosti může nastat ve dvou hlavních fázích projektu, a to před
podepsáním Podmínek a po vydání Rozhodnutí. Dle charakteru závažnosti mají změny informativní
charakter nebo jsou schvalovány a následně zapracovány do Podmínek a Rozhodnutí/Dodatku.
Jakoukoli změnu projektu doporučujeme konzultovat před její realizací s projektovým manažerem
prostřednictvím „Nástěnky projektu“ v aplikaci eAccount. Žádost o změnu Podmínek je nutné podat
dříve, než nastane termín splnění dané povinnosti. Pokud žádáte o změnu Podmínek až poté, co měla
být určitá povinnost splněna, není možné žádosti vyhovět.
Podstatné změny projektu vyžadující změnu Podmínek a Rozhodnutí
Podstatné změny projektu vyžadují změnu Podmínek a Rozhodnutí. Nerealizování změnového řízení
před termínem splnění dané povinnosti vyplývající z uvedených dokumentů, může vést k porušení
závazných podmínek vedoucích až k neschválení předložených výdajů, sankcím či ukončení realizace
projektu.
Doporučujeme každou změnu projektu, před jejím provedením, nejprve konzultovat s příslušnou RK
CI, aby bylo možné předejít případným negativním dopadům této změny na poskytnutou podporu!
Upozorňujeme, že ve většině případů musí dojít k realizaci změn ještě před proplacením dotace.
Za změny vyžadující změnu Podmínek poskytnutí dotace jsou považovány především tyto změny
(změnu je nutné provést pomocí změnového řízení projektu):


posun termínu ukončení projektu směrem do budoucna;



položek rozpočtu ve výši více než 20 % u jednotlivé položky rozpočtu 11;



místa realizace projektu (pokud by tato změna měla vliv na výši podpory - dle regionální
mapy; nelze povolit přemístění mimo ČR nebo na území hl. města Prahy);
změny závazných ukazatelů;
přesun nevyčerpaných prostředků mezi etapami při zachování celkové výše dotace (se
schválením poskytovatele dotace je možné přesouvat nevyčerpané prostředky i z
proplacených etap do neproplacených při zachování celkové výše dotace);
změna majetkoprávního či formálně-právního postavení příjemce.





U jakékoli změny rozpočtu je nutná úprava Podmínek poskytnutí dotace. Změny položek rozpočtu ve
výši více než 20% u jednotlivé položky rozpočtu je nutné řešit pomocí změnového řízení projektu.
Přesuny mezi jednotlivými rozpočtovými položkami do 20% lze řešit bez změnového řízení.
11
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Při změně majetkoprávního či formálněprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti dle
zákona č.125/2008 Sb. (spojení či rozdělení společnosti, změna právní formy), snížení základního
kapitálu, zrušení a vstup do likvidace, návrh na konkurz či jeho prohlášení, výkon rozhodnutí apod.,
jste jako příjemce povinen informovat poskytovatele o této skutečnosti. Tento krok se provede
prostřednictvím aplikace eAccount, kde na záložce „Nástěnka projektu“ zašlete informaci Vašemu PM.
V případě, že bude nutné provést změnové řízení, budete postupovat následně v souladu s pravidly
pro realizaci změnového řízení.
V případě plánované přeměny příjemce dotace (změna IČ), v jejímž důsledku příjemce dotace zaniká,
existuje povinnost dle § 14a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů, požádat o předchozí souhlas poskytovatele dotace.
Podstatné změny projektu nevyžadující změnu Podmínek a Rozhodnutí
Změny projektu, které nevyžadují změnu Podmínek a Rozhodnutí jsou především takové změny, které
nemají zásadní vliv na projekt. Takové změny pouze oznamujete prostřednictvím „Nástěnky“ v aplikaci
eAccount a dokládáte přiložením příslušných dokladů.
Změny v rámci podpoložek nepodléhající žádosti o změnu Podmínek.
Změny v údajích typu:


adresa pro doručování;



statutární zástupce příjemce;



kontaktní osoby;



číslo účtu příjemce dotace, na který se má provést platba (prostřednictvím doložení Smlouvy
o zřízení BÚ v Žádosti o platbu).

Nepovolené změny projektu
Upozorňujeme žadatele, že po schválení RŽ a podání PŽ nelze částku dotace navýšit.
Příjemce dotace nesmí převést práva a povinnosti vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí dotace na jiný
subjekt bez předchozího souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu. O tuto skutečnost musí příjemce
dotace požádat a podrobně popsat okolnosti, které jej k tomu vedou. Dle Zákona č. 125/2008 Sb.,
upravující přeměny obchodních společností a družstev, dochází k právnímu nástupnictví a tedy ke
změně subjektu v případě fúze sloučením dle § 61, fúze splynutím dle § 62, rozdělením dle § 244
odst. 1 a převodem jmění na společníka dle podmínek § 337 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb. V těchto
případech práva a povinnosti z poskytnuté dotace přecházejí z původního subjektu na subjekt nově
vzniklý. Zrušení družstva s převodem jmění na člena družstva není povoleno. V případě změny
subjektu rozdělení odštěpením dle § 244 odst. 2 daného zákona k právnímu nástupnictví nedochází,
neboť původní subjekt nezaniká. Z tohoto důvodu leží práva a povinnosti z dotace na původním
subjektu. Dle ustanovení § 360 a následující je možná taková změna příjemce, kdy dochází ke změně
právní formy právnické osoby. Změna z fyzické osoby na právnickou po Rozhodnutí o poskytnutí
dotace však možná není na základě stanoviska MF ze dne 30. 11. 2007, s výjimkou dědictví.
Povinností obchodní společnosti nebo družstva, které je příjemcem dotace, je nejpozději do dne
zveřejnění projektu přeměny, oznámit zahájení přípravy přeměny v souladu § 14 Zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.Jak už bylo uvedeno dříve, je vhodné
všechny změny, ke kterým v průběhu realizace projektu dojde, konzultovat s projektovým manažerem
prostřednictvím nástěnky v aplikaci eAccount, ještě než k nim dojde. Na základě této komunikace se
příjemce dotace dozví, zda změny, ke kterým došlo nebo má dojít, jsou takového rázu, že vyžadují
změnu Podmínek či nikoliv a zda jsou přípustné.

Upozornění: Žádost o změnu Podmínek je nutné podat dříve, než daná povinnost nastane. Pokud
žádáte o změnu Podmínek až poté, co měla být určitá povinnost splněna, není možné žádosti
vyhovět.
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3.3.4

Obecné doporučení pro ZŘ Plné žádosti po podpisu Rozhodnutí

Závazné ukazatele
 Nelze změnit charakteristiky PŽ (např. podporovaná aktivita, typ převažující aktivity, typ
projektu) tak, že by došlo ke změně v seznamu závazných ukazatelů projektu.
Monitorovací ukazatele
 Nelze změnit charakteristiky PŽ (např. podporovaná aktivita, právní forma Leader žadatele)
tak, že by došlo ke změně v seznamu monitorovacích ukazatelů projektu.
Harmonogram projektu (pro projekty programů Marketing a Poradenství)
 Změny v harmonogramu projektu mohou mít vliv na existující zprávy z realizace projektu v
modulu Monitoring (může dojít k jejich odstranění nebo změně) .
 Při změně požadované dotace projektu, budou zpět do subsystému eAccount vráceny
všechny podané, ale dosud neproplacené ŽoPl.
Harmonogram projektu (mimo projekty programů Marketing a Poradenství)
 Změny v harmonogramu projektu mohou mít vliv na existující zprávy z realizace projektu v
modulu Monitoring (může dojít k jejich odstranění nebo změně).
 Lze odstranit etapu projektu, pro kterou neexistuje v modulu Platby ŽoPl pro tuto etapu.
 Nelze odstranit etapu projektu, ke které existuje v modulu Platby ŽoPl pro tuto etapu projektu.
 Při změně požadovaná dotace etapy v harmonogramu, budou zpět do subsystému eAccount
vráceny všechny podané, ale dosud neproplacené ŽoPl.
Rozpočet
 Při změně v rozpočtu, budou zpět do subsystému eAccount vráceny všechny podané, ale
dosud neproplacené ŽoPl.
 Lze zadat částku ZV k rozpočtové položce, která má nulový součet ZV RP za projekt v
předchozím podepsaném Rozhodnutí.
 Lze vynulovat ZV RP, která není použita v žádné ŽoPl projektu.
 Nelze podat ZŘ PŽ, pokud by požadovaná dotace za projekt byla vyšší než schválená dotace
za projekt u předchozího podepsaného Rozhodnutí.
 Nelze podat ZŘ PŽ, pokud by požadovaná dotace de minimis za projekt byla vyšší než
schválená dotace de minimis za projekt u předchozího podepsaného Rozhodnutí.
 Lze snížit ZV RP a požadovanou dotaci etapy projektu v PŽ s ŽoPl ve stavu "Možno uhradit"
nebo "Proplacena", pokud bude požadovaná dotace etapy v PŽ vyšší nebo rovna vyplacené
dotaci odpovídající ŽoPl.
 Lze snížit ZV RP de minimis a požadovanou dotaci etapy projektu v PŽ s ŽoPl ve stavu
"Možno uhradit" nebo "Proplacena", pokud budou ZV a požadovaná dotace RP de minimis
etapy v PŽ vyšší nebo rovny ZV RP po krácení a vyplacené dotaci pro RP de minimis
odpovídající ŽoPl.
 Lze snížit ZV investičních RP a požadovanou dotaci etapy projektu v PŽ s ŽoPl ve stavu
"Možno uhradit" nebo "Proplacena", pokud budou ZV a požadovaná dotace investičních RP
etapy v PŽ vyšší nebo rovny ZV RP po krácení a vyplacené dotaci pro investiční RP
odpovídající ŽoPl.
 Lze snížit ZV neinvestičních RP a požadovanou dotaci etapy projektu v PŽ s ŽoPl ve stavu
"Možno uhradit" nebo "Proplacena", pokud budou ZV a požadovaná dotace neinvestičních
RP etapy v PŽ vyšší nebo rovny ZV RP po krácení a vyplacené dotaci pro neinvestiční RP
odpovídající ŽoPl.
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 Lze snížit ZV RP křížového financování a požadovanou dotaci etapy projektu v PŽ s ŽoPl ve
stavu "Možno uhradit" nebo "Proplacena", pokud budou ZV a požadovaná dotace RP
křížového financování etapy v PŽ vyšší nebo rovny ZV RP po krácení a vyplacené dotaci pro
RP křížového financování odpovídající ŽoPl.
 Nelze snížit částku ZV rozpočtové položky tak, že by 1.2 násobek požadované dotace ze ZV
rozpočtové položky za etapy projektu bez existující odstoupené ŽoPl, byl nižší než
proplacená dotace této RP za všechny již proplacené ŽoPl (ŽoPl ve stavu "Možno uhradit"
nebo "Proplacena").
 Nelze změnit charakteristiky PŽ (např. velikost podniku Leader žadatele, region místa
realizace projektu, datum ukončení projektu, právní forma žadatele, podporovaná aktivita,
typ převažující aktivity, typ projektu, nákladová mezera, průměrná světlá výška objektu) tak,
že by došlo ke změně procentuální míry podpory u libovolné rozpočtové položky s
nenulovým součtem za projekt v předchozím podepsaném Rozhodnutí.
 Lze navýšit ZV a částku dotace na etapu projektu (pro kterou není ještě založena ŽoPl nebo je
ŽoPl ve stavu "Příprava ŽoPl" nebo "Vráceno k doplnění ") o nevyčerpané ZV a
nedočerpanou částku dotace z etap s ukončenou ŽoPl (ŽoPl ve stavu "ŽoPl zamítnuta" nebo
"Příjemce od ŽoPl odstoupil" nebo "Možno uhradit" nebo "Proplacena").
 Nelze editovat ZV RP a dotaci poslední etapy projektu v PŽ (nebo ZV RP a dotaci projektu u
bez etapového projektu v PŽ), pokud k ní existuje ukončená ŽoPl.

3.3.5

Postup změnového řízení Plné žádosti (projektu)

Změnové řízení Plné žádosti slouží k provádění úprav/změn v již podané Plné žádosti u projektů, které
se nacházejí v jednom z následujících stavů:








Projekt schválen;
Vloženy Podmínky k podpisu;
Podmínky přijaty, probíhá kontrola;
Podepsané Rozhodnutí;
Projekt proplacen;
Monitorování projektu;
Monitorování projektu ukončeno.

Změny v projektu lze realizovat na základě potřeby žadatele nebo Agentury. Provést změnové řízení
může požadovat také Agentura po zjištění nedostatků v Plné žádosti během hodnocení projektu.
Pokud dochází ke změnám před vydáním Podmínek a Rozhodnutí, zapracovávají se dle závažnosti
charakteru tyto změny do obou dokumentů. V případě, že dochází ke změnám po vydání Rozhodnutí,
vypracovává se dle závažnosti změn Dodatek. Doporučujeme plánované změny vždy s předstihem
zkonzultovat s Vaším PM přes záložku „Nástěnka projektu“. V některých případech může být změna
realizována až po vydání Dodatku nebo není možná a znamenala by předčasné ukončení projektu,
příp. sankce.
Krok č. 1 – Žádost o povolení změnového řízení projektu

Změnové řízení projektu nelze realizovat (zahájit), pokud není povoleno od PM
(projektového manažera).
Pokud Vám vyvstane potřeba změny údajů v Plné žádosti po jejím předložení nebo dále v procesu
hodnocení a samotné realizaci, ať už z důvodů neaktuálnosti údajů či změny dat projektu vyplývající
z realizace, informujte neprodleně Agenturu (svého projektového manažera prostřednictvím záložky
„Nástěnka projektu“). Na stejné stránce s ním můžete problematiku konzultovat nebo přímo požádat
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prostřednictvím tlačítka „Žádost o povolení změnového řízení projektu“ o souhlas se zahájením
změnového řízení.

Po kliknutí na tlačítko „Žádost o povolení změnového řízení projektu“ na záložce „Nástěnka projektu“
se Vám zobrazí detail Podání žádosti o povolení změnového řízení Plné žádosti projektu, ve kterém je
nutné vyplnit výčet požadovaných změn a zdůvodnění požadovaných změn. Po odeslání zprávy
Vašemu PM dojde automaticky k přenesení zaslané informace také na přehled zpráv na záložce

„Nástěnka projektu“.
Pokud vzejde požadavek na realizaci změnového řízení z pozice Agentury, a to zejména po
zjištění nedostatků v Plné žádosti během hodnocení projektu, předcházející kroky není potřeba z Vaší
strany realizovat. O povolení ZŘ projektu budete informováni novou zprávou na přehledu zpráv na
záložce „Nástěnka projektu“.
Krok č. 2 – Povolení změnového řízení
Po posouzení žádosti o zahájení změnového řízení dojde ze strany Agentury k zamítnutí nebo
povolení změnového řízení. O této skutečnosti budete opět informování prostřednictvím záložky
„Nástěnka projektu“. Povolením ZŘ Vám bude umožněna úprava dat v Plné žádosti projektu.
Dokud není ZŘ povoleno, nelze ho zahájit!
Po povolení změnového řízení:

(projektového manažera).



se na záložku „Nástěnka projektu“ přenese do seznamu zpráv informace, že PM souhlasí se
zahájením změnového řízení a zároveň termín pro jeho podání;



je možné na záložce „Projekt“ přes tlačítko „Zahájit ZŘ projektu“ vytvořit editovatelnou kopii
Plné žádosti projektu, ve které je možné provádět změny;



začíná běžet lhůta pro podání změnového řízení.

PM je oprávněn zrušit povolené změnové řízení, ale pouze ve stavu „ZŘ povoleno“. Po odvolání
souhlasu přejde změnové řízení do stavu „ZŘ stornováno“ a zároveň je na záložku „Nástěnka
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projektu“ zaslána informace o stornování povolení včetně jeho zdůvodnění. Po doručení této
informace dochází k zastavení lhůty pro podání změnového řízení PŽ.
Upozorňujeme, že pokud máte povoleno ZŘ projektu a stav projektu je „Podepsané
rozhodnutí“, není možné zadávat nové žádosti o platbu, ani podávat připravené či doplněné
žádosti o platbu ke kontrole. Zároveň je monitoring projektu (zprávy z realizace v kalendáři zpráv)
pouze pro nahlížení.

(projektového manažera).

Krok č. 3 – Zahájení změnového řízení

Po obdržení informace o povolení ZŘ Vaším PM můžete zahájit realizaci plánovaných úprav
prostřednictvím tlačítka „Zahájit ZŘ projektu na detailu záložky „Projekt““.

Pokud nemáte změnové řízení povoleno PM, nelze ho zahájit! Změnové řízení můžete zahájit pouze
ve stavu „ZŘ povoleno“! V takovém případě se Vám po stistknutí tlačítka „Zahájit ZŘ“ na záložce
„Projekt“ zobrazí chybová hláška, která Vás o této skutečnosti informuje. V případě, že se Vám tato
hláška zobrazí, může to znamenat, že:




jste dosud nepostupovali podle kroku č. 2 – nepožádali jste svého PM přes záložku „Nástěnka
projektu“ o povolení změnového řízení projektu;
již jste provedli krok č. 2, ale:
o ZŘ nebylo dosud povoleno – tzn. že jste dosud na záložce „Nástěnka projektu“
neobdržel informaci od Vašeho PM o povolení ZŘ a zároveň projekt není ve stavu
„ZŘ povoleno“;
o projekt se nachází ve stavu „ZŘ stornováno“ – tzn. že jste na záložku „Nástěnka
projektu“ obdrželi informaci od Vašeho PM o vypnutí souhlasu se zahájením ZŘ vč.
důvodu tohoto stornování;
o uběha lhůta pro podání změnového řízení projektu.
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Okamžikem povolením ZŘ projektu je spuštěna lhůta pro jeho podání. Termín lhůty je součástí
zprávy o povolení ZŘ na záložce „ Nástěnka projektu“. Informace o běžících lhůtách změnového řízení
najdete na detailu záložky „Projektu“ ve změnové Plné žádosti pod odkazem „Sledování lhůt
změnového řízení projektu“. Uplynutím lhůty změnové řízení zaniká.

Zahájením ZŘ se vytvoří vedle původní Plné žádosti také její editovatelná kopie bez projektové
dokumentace. Stav ZŘ se tímto krokem přepíná ze stavu „ZŘ povoleno“ do „ZŘ zahájeno“. Zároveň
Vašemu PM odchází přes záložku „Nástěnka projektu“ automatická informace o zahájení a na straně
Agentury se pozastavují všechny lhůty.
Do původní Plné žádosti projektu, která byla již předána na Agenturu a ke které je děláno změnové
řízení, lze vstoupit přes záložku „Projekt“ a pouze nahlížet na data. Oproti tomu při vstupu do Plné
žádosti ve změnovém řízení (prostřednictvím záložky „Plná žádost“) je možné data také editovat a
přidávat nové dokumenty.
Zda je právě zobrazena původní nebo změnová PŽ lze poznat podle nadpisu aktuálně
zobrazené stránky. Ve změnové PŽ je za nadpisem v závorce uvedeno "Změnové řízení
projektu".

(projektového manažera).

Krok č. 4 – Odstranění změnového řízení; odstoupení od změnového řízení
Na záložce „Projekt“ lze realizovat v případě potřeby odstranění změnového řízení nebo odstoupení
od změnového řízení.
Odstranění změnového řízení můžete využít v případě, že jste ve změnovém řízení udělali chybu a
chcete ho zahájit znovu nebo Vám ve stavu „ZŘ“ pominul jeho důvod a nebudete v něm dále
pokračovat. Lze ho realizovat pouze ve stavu „ZŘ zahájeno“. Tímto krokem dojde k odstranění
veškerých zapsaných úprav v PŽ v režimu změnového řízení. Zároveň se stav změnového řízení vrátí
zpět do stavu "ZŘ povoleno", čímž je opět možné ZŘ zahájit nebo zrušit povolení ZŘ ze strany PM.
V tento okamžik se automaticky odesílá přes záložku „Nástěnka projektu“ Vašemu PM e-mail
s informací o odstranění změnového řízení a změně stavu ZŘ zpět do „ZŘ povoleno“.
Odstoupení od změnového řízení můžete být realizováno pouze z Vaší iniciativy (iniciativy
žadatele/příjemce), a to za předpokladu, že se Váš projekt nachází v jednom z následujících stavů:


ZŘ povoleno;



ZŘ zahájeno;



ZŘ vráceno žadateli k dopracování;



ZŘ schváleno.
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Pokud je iniciátorem Agentura (Poskytovatel), žadatel nemůže od ZŘ odstoupit. Tlačítko
je v takovém případě nedostupné.
Při odstoupení od ZŘ projektu je nutné zadat důvod odstoupení. Tato informace se následně
automaticky zobrazí na záložce „Nástěnka projektu“ a odešle Vašemu PM. V tomto okamžiku je
v systému automaticky vypnut souhlas se změnovým řízením a ukončeny všechny lhůty s ním
spojené.

Po odstoupení od ZŘ projektu nejsou změny provedené ve ZŘ promítnuty do původní Plné žádosti.
V případě, že je projekt ve stavu „Projekt schválen“, je spuštěna lhůta Odeslání Podmínek žadateli. Na
záložce „Nástěnka projektu“ zůstává zachován původní kalendář zpráv projektu. Pokud je projekt ve
stavu „Podepsané Rozhodnutí“ jsou zpřísťupněny také záložky Platby a Monitoring projektu, což
znamená, že můžete předkládat Žádost o platbu a zprávy, je-li to relevantní.
Krok č. 5 – Zápis změn do Plné žádosti ve změnovém řízení projektu
Ve změnovém řízení projektu je možné v Plné žádosti měnit veškeré údaje, jako při přípravě PŽ, před
jejím prvním podáním.

Realizací změnového řízení projektu se znemožní vkládání nových dokumentů v projektové
dokumentaci původní PŽ. Vložení dokumentů je možné pouze ve změnové Plné žádosti. Zvýšené
pozornosti dbejte v případě provádění změny, která ovlivní data na dalších záložkách. V takovém
případě je nutné změnu promítnout ve všech relevantních polích.
Po dokončení úprav vstupte v PZ v režimu změnového řízení na záložku „Prohlášení a závazky“. Na
této stránce je nutné před podáním změnového řízení odkliknout informaci „Souhlasím se všemi
prohlášeními“. Následně použijte vedlejší tlačítko
. Tímto krokem dojde ke
kontrole konzistence dat. V případě, že bude nalezen v provedených změnách v PŽ nesoulad, budete
na tuto skutečnost upozorněni chybovou hláškou, která Vás informuje o chybě a jakým způsobem jí
máte odstranit. Chybové hlášky jsou navázány na stejné kontrolní mechanismy, jako při prvním
vyplňování původní PŽ.
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Podání ZŘ projektu ve stavech před Podepsaným Rozhodnutím nevyžaduje dodržovat žádné zvláštní
postupy a kontroly lišící se od prvního vyplňování PŽ. Bez omezení lze v souladu s pravidly OPPI
upravovat harmonogram a rozpočet projektu.
Oproti tomu při podání ZŘ projektu ve stavu Podepsaného Rozhodnutí jsou prováděny, mimo již
uvedené kontroly, také kontroly tzv. konzistence. Jedná se o kontroly provedených změn
s dopadem na evidované Žádosti o platbu či zprávy z realizace v Monitoringu projektu. To znamená,
že v tomto stavu nejsou některé změny zcela nemožné nebo mají přímý vliv na žádosti o platbu a
zprávy z realizace. Jedná se především o závazné ukazatele, monitorovací ukazatele, harmonogram
projektu a rozpočet. Podrobně si o ne/možných změnách PŽ můžete přečíst na detailu záložky
„Projekt“ v režimu změnového řízení přes odkaz „Obecná doporučení pro Změnové řízení projektu“.

Přehled základních oblastí úprav, které mohou být s dopadem:





změna Charakteristiky PŽ;
změny v harmonogramu;
změny v rozpočtu a rozpočtových položkách;
změny v datech závazných a monitorovacích ukazatelích projektu.

Změny s dopadem na realizaci mohou znamenat nutnost smazání/úpravy zpráv. Pokud provedete
změnu zahájení/ukončení etapy/projektu, může to mít za následek nutnost odstranit zprávy z realizace
ve stavu „V přípravě“ nebo souhlasit s případnou změnou/odstraněním zpráv z realizace, které jsou ve
stavu „Podány Agentuře“ a pozdějším stavu. Odstranění/odsouhlasení změny je nutné především
z důvodu, že může dojít ke změně termínů pro podání zprávy, může se změnit období pro výdaje,
výše ukazatelů apod. Dojde-li k úplnému odstranění zprávy, archivujte do projektové dokumentace
dokumenty povinně přiložené k těmto zprávám.
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V případech, kdy došlo ke změně v PŽ s dopadem na zprávy z realizace ve stavu "V přípravě", je
nutné použít tlačítko
a v Monitoringu projektu odstranit vypsané zprávy z realizace.

V případech, kdy došlo ke změně v PŽ s dopadem na zprávy z realizace ve stavu „ Podané Agentuře“
či „Schválené Agenturou“, je nutné odsouhlasit provedení změn v zobrazené hlášce a pokračovat
v podání ZŘ tlačítkem „Ano, chci…“. Při stisknutí druhého nabízeného tlačítka „Ne, chci…“ nebudete
dále pokračovat ve ZŘ.
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V případech, kdy jste při přípravě nebo doplnění změnového řízení projektu přidali jakýkoli dokument,
tak při podání ZŘ projektu je nutné do textového pole zapsat zdůvodnění přidání těchto dokumentů.

Pokud nejsou po kontrole nalezeny nedostatky, zobrazí se Vám informace s potvrzením o vyplnění
Plné žádosti, které Vás dále upozorňuje, že můžete přejít na detail záložky „Plná žádost“, kde lze
dokončit podání změnového řízení projektu Agentuře.

Krok č. 6 - Žádost o změnu termínu podání změnového řízení projektu; stornování změnového řízení
ze strany PM
Okamžikem zahájení ZŘ se spouští zároveň lhůta pro jeho podání Agentuře. Termín lhůty je součástí
zprávy o povolení ZŘ na záložce „ Nástěnka projektu“. Informace o běžících lhůtách změnového řízení
najdete na detailu záložky „Projektu“ ve změnové Plné žádosti pod odkazem „Sledování lhůt
změnového řízení projektu“. Uplynutím lhůty změnové řízení zaniká.
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Doporučujeme
lhůtu
průběžně při zpracování
změnového řízení PŽ
sledovat na uvedeném
odkazu, ze kterého lze
vyčíst termín vypršení
lhůty a počet zbývajících
dnů.
V případě, že z jakéhokoli důvodu není z Vaší pozice možné termín pro podání splnit, můžete podat
žádost o prodloužení lhůty
přes rozkliknutí termínu pro
ZŘ. V takovém případě je
nutné vyplnit nový termín
splnění, řádně ho zdůvodnit a
odeslat Vašemu projektovému
manažerovi. Tato informace
se zároveň objeví v přehledu
zpráv na záložce „Nástěnka
projektu“.
Po schválení/zamítnutí nové lhůty podání Agenturou Vám přijde od Vašeho projektového manažera
na záložku „Nástěnka projektu“ zpráva o ne/schválení. V případě změny lhůty dojde k této změně
zároveň také na detailu projektu PŽ v režimu změnového řízení.
Pokud lhůta pro




podání změnového řízení projektu;
dopracování ZŘ projektu;
souhlas se schváleným ZŘ

vyprší, dojde k automatickému vložení zprávy o nesplnění termínu (vypršení lhůty) na záložku
„Nástěnka projektu“. V takovém případě je Váš PM oprávněn dané ZŘ projektu stornovat.
Po stornování ZŘ projektu nejsou změny ve ZŘ provedené promítnuty do původní Plné žádosti.
Zpráva o tomto kroku vč. jeho zdůvodnění se následně objeví na záložce „Nástěnka projektu“.
Zároveň s tím se ukončují všechny lhůty související se ZŘ a spouští se lhůty dosud pozastavené
z důvodu ZŘ. Proto doporučujeme na detailu záložky „Projekt“ průběžně kontrolovat stav běžících
lhůt.
Krok č. 7 – Podání změnového řízení projektu
Pokud jste zapracovali všechny potřebné změny, přiložili požadované dokumenty ve změnové
projektové dokumentaci a provedli ověření dat, můžete na detailu záložky „projekt“ prostřednictvím
tlačítka
provést podání změn k posouzení Agenturou (akceptování či
zamítnutí). Po úspěšném podání ZŘ projektu se Vám změní aktuální stav ZŘ ze stavu "ZŘ zahájeno"
případně "ZŘ vráceno žadateli k dopracování" na stav "ZŘ předáno Agentuře". PM projektu je
o podání ZŘ informován zprávou, která se automaticky přenese na záložku „Nástěnka projektu“.
Při podání ZŘ po podepsání Rozhodnutí dochází ke kontrole konzistence (tj. změny s dopadem na
evidované žádosti o platbu či zprávy z realizace v Monitoringu projektu). V případě nalezené chyby je
při podání ZŘ projektu vypsáno chybové hlášení, které popisuje konkrétní problém. Pokud byly
provedeny změny v termínech zahájení, ukončení projektu a etap, může dojít k nutnosti odstranit
zprávy z realizace ve stavu "V přípravě" nebo je nutné souhlasit s případnou změnou či odstraněním
zpráv z realizace, které jsou již podány ke schválení Agentuře a v pozdějším stavu. Odsouhlasení
změn je nutné z důvodu, že při akceptaci změněných údajů v PŽ mohou mít zprávy z realizace jiné
termíny pro podání zprávy, jiné období pro výdaje, jinou výši ukazatelů.
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Krok č. 8 – proces schválení ZŘ
V procesu posuzování oprávněnosti provedených změn, může poskytovatel dojít k těmto závěrům:




vrátit změnové řízení projektu k dopracování;
zamítnout změnové řízení projektu;
schválit změnové řízení.

Již podané změnové řízení projektu může být z různých důvodů vráceno od PM žadateli k opravě/
doplnění. O vrácení ZŘ k dopracování je žadatel informován zprávou na záložce „Nástěnce projektu“.
Zpráva obsahuje konečný termín lhůty pro podání doplněného ZŘ. Důvod vrácení je žadateli zaslán emailem. Aktuální stav ZŘ se v okamžik vrácení mění na "ZŘ vráceno žadateli k dopracování".

Informace o běžících lhůtách změnového řízení najdete na detailu projektu ve
změnové Plné žádosti pod odkazem Sledování lhůt změnového řízení projektu.
V případě neoprávněných změn projektu může dojít ze strany poskytovatele k zamítnutí změnového
řízení projektu. K této skutečnosti může dojít ve stavu "ZŘ předáno OISF". V takovém případě budete
informováni prostřednictvím záložky „Nástěnka projektu“ vč. zdůvodnění. Po zamítnutí ZŘ projektu
nedojte k promítnutí změn ve ZŘ do Plné žádosti, text je zachován původní.
V okamžiku schválení ZŘ projektu Agenturou se vám na záložce „Nástěnku projektu“ zobrazí zpráva,
která obsahuje souhrnné vyjádření Agentury a také termín lhůty k akceptaci schváleného ZŘ. Aktuální
stav ZŘ se v tento okamžik mění na "ZŘ schváleno".

Krok č. 9 – Akceptace schváleného ZŘ projektu
Aby bylo možné změny promítnout do původní Plné žádosti, budete v rámci zprávy o schválení ZŘ
Agenturou vyzváni k provedení akceptace schváleného ZŘ projektu. K tomuto kroku Vám bude
stanovena lhůta, kterou můžete sledovat opět na detailu záložky „Projekt“ ve změnovém řízení pod
odkazem “Sledování lhůt změnového řízení projektu“. Touto akceptací dojde k souhlasu příp.
nesouhlasu se změnami, které byly schváleny Agenturou.
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Jako podklad pro vyjádření Vašeho ne/souhlasu se schválenými změnami slouží dokument
„Změnový list“, který byl po schválení ZŘ Agenturou umístěn do dokumentace ZŘ projektu. Po
seznámení se s tímto dokumentem můžete schválené změny odsouhlasit nebo od ZŘ projektu
v případě nesouhlasu se schválenými změnami odstoupit (viz popis Odstoupení žadatele od ZŘ
projektu).

Pro potvrzení změn je nutné
nejdříve
„Změnový
list“
elektronicky podepsat (viz dříve
uvedený postup pro elektronické
podpisy dokumentů).

Až poté lze provést „Souhlas
se schváleným ZŘ projektu“!

Druhý krok akceptace Schváleného ZŘ projektu proveďte po elektronickém podpisu „Změnového listu“
na
detailu
záložky
„Projekt“
ve
změnovém
řízení
prostřednictvím
tlačítka
.
V případech, že nedojde k souhlasu se Změnovým listem prostřednictvím elektronického podpisu, to
může mít za následky neschválení změnového řízení.

Po úspěšném akceptování schváleného ZŘ projektu se Vám zobrazí potvrzení. V návaznosti na tento
krok dochází k promítnutí schválených změn do původní Plné žádost a jejich další změna je možná
pouze provedením nového změnového řízení projektu. Dokumenty vložené v rámci realizace ZŘ
projektu se do projektové dokumentace přenesou pouze v případě, že jsou Agenturou odsouhlaseny.
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Zároveň dochází k/ke:


změně stavu ZŘ projektu - změní se na „Žadatel souhlasí se schváleným ZŘ“. O této
skutečnosti je Agentura opět informována zprávou prostřednictvím záložky „Nástěnka
projektu“;



vypnutí příznaku „PM souhlasí se zahájením změnového řízení“ pro výchozí projekt (což
znamená, že v případě výskytu potřeby nových změn je nutné požádat Vašeho PM o souhlas
se zahájením nového ZŘ);



odstranění PŽ ve změnovém řízení (od tohoto okamžiku máte k dispozici upravenou platnou
PŽ);



ukončení lhůty pro Souhlas se schváleným ZŘ (ukončení možnosti dalších kroků ve ZŘ);



u relevantních stavů výchozího projektu dochází k uvolnění modulů Platby a Monitoring
projektu pro další zpracování dat;



stav výchozího projektu se změní na „Projekt schválen“, pokud je projekt v některém ze stavů
„Podmínky odeslány žadateli“ nebo „Podmínky doručeny“;



stav výchozího projektu se změní na „Příprava dodatku“, pokud již projekt prošel stavem
„Podepsané rozhodnutí“.

V případě realizace ZŘ projektu ve stavu Podepsané Rozhodnutí se při schválení změn
v harmonogramu, rozpočtu nebo závazných ukazatelů změní stav projektu z "Podepsané Rozhodnutí"
na "Příprava Dodatku". Agentura v tomto stavu vystaví Dodatek k projektu.
O vystavení dodatku budete informováni na záložce „Nástěnka projektu“ spolu s žádostí o provedení
elektronického podpisu dokumentu Dodatku, do kterého je možné vstoupit přes záložku „Projekt“
odkazem „Seznam dokumentů“. Po realizaci podpisu vstupte opět do detailu záložky „Projekt“ a
tlačítkem „Ukončení podpisu Podmínek/Dodatku“ zašlete o této skutečnosti informaci svému PM.
Zpráva se automaticky zobrazí také na záložce „Nástěnka projektu“. Zároveň dochází ke změně stavu
projektu na „Podepsané Rozhodnutí“.
Pokud došlo ke změně rozpočtových položek, výše dotace nebo výše dotace de minimis, dojde
k promítnutí změn do případně založených Žádostí o platbu.
V případě, že byl ZŘ upraven harmonogramu, dojde po jeho schválení k vygenerování nového
kalendáře zpráv z realizace s upravenými daty. Proto se mohou změnit či odstranit některé termíny
zpráv z realizace a jejich údaje.
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3.4

Ukončení realizace projektu

Toto datum je rozhodné pro stanovení, zda již byl naplněn účel projektu a je možné proplatit konečnou
částku dotace na projekt. K tomuto datu je příjemce dotace povinen splnit závazný/é ukazatel/e
a zajistit, aby toto splnění mohlo být ze strany MPO nebo agentury CzechInvest zkontrolováno, popř.
vyhodnoceno, pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak.
Datum ukončení projektu určí žadatel v žádosti o platbu s přihlédnutím k charakteru konkrétního
projektu. Za ukončení projektu se považuje datum vydání kolaudačního souhlasu; datum vydání
Rozhodnutí o uvedení do zkušebního provozu (tím není dotčena povinnost příjemce dotace doložit
poskytovateli kolaudační souhlas); datum uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., č. 504/2002 Sb. a č. 505/2002
Sb.; datum úhrady poslední dlužné částky dodavatelům (zahrnutých do způsobilých výdajů), datum
uskutečnění posledního zdanitelného plnění v rámci plánovaného ukončení projektu nebo nově od
1. 4. 2011 také datum skutečného splnění cílové hodnoty závazného ukazatele(ů). Více viz Příloha
č. 4 Ukončení projektu, která je součástí příloh dílu III. Žádost o platbu. Datum uskutečnění
zdanitelného plnění (datum uskutečnění účetního případu) musí u způsobilého výdaje nastat
nejpozději v den plánovaného ukončení projektu, úhrada způsobilého výdaje může být provedena i po
plánovaném datu ukončení projektu.
Projekt je možné ukončit kdykoli dříve, nejpozději však v termínu, který je uvedený v Podmínkách.
Dnem plánovaného ukončení projektu se rozumí datum uvedené příjemcem dotace v harmonogramu
v Podmínkách. Tento termín je závazný a jeho porušení je porušením rozpočtové kázně.
Prodloužení harmonogramu projektu za nejzazší termín pro ukončení projektu stanovený výzvou je
možné prostřednictvím změnového řízení, a to jen v ojedinělých případech z důvodů objektivně
nepředvídatelných okolností. Poskytovatel dotace může posun termínu schválit pouze za podmínky,
že již došlo k vyhodnocení všech projektů předložených v dané výzvě.

3.5

Odstoupení od projektu

Od realizace projektu můžete kdykoliv odstoupit na základě prohlášení učiněného elektronicky
v aplikaci eAccount. Tato skutečnost Vám bude potvrzena a budete informováni o všech
skutečnostech, které jsou s tímto krokem spojeny a které je třeba následně učinit.
Pokud odstoupíte ve fázi, kdy již byla vyplacena dotace respektive její část, následuje postup podle
Podmínek. Příjemce bude v takovém případě vyzván k dobrovolnému vrácení dotčené částky dotace
na účet poskytovatele (Ministerstva průmyslu a obchodu). Pokud nebude dlužná částka ve
stanoveném termínu vrácena, bude věc předána místně příslušnému finančnímu úřadu, který vyměří
odvod za porušení rozpočtové kázně a částku již vyplacené dotace na příjemci dotace vymáhá zpět
včetně případného penále dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů.

3.6

Odvod za porušení rozpočtové kázně

V případech vymezených Podmínkami poskytnutí dotace, resp. při porušení pravidel v Podmínkách,
Vám může být vyměřen odvod z porušení rozpočtové kázně. Pokud se při porušení pravidel
v Podmínkách jedná o tzv. porušení rozpočtové kázně podle § 14 a § 44 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
může místně příslušný finanční úřad předepsat odvod neoprávněně použitých či zadržených
prostředků do státního rozpočtu a penále z prodlení.

3.7

Další povinnosti příjemce dotace

Po dokončení realizace projektu má příjemce řadu povinností vyplývajících z Podmínek poskytnutí
dotace. K těmto povinnostem patří:


archivace veškeré dokumentace k projektu, včetně účetnictví, po dobu deseti (10) let
následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do
doby uplynutí tří (3) let od uzávěrky Operačního programu Podnikání a inovace (předpokládaný
termín je v roce 2020);



příjemce dotace nesmí po dobu pěti (5) let (tří (3) let v případě malých a středních podniků) ode
dne skutečného ukončení projektu ukončit svoji podnikatelskou činnost, při níž je využíván
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jehož pořizovací cena byla zahrnuta do způsobilých
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výdajů projektu. Upozorňujeme, že dojde-li ke změně statutu MSP na velký podnik, prodlužuje se
doba na pět (5) let;


do ukončení monitorování projektu (viz kapitola 4 Monitoring) dodržovat Pravidla pro publicitu;



do ukončení monitorování projektu (viz kapitola 4 Monitoring) informovat předem poskytovatele o
změnách svého majetkoprávního a formálně-právního postavení;



umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly
účetnictví a realizace projektu, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce je dále povinen zajistit (úpravou této povinnosti ve smlouvě
s dodavatelem nebo formou dodatku ke smlouvě), aby jeho dodavatelé poskytli kontrolním
orgánům informace a doklady týkající se dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu
(dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;



písemně informovat poskytovatele o každém porušení rozpočtové kázně, a to do deseti (10) dnů
ode dne, kdy toto porušení zjistil;



zachovat v podpořeném regionu NUTS II (tj. mít ve vlastnictví) dlouhodobý hmotný a nehmotný
majetek, jehož výdaje na pořízení jsou zahrnuty do způsobilých investičních výdajů projektu, a to
po dobu 5 let ode dne ukončení projektu; v případě malých a středních podniků se tato lhůta
zkracuje na 3 roky;



podávat poskytovateli dotace informace pro účely monitorování (viz kapitola 4 Monitoring).
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4. Monitoring
Monitorování je prováděno na úrovni projektů i souhrnně za celý operační program OPPI. Monitoring
projektů probíhá v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení. Hlavním cílem monitorování je
průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektů, porovnávání získaných informací s výchozím
předpokládaným plánem a poskytování zpětné vazby z hlediska realizace projektů i celého programu.
Příjemce dotace reportuje příslušné ukazatele za program a jejich hodnoty vykazuje ve zprávách
z realizace. Tyto ukazatele jsou stanoveny v Plné žádosti v aplikaci eAccount.
Příjemce dotace má v aplikaci eAccount k dispozici kalendář, který uvádí, jaký typ zprávy je třeba
vyplnit k příslušnému datu.
Žadatel je sám odpovědný za včasné předložení všech zpráv. Agentura nemá povinnost
upozorňovat na termín podání jednotlivých typů zpráv!
Příjemce dotace opatří všechny zprávy elektronickým podpisem (obdobně jako u Registrační žádosti
nebo Plné žádosti). Povinnost k vyplnění zprávy vzniká příjemci dotace na základě vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace, a to i zpětně od doby zahájení projektu.
Pokud v době vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace již vypršely termíny pro podání zpráv
z realizace, je příjemce dotace povinen tyto zprávy vyplnit s první zprávou po podpisu Rozhodnutí
o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30 dní od podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (termín
bude stanoven v aplikaci eAccount).
Žadatel je povinen plnit závazné ukazatele v rozsahu a termínu, k jakému se zavázal v Podmínkách.
V případě nedosažení cílových hodnot závazných ukazatelů ve stanoveném termínu hrozí žadateli
sankce (viz Podmínky poskytnutí dotace).
Monitorování jednotlivých projektů v dotačních programech je prováděno prostřednictvím
následujících typů zpráv:
1) Průběžná zpráva z realizace projektu (etapová nebo pololetní)
Zkratka
PEZ

PPZ

Název
zprávy
Průběžná
etapová
zpráva

Termín předložení
zprávy
PEZ se podává s ŽoPl
za etapu, tzn. je
předkládána jen u
projektů, které jsou
etapizovány.
5. den následující po
skončení
předmětného období

Průběžná
pololetní
zpráva

Poznámka
--------------

Přílohy (bod
4.4)

2) Závěrečná zpráva z realizace projektu
Zkratka
ZZ

Název
zprávy
Závěrečná
zpráva

Termín předložení
zprávy
Podává se s Žádostí
o platbu za projekt
nebo za poslední
etapu
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Poznámka
--------------

3) Monitorovací zprávy po ukončení realizace projektu
Název
zprávy
Doplňující
zpráva

Termín předložení
zprávy
5.1. druhého roku
následujícího po
sledovaném období

Monitorovací
zpráva

5.1. druhého roku
následujícího po
sledovaném období

Zkratka
DZ

MZ

4.1

Poznámka
DZ se podává
pro zachování
kontinuity
časové řady
sledovaných
údajů.
Přílohy (bod
4.4)
Přílohy (bod
4.4)

Průběžná zpráva

Průběžnou zprávu předkládá příjemce po podpisu Rozhodnutí, vždy za celé ukončené období (etapa,
pololetí) a to i zpětně od začátku realizace projektu před podepsaným Rozhodnutím (s první
následující zprávou, nejpozději však do 30 dní po podpisu Rozhodnutí). Touto zprávou tak dokládá
průběžnou realizaci projektu a jeho vývoj.
S platností od 1. 3. 2010 došlo ke změně v periodicitě podávání průběžných zpráv z realizace.
U projektů s podepsaným Rozhodnutím po 1. 3. 2010 jsou předkládány průběžné zprávy 2 x do roka
(pololetně). U projektů s podepsaným Rozhodnutím do 28. 2. 2010 (včetně) jsou předkládány
průběžné zprávy tak jako dosud 4 x do roka (čtvrtletně).

4.2

Závěrečná zpráva

Závěrečnou zprávu předkládá příjemce dotace po ukončení realizace projektu současně s Žádostí
o platbu.

4.3

Monitorovací zprávy po ukončení realizace projektu

Doplňující zprávu podává příjemce dotace pouze jednou, a to následující rok po roce, kdy bylo
plánováno ukončení realizace projektu. V této zprávě jsou vykazovány monitorovací ukazatele za rok,
který předchází roku, kdy bylo plánováno ukončení projektu. Pokud příjemce zahájí i ukončí projekt
v jednom roce, nebude podávat Doplňující zprávu.
Monitorovací zprávy podává příjemce podpory 1x za rok, a to druhý, třetí a čtvrtý rok následující po
roce, kdy bylo plánováno ukončení realizace projektu. V první monitorovací zprávě jsou vykazovány
monitorovací ukazatele za rok plánovaného ukončení projektu.
Příjemci z programu EKO-ENERGIE podávají poslední monitorovací zprávu ještě pátý rok
následující po roce, kdy bylo plánováno ukončení realizace projektu, přičemž v této zprávě
jsou vykazovány údaje za 3. rok následující po roce, kdy došlo k ukončení projektu.
Př. Podávání zpráv
ZZ
DZ
1. MZ
2. MZ
3. MZ

16.5.2008
5.1.2009
5.1.2010
5.1.2011
5.1.2012

-> monitorovací ukazatele jsou vykazovány za rok 2007
-> monitorovací ukazatele jsou vykazovány za rok 2008
-> monitorovací ukazatele jsou vykazovány za rok 2009
-> monitorovací ukazatele jsou vykazovány za rok 2010
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4.4

Finanční výkazy a přílohy zpráv

Pokud bude zpráva z realizace obsahovat oddíl Monitorovací ukazatele (tj. druhá pololetní zpráva,
doplňující a monitorovací) může příjemce dotace vyplnit aktuální finanční výkaz (ve formě 602 XML
formulářů) a vložit následující přílohy do dokumentace zprávy:
 Rozvaha
 Výkaz zisků a ztrát
 Daňové přiznání
 Příloha k dani z příjmu
 Zpráva auditora
Vkládání těchto příloh ke zprávám (v rámci monitoringu) není povinné. Předkládání finančních
výkazů při podání Registrační žádosti projektu je stále povinné.
Výčet závazných a monitorovacích ukazatelů naleznete ve zvláštní části Pokynů pro žadatele pro
příslušný program.
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Díl II. Výběr dodavatelů
5. Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele
Doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro
výběr dodavatelů, závazné metodiky OPPI. Při postupu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách se lze řídit pouze kapitolou 5.7 Schválení VŘ ze strany MPO tohoto dokumentu! Při
přípravě VŘ doporučujeme řídit se vždy nejnovější verzí Pokynů.

Kdy postupovat podle Pravidel pro výběr dodavatelů?

5.1

Podle Pravidel pro výběr dodavatelů postupují subjekty, které nemají u zakázek v celkové hodnotě
vyšší než 500 tis. Kč bez DPH, s výjimkou činností uvedených v PpVD, povinnost postupovat dle ZVZ.
Zda má žadatel povinnost postupovat podle ZVZ, nebo podle PpVD, lze jednoduše stanovit na
základě grafického schématu, který je zobrazen v Příloze č. 1 tohoto dokumentu.
Od 1. 1. 2014 dochází k navýšení limitů pro zakázky malého rozsahu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč u
dodávek a služeb a z 3 mil. Kč na 6 mil. Kč u stavebních prací. Již novelou účinnou od 1. 4. 2012 se
změnila definice dotovaného zadavatele, kterým je každý subjekt zadávající veřejnou zakázku
hrazenou z více než 50% z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky
poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují 200 mil. Kč. V OPPI se tato změna dotkla
zejména malých podniků s mírou podpory vyšší než 50%, které mají povinnost postupovat dle ZVZ
u zakázek za více než 2 mil. Kč v případě dodávek a služeb nebo 6 mil. Kč u stavebních prací.
Má-li žadatel povinnost postupovat dle PpVD, nelze dobrovolně zvolit postup dle ZVZ místo PpVD.
ZVZ se lze však inspirovat v bodech, které PpVD neupravují, nejedná se o povinnost, pouze
o doporučení.
Před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace je žadatel povinen se řídit verzí PpVD, která je aktuální
v den odeslání oznámení o zahájení VŘ na OV. Po vydání Rozhodnutí jsou závazná PpVD, jejichž
číslo jednací má žadatel uvedeno v Podmínkách.

Obecné principy výběru dodavatelů

5.2

Žadatel má povinnost už od příprav VŘ dodržovat obecné principy. Výběr dodavatele musí být
transparentní, nediskriminační a dodržovat rovný přístup ke všem známým i potenciálním uchazečům.
Neméně důležité jsou principy proporcionality a ekonomické výhodnosti! Požadavky na dodavatele a
všechny postupy spojené s realizací VŘ musí být vždy v souladu s platnou legislativou.
Žadateli doporučujeme respektovat aktuální pokyny platné v době odeslání oznámení
o zahájení VŘ, přestože je pro něj platná verze PpVD mírnější.


Nediskriminace – požadavky na dodavatele a podmínky účasti ve VŘ MUSÍ být vždy
přiměřené předmětu a hodnotě zakázky. Takto nastavené podmínky a samotná specifikace
předmětu plnění NESMÍ uzavírat přístup k zakázce některým uchazečům z důvodů, které
nesouvisí s předmětem zakázky.
o Diskriminační stanovení předmětu plnění - Obchodní značky:
a) NESMÍ být uvedeny v ZD ani v jejích přílohách (a to ani u komponent, nebo
jednotlivých částí požadovaného plnění)! V případě tvorby PD doporučujeme
smluvně ošetřit odpovědnost projektanta dle § 159 StZ (stavebního zákona),
aby PD neobsahovala obchodní značky. Pokud PD obsahuje obchodní
značky, pak musí být postupováno podle následujícího bodu b);
b) Pokud nelze předmět plnění jiným způsobem specifikovat, je možné ve
výjimečných případech značku / název konkrétního dodavatele uvést, ale
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pouze jako příklad a do ZD je pak nutné uvést větu následujícího nebo
obdobného znění: „Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní
obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a
zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.“ (Tuto
větu je nutné do ZD uvést i v případě, že jsou obchodní značky uvedeny
v přiložené PD.);
c) Do ZD lze uvést požadavek, že poptávané plnění musí být kompatibilní se
stávajícím systémem zadavatele a uvést konkrétní název tohoto stávajícího
systému. Dle možností však doporučujeme popsat stávající technické
parametry systému či produktu.
o

o

o

o

o

o
o

Diskriminační stanovení předmětu plnění – technická specifikace
Není-li to odůvodněné předmětem plnění, nesmí být nastavena technická specifikace,
která je příznačná pro jednoho dodavatele (například opis konkrétní technické
specifikace jednoho výrobku). Technická specifikace musí být nastavena rozmezím
parametrů tak, aby vyhovovala potřebám zadavatele a zároveň umožnila účast více
subjektů, které působí na trhu daného plnění.
Diskriminační stanovení předmětu plnění – sloučení nesouvisejících zakázek
Zadávání nesouvisejících zakázek, bez možnosti dílčího plnění, může vést k omezené
soutěži mezi dodavateli, nebo k vyloučení soutěže. Samostatná plnění v rámci
projektu, která se na trhu běžně nedodávají jako celek, musí být chápána jako
samostatné zakázky, nebo musí být umožněno dílčí plnění těchto jednotlivých celků.
Například dodávka hardwaru a rekonstrukce budovy.
Regionální vymezení – diskriminován nesmí být dodavatel ani se sídlem v ČR ani
v zahraničí. Nelze tedy stanovit, že dodavatel (zastoupení, pobočka apod.) či
požadované reference musí / nesmí být z určité oblasti. Regionální vymezení nesmí
být požadováno v žádných souvislostech, tedy ani např. se servisem, registrací
k DPH apod.
Velikost firmy – nedoporučujeme požadovat určitý minimální počet zaměstnanců
firmy, dodavatel k realizaci zakázky může využít i subdodavatelů, či osob v jiném než
zaměstnaneckém poměru (lze požadovat seznam osob, které se budou podílet na
realizaci zakázky a stanovit minimální kvalifikaci, kterou musí plnit – bez požadavku
na pracovněprávní vztah k dodavateli).
Obrat a jiné ekonomické požadavky není možné stanovit jako kvalifikační
předpoklady. V souladu s novelizovaným ZVZ však zadavatel po uchazečích může
požadovat čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti plnit zakázku.
Upozorňujeme, že požadavek předložení pojistných smluv, bankovních záruk nebo
příslibů bankovních záruk nesmí být kvalifikačním předpokladem, ale může se jednat
o obchodní podmínku, kterou je však možné požadovat jen po vítězném uchazeči
před podpisem smlouvy, pokud tak stanoví zadávací podmínky.
Požadavek na certifikáty systému řízení jakosti (ISO) či jiné certifikáty v oblasti
ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce nejsou v souladu s novelou ZVZ
možným kvalifikačním předpokladem a není možné je v ZD po uchazečích požadovat.
Nepřiměřené požadavky na počet a hodnotu referencí, výši jistoty, výši pojištění
odpovědnosti za škodu, apod.:
 REFERENCE – doporučený požadavek je doložení referencí z realizace
zakázky obdobného předmětu plnění a v obdobné výši, počet požadovaných
referencí je závislý na předmětu zakázky (obvykle 3 – 5). Požadavek na
hodnotu jednotlivé referenční zakázky nesmí v případě zakázek na stavební
práce přesahovat ½ předpokládané hodnoty požadovaného plnění.
Nedoporučuje se spojovat požadavek na reference s požadavkem na historii
uchazeče – zadavatel může uvést, že reference nesmí být starší než 3 roky
(5 let v případě stavebních prací), nelze však stanovit, že uchazeč musel
v každém roce z předchozích tří/pěti let realizovat obdobnou zakázku. Nesmí
být požadovány reference za dobu kratší než 3 roky (5 let). U referencí lze
požadovat doložení realizace obdobných dodávek/služeb/prací, nelze však
definovat smluvní postavení uchazeče k objednateli, tj. byl-li generálním
dodavatelem, subdodavatelem, členem sdružení, autorizovaným partnerem,
apod.
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JISTOTA – ZVZ uvádí max. výši 2% předpokládané hodnoty zakázky,
doporučujeme řídit se tímto zákonným ustanovením i při postupu dle PpVD a
nepožadovat vyšší hodnotu. Nelze vylučovat některé způsoby složení jistoty
(složení prostředků na bankovní účet, bankovní záruka, nebo pojištění
záruky). Zadavatel by při požadavku na složení jistoty měl umožnit její složení
v souladu s § 67 ZVZ.
 POJIŠTĚNÍ – doporučený požadavek je pojistné plnění ve výši dvojnásobku
předpokládané hodnoty zakázky, je-li požadované plnění vyšší, musí být
zadavatel schopen doložit, že by případná způsobená škoda přesáhla
hodnotu zakázky. Požadavek na pojištění nelze uvádět jako kvalifikační
předpoklad, může se však jednat o obchodní podmínku. Vítězný uchazeč pak
má povinnost doložit sjednané pojištění k podpisu smlouvy.
Transparentnost – všechny úkony spojené s realizací VŘ musí být prováděny
jednoznačným, průhledným a srozumitelným způsobem (zveřejnění inzerátu, zajištění
informovanosti všech uchazečů, průběžný záznam postupů aj.):
o Evidování a archivace veškeré dokumentace k VŘ. Pro lepší transparentnost
doporučujeme v souladu s ZVZ uchovávat od doručených nabídek i obálky.
o O všech významných úkonech souvisejících s výběrem dodavatele MUSÍ být
pořízena písemná dokumentace (např. komunikace s uchazeči či odůvodnění všech
rozhodnutí (např. zrušení VŘ) apod.) a tuto uchovat pro následnou kontrolu.
o Srozumitelná ZD, která je už při vyhlášení úplná a dále se neupravuje.
o Přesně stanovené lhůty v Oznámení i ZD.
o Hodnotící kritéria, kterými NESMÍ být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění
povinností dodavatele (smluvní pokuty, bankovní záruka, aj.), nebo platební podmínky
(splatnost faktur, výše záloh aj.), MUSÍ mít dostatečně popsán způsob hodnocení.
o Jasný a neměnný způsob hodnocení nabídek, aj.
o Srozumitelný a jasný popis způsobu hodnocení ve zprávě z VŘ, včetně uvedení všech
hodnocených parametrů všech hodnocených nabídek, vzorců, výpočtů a odůvodnění
přiděleného počtu bodů u subjektivních kritérií.
o Zpráva z VŘ musí mj. zahrnovat veškeré hodnocené číselně vyjádřitelné parametry ze
všech hodnocených nabídek.
Rovný přístup – musí být dodržen ke všem uchazečům (tj. známým, budoucím
i potenciálním) již od okamžiku příprav VŘ:
o Každý uchazeč musí mít k dispozici stejné množství informací, včetně odpovědí na
dotazy položené jiným uchazečem. Informace poskytnuté telefonicky se výslovně
NEDOPORUČUJÍ. PpVD platná od 1. 9. 2012 a aktuálnější stanoví pro odpověď na
dotaz lhůtu 4 pracovní dny.
o Zadávací dokumentace musí být poskytnuta každému, kdo si ji vyžádá.
o Nabídka musí být přijata a hodnocena i od uchazeče, který si nevyžádal ZD.
o Každý musí mít možnost prohlédnout si místo realizace, pokud to vyžaduje charakter
zakázky (nedoporučujeme stanovit pouze jeden termín pro prohlídku místa realizace,
termínů by mělo být více, nejlépe umožnit prohlídku po předchozí domluvě).
V případě několika termínů prohlídky místa realizace MUSÍ být z každého termínu
učiněn zápis a tento rozeslán všem známým i budoucím uchazečům ve VŘ.
o Pokud zadavatel umožní doplnění neúplných/nejasných nabídek, musí toto doplnění
umožnit všem uchazečům bez rozdílu (v souladu s kapitolou 5 tohoto dokumentu).
o Při postupu dle některých verzí PpVD (například PpVD čj.: 31688/12/61100/61000
platná od 1. 9. 2012) nelze s ohledem na bod 28 PpVD podepsat smlouvu
s uchazečem, který se podílel na zpracování podkladů pro VŘ (zpracovatel ZD, PD,
apod.), a to ani v případě, že je zpracovatel ZD/PD přímým subdodavatelem, či
členem sdružení, které podává nabídku.






5.3

Stanovení předpokládané hodnoty zakázky

Správné stanovení předpokládané hodnoty zakázky je rozhodující pro určení nutnosti vyhlašovat VŘ
dle PpVD, pro stanovení doby po jakou má být VŘ vyhlášeno a jakým způsobem má být vyhlášeno.
Předpokládaná hodnota zakázky nemůže být stanovena prostým odhadem, avšak musí být
podložena průzkumem trhu, předchozími zkušenostmi, apod. Pokud dojde k chybnému vyhlášení
zakázky z důvodu špatně stanovené předpokládané hodnoty, může to vést ke krácení dotace. Je-li
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předpokládaná hodnota 49 mil. Kč, doporučujeme vyhlásit VŘ dle pravidel pro zakázky nad 50 mil.
Kč. Dojde-li k dělení zakázky za tím účelem, aby se žadatel vyhnul realizaci VŘ dle PpVD,
stanou se celé výdaje na zakázku nezpůsobilými a nebude na ně poskytnuta dotace.
Při stanovení předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných
a spolu souvisejících zakázek, které hodlá pořídit v průběhu projektu. Pro související zakázky
rozdělené na části je rozhodný součet předpokládaných hodnot, tzn. celkovou zakázku za 1 mil. Kč
bez DPH lze rozdělit na tři části, přičemž každá bude mít hodnotu pod 500 tis. Kč. V tomto případě je
pak nutné na každou samostatnou část vyhlásit VŘ jako by se jednalo o zakázku nad 500 tis. Kč bez
DPH, v tomto případě doporučujeme vyhlásit VŘ s možností dílčího plnění12. Budou-li dvě zakázky,
každá do 500 tis. Kč, dodány jedním dodavatelem, budou tyto zakázky považovány za jednu
celkovou zakázku, u které mělo proběhnout VŘ dle PpVD. V následujících podkapitolách jsou
uvedeny příklady posuzování dělení zakázek dle charakteru dané zakázky:

5.3.1

Stavební práce

U stavebních prací doporučujeme realizovat VŘ na generálního dodavatele!
Pokud by VŘ na generálního dodavatele výrazně navýšilo cenu zakázky, lze zakázku rozdělit, vždy
však musí být realizováno alespoň jedno VŘ v režimu dle celkové předpokládané hodnoty – pak
doporučujeme vyhlásit VŘ na hlavní část plnění (hrubá stavba a veškeré zednické a dokončovací
stavební práce) a ostatní činnosti, které nespadají do kategorie zednických prací v hodnotě pod
500 tis. Kč, zadat bez VŘ specializovaným dodavatelům (např. vzduchotechnika, elektroinstalace,
plynofikace, apod.). Dodávky jednoho dodavatele však NESMÍ přesáhnout 500 tis. Kč bez DPH.
Pokud by bylo zjištěno, že dodavatel, kterému byla zadána zakázka bez VŘ, standardně dodává i
plnění, které bylo zadáno jinému zadavateli bez VŘ, může to být posuzováno jako účelové dělení
zakázky (např. firma, která pro žadatele realizuje zateplení, standardně provádí i obklady vnitřních
prostor, přesto je obložení zadáno bez VŘ jinému dodavateli a zateplení + obklady v součtu
přesáhnou 500 tis. Kč bez DPH).
Projektová dokumentace na stavbu bude vždy posuzována jako jedna zakázka a nelze ji rozdělit na
specializované PD za účelem vyhnutí se VŘ.
Stavební dozor je chápán jako samostatná zakázka. Pokud je však zpracování PD a stavební dozor
zadán jednomu dodavateli a součet zakázek přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, musí být realizováno VŘ
podle PpVD. Stavební dozor nesmí být realizován dodavatelem stavby, ani osobou s ním propojenou!

5.3.2

Informační technologie ICT

Pořizování obecného (krabicového) HW a SW (stolní PC, notebooky, záložní zdroje, datové
projektory, tiskárny, scannery, operační systémy, základní kancelářský SW, antiviry, apod.) MUSÍ být
v rámci projektu posuzovány jako jedna zakázka, a to i v případě, že jsou pořizovány v různých
etapách či pro různá oddělení firmy.
Pořizování specializovaných informačních systémů (dodavatel IS vyvinul/přizpůsobil pro žadatele)
lze považovat za samostatné zakázky. Podpůrný HW pro provoz IS lze poptat zvlášť jako
samostatnou zakázku.
Pořizování licencí, jejich instalace a implementace MUSÍ být chápány jako jedna zakázka (lze
akceptovat VŘ s možností dílčího plnění v rámci jedné zakázky).

5.3.3

Technologie, stroje, nástroje, zařízení, aj. (souhrnně „stroje“)

Stroj, nadstavbové doplňky ke stroji a řídicí systém tohoto stroje MUSÍ být chápány jako jedna
zakázka.

VŘ s možností dílčího plnění – je vyhlášeno jedno VŘ, plnění je rozděleno na části, každá část je v ZD samostatně popsána
a je pro ni zvlášť stanoveno hodnocení. Informace o možnosti dílčího plnění musí být uvedena již v Oznámení! Každý
uchazeč má možnost podat nabídku na jednu, dvě, …, nebo všechny části plnění, které budou samostatně hodnoceny.
12
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Stejné nebo související stroje jsou považovány za jednu zakázku, přestože jsou pořizovány
v různých etapách, či pro různá oddělení firmy (pořizuje-li žadatel 2 různé stroje – každý za méně než
500 tis. Kč bez DPH od dvou různých dodavatelů, přestože jeden z nich standardně dodává oba
stroje, může to být považováno za účelové dělení zakázky, lze však akceptovat VŘ s možností dílčího
plnění v rámci jedné zakázky).
Jednotlivé části stroje (linky) MUSÍ být vždy chápány jako jedna zakázka.

5.3.4

Služby

Návrh katalogu, grafické práce, překlad textů, tisk katalogů, tvorbu webových stránek LZE považovat
za samostatné zakázky, které mohou být zadány bez VŘ různým dodavatelům, přestože souhrnná
cena zakázek přesáhne 500 tis. Kč bez DPH. Plnění od jednoho dodavatele však NESMÍ přesáhnout
500 tis. Kč bez DPH. Pokud by bylo zjištěno, že dodavatel, kterému byla zadána zakázka bez VŘ,
standardně dodává i plnění, které bylo zadáno jinému zadavateli bez VŘ, může to být posuzováno
jako účelové dělení zakázky (např. firma, která vytvořila návrh katalogu, standardně tiskne katalogy,
přesto byl tisk zadán jinému dodavateli).
Návrh/překlad/tisk/aj. různých druhů katalogů MUSÍ být chápán jako jedna zakázka – pokud budou
katalogy pro jeden veletrh vytisknuty u jiného dodavatele, než katalogy pro druhý veletrh, bude to
považováno za účelové dělení zakázky.
Doprava na různé veletrhy MUSÍ být chápána jako jedna zakázka, lze však akceptovat VŘ s možností
dílčího plnění (dle veletrhů) v rámci jedné zakázky.
Zajištění účasti na různých veletrzích externí firmou, včetně činností spojených s účastí (např.
grafický návrh stánku, montáž a demontáž, spotřeba energie, aj.) MUSÍ být chápáno jako jedna
zakázka, lze však akceptovat VŘ s možností dílčího plnění (dle veletrhů) v rámci jedné zakázky.
Propagační předměty MUSÍ být chápány jako jedna zakázka. Pouze pokud by se jednalo
o specializované předměty, které běžně nedodávají reklamní společnosti působící na trhu, lze tyto
předměty považovat za samostatnou zakázku.
Specializované studie LZE považovat za samostatné zakázky, které mohou být zadány bez VŘ
různým dodavatelům, přestože souhrnná cena studií přesáhne 500 tis. Kč bez DPH. Plnění od
jednoho dodavatele však NESMÍ přesáhnout 500 tis. Kč bez DPH. Pokud by bylo zjištěno, že
dodavatel, kterému byla zadána zakázka bez VŘ, standardně dodává i plnění, které bylo zadáno
jinému zadavateli bez VŘ, může to být posuzováno jako účelové dělení zakázky.

5.4

Oznámení o zahájení VŘ a Zadávací dokumentace

Oznámení a Zadávací dokumentace musí obsahovat náležitosti dle PpVD, pokud je daná verze
upravuje. Vzorové dokumenty Oznámení i ZD jsou Přílohami č. 2 a 3 tohoto dokumentu. ZD musí být
v souladu s Oznámením a po vyhlášení je možné ji měnit pouze za předpokladu, že to umožňuje
verze PpVD, kterou má žadatel za povinnost se řídit (například PpVD čj.: 31688/12/61100/61000
platná od 1. 9. 2012 bod 10). Při zjištění chyby v ZD (věcné, nikoliv formální), případně nutnosti změn
v ZD, které by vedly k rozšíření či zúžení počtu uchazečů, k nejasnostem ohledně termínu k podání
nabídek, případně pokud je ZD v nesouladu s Oznámením, doporučujeme vyhlásit VŘ opakovaně,
případně prodloužit lhůtu pro podání nabídek o celou délku lhůty. Informace o prodloužení lhůty pro
podání nabídek musí být zveřejněna před koncem původní lhůty a to stejným způsobem, jakým bylo
zveřejněno Oznámení o zahájení VŘ (OV, CA, TED, případně i webové stránky zadavatele / profil
zadavatele) a dále musí zadavatel písemně informovat všechny známé uchazeče ve VŘ o prodloužení
lhůty pro podání nabídek. Pokud v původní lhůtě některý z uchazečů podal nabídku, měla by mu být
neotevřená vrácena zpět.
Od 1. 11. 2012 zveřejňuje elektronická verze OV každý pracovní den, nikoliv s týdenní periodicitou.
Vyhlašování s týdenní periodicitou je zachováno u tištěné verze OV, zde však žadatelé nemají
povinnost zveřejňovat. Pokud zadavatel odešle oznámení na OV v pondělí, bude zveřejněno o půlnoci
z úterý na středu a od čtvrtka začíná běžet třicetidenní lhůta pro podání nabídek. Pokud zadavatel
odešle oznámení v pátek, bude zveřejněno o půlnoci z pondělí na úterý a lhůta začíná běžet od
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středy. Při postupu dle PpVD platných od 9. 6. 2014 a novějších začíná lhůta pro podání nabídek
běžet již den následující po dni, ve kterém došlo k odeslání oznámení k uveřejnění. Tzn., pokud bude
oznámení odesláno v pondělí, lhůta začíná běžet již v úterý.
V případech, kdy je poslední den lhůty pro podání nabídek zkrácený (např. do 12 hodin),
doporučujeme, aby se jednalo o 31. /41. /61. (v závislosti na předpokládané hodnotě zakázky – viz
body 15, 16 a 17 PpVD) a pozdější den běhu lhůty.
Do ZD i Oznámení doporučujeme (o povinnost se jedná, pokud tak stanoví daná verze PpVD) uvést:
 povinnost vítězného dodavatele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě;
 že se nejedná o VŘ realizované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
 povinnou publicitu13 v následujícím znění a formátu:

Zadávací dokumentace musí být poskytována po celou lhůtu pro podávání nabídek na vyžádání
všem uchazečům, tento postup doporučujeme bez rozdílu verze PpVD. ZD může být zasílána poštou,
elektronicky, vyzvednuta v sídle/provozovně zadavatele, vyvěšena na webu zadavatele, uveřejněna
na profilu zadavatele nebo přímo součástí Oznámení. Nedoporučujeme určit pro předání ZD pouze
osobní vyzvednutí, neboť se může jednat o diskriminaci, chce-li se VŘ účastnit například zahraniční
dodavatel, a to ani v případě požadavku na uhrazení jistoty, či poplatku za ZD – složení
jistoty/zaplacení poplatku je možné i bankovním převodem. Vydání ZD je možné zpoplatnit, její cena
však může odrážet pouze náklady na reprodukci, tj. kopírování, poštovné, balné, apod., nikoliv
náklady na samotné zpracování ZD či PD. U zpoplatnění musí být brán zřetel na způsob doručení ZD
(ZD v elektronické podobě má nižší náklady než v podobě listinné).
Za správnost a úplnost ZD zodpovídá VŽDY zadavatel (žadatel) – zejména pozor na rozpor mezi
ZD a PD, která je součástí ZD! Žádný z dokumentů nesmí obsahovat obchodní názvy – v souladu
s kapitolou 2 tohoto dokumentu. V případě tvorby PD po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je
doporučováno odpovědnost projektanta dle § 159 StZ (stavebního zákona) smluvně ošetřit mezi
zadavatelem a projektantem, neboť zodpovědnost za PD, která je součástí ZD, stále nese zadavatel
(žadatel).
Doporučujeme ZD podepsat zadavatelem (žadatelem) a datovat! Vzhledem k tomu, že ZD musí
být vytvořena před zveřejněním Oznámení, musí být i datována před tímto dnem!

5.4.1

Předmět plnění a přesná charakteristika zakázky

ZD musí obsahovat přesně specifikovaný předmět plnění 14, který následně není možné měnit
kvalitativně ani kvantitativně – nabídky musí odpovídat ZD a smlouva musí odpovídat ZD a vítězné
nabídce. Každou pozdější změnu zakázky (předmět plnění, rozsah zakázky, obchodní podmínky, aj.)
nedoporučujeme. Její nutnou změnu vždy posoudí poskytovatel dotace z pohledu zpětné
diskriminace uchazečů ve VŘ i potencionálních uchazečů a následně rozhodne o způsobilosti výdajů.
Předmětem jedné zakázky by měla být všechna obdobná a spolu související plnění zamýšlená
v průběhu projektu či všechna plnění, která spolu místně, věcně i časově souvisí, či tvoří jeden celek.
(viz bod 3). Do ZD doporučujeme uvést, že zadavatel nepřijímá variantní nabídky a nabídky
obsahující plnění nad rámec požadovaného v ZD (nabídka je následně nehodnotitelná).
U Oznámení na OV se publicita vkládá do přílohy přednastaveného formuláře. Přímo do formuláře nelze vkládat obrázky.
Na CA a TED nelze vložit příloha, proto zde publicita v předepsaném formátu není požadována.
13

Nesmí se však jednat o doslovný přepis nabídky či propagačních materiálů jednoho konkrétního dodavatele, tento postup je
diskriminační!
14
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V případě stavebních prací musí zadávací dokumentace obsahovat projektovou dokumentaci, která
specifikuje předmět zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky. Dokumentace musí
vymezovat předmět zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické,
dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost. Musí obsahovat takové náležitosti, aby byli uchazeči
schopni zpracovat úplné a navzájem porovnatelné nabídky. Součástí projektové dokumentace musí
být výkaz výměr, který je uchazečům ve VŘ poskytován elektronicky.

5.4.2

Kvalifikační předpoklady (KP)

Kvalifikační předpoklady jsou součástí ZD. Jejich splněním uchazeč vyjadřuje svou schopnost
realizovat zakázku a NESMÍ být bodově hodnoceny v rámci hodnotících kritérií. Posuzuje se pouze
splnění či nesplnění kvalifikačního předpokladu (nebo jeho minimální úroveň), při nesplnění musí být
nabídka vyřazena, při nejasnostech může být zadavatelem požadováno objasnění.
Při stanovení kvalifikačních předpokladů doporučujeme inspirovat se ZVZ § 53 až 56, nejedná se
však o povinnost. Bude-li v ZD citován odkaz na splnění výše uvedených paragrafů ZVZ, je třeba
kvalifikační předpoklady požadovat přesně dle znění zmíněných paragrafů. Rozsah využití paragrafů
ZVZ je třeba zvážit přiměřeně k velikosti a rozsahu zakázky.
ZVZ rozlišuje tři kategorie kvalifikačních předpokladů – základní, profesní, technické a dále doložení
čestného prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Lze
využít pouze některé body dle charakteru zakázky, NELZE však požadovat kvalifikační předpoklady
neupravené ZVZ.
Uchazeči dokládají splnění KP prostými kopiemi dokladů. Úředně ověřené kopie či originály dokladů je
možné požadovat po vítězném uchazeči před podpisem smlouvy. Pokud zadavatel požaduje doložení
základních KP (dle § 53 odst. 1)) formou čestného prohlášení, je dostatečné, aby bylo prohlášení
podepsáno statutárním zástupcem oprávněným jednat za společnost dle obchodního rejstříku. Od
vítěze VŘ může zadavatel při podpisu smlouvy vyžadovat doložení úředních dokumentů prokazujících
splnění základních KP, případně čestné prohlášení podepsané všemi členy statutárního orgánu (§ 53
odst. 1 body a), b) se vztahují na právnickou osobu firmy i na fyzické osoby statutárního orgánu),
nejedná se však o povinnost.
Postupuje-li zadavatel dle PpVD platných od 1. 9. 2012 a aktuálnějších, pak má povinnost požadovat
u zakázek nad 50 mil. Kč bez DPH kompletně KP dle § 53, tedy základní KP, a to včetně způsobu
prokázání kvalifikace dle § 53 odst. 3 ZVZ (není dostatečné pouze čestné prohlášení). Způsob
prokázání dle § 53 odst. 3 ZVZ není vyžadován u PpVD platných od 9. 6. 2014 a novějších.
Zahraniční dodavatelé prokazují splnění KP dle právního řádu země, v níž mají sídlo, avšak v rozsahu
požadovaném zadavatelem VŘ.
V případě prokazování kvalifikace subdodavatelem doporučujeme specifikovat podmínky, za nichž
je přípustné plnění KP jejich prostřednictvím – subdodavatel by měl být specifikován již v nabídce a
uchazeč musí zajistit, že uvedený subdodavatel danou zakázku skutečně zrealizuje (doporučujeme
požadovat doložení právního vztahu mezi dodavatelem a subdodavatelem, například smlouvou o dílo,
smlouvou o smlouvě budoucí, čestným prohlášením, aj.). Dále doporučujeme ve smlouvě stanovit
podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval ve VŘ kvalifikaci
(zadavatel by měl být o změně informován a náhradní subdodavatel také musí plnit požadovanou
kvalifikaci). Subdodavatel může plnit za dodavatele profesní KP dle § 54 (vyjma KP dle § 54 písm. a) –
výpis z OR nebo jiné obdobné evidence) a technické KP dle § 56.
Není vhodné stanovit takové kvalifikační předpoklady, které nejsou nezbytné pro realizaci zakázky a
zužují počet potencionálních uchazečů nebo následně zvyšují chybovost nabídek (mohou mít
diskriminační charakter). V následující tabulce jsou uvedeny příklady vhodných / nevhodných
kvalifikačních předpokladů (KP):
Vhodný KP (při respektování kapitoly 3)
Absence nedoplatků na daních, veřejném
pojištění
Výpis z OR či jiné obdobné evidence
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Nevhodný KP
Celkové zadlužení uchazeče
Certifikáty ISO, EMAS, Certifikáty konkrétních

Výpis z živnostenského rejstříku
Čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické
a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Seznam úspěšně realizovaných zakázek
Seznam osob podílejících se na realizaci

výrobců
Kopie ŽL (nyní se již ŽL nevydávají)
Obrat, pojištění odpovědnosti za škodu,
vlastní/základní kapitál a jiné ekonomické a
finanční předpoklady
Doba podnikání, podmínka zkušenosti s fondy
EU
Minimální počet zaměstnanců, znalost českého
jazyka u všech členů týmu

Kvalifikační předpoklad musí mít 3 složky - CO se má prokázat, JAK se má prokázat a jaká je
MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ daného předpokladu. Všechny 3 složky je třeba uvést v popisu kvalifikačních
předpokladů v ZD (např. požadavek na seznam referenčních zakázek za poslední 3 roky – prokazují
se reference, prokazují se doložením osvědčení, které je vydané zadavatelem referenční zakázky
(nebo čestným prohlášením uchazeče) a minimální úroveň je např. 3 reference, kdy hodnota
jednotlivých referenčních zakázek musí být např. min. ½ předpokládané hodnoty zadávané zakázky).
Pokud se nejedná o vyčíslitelný kvalifikační předpoklad, pak má 2 složky CO a JAK. Způsob
prokázání kvalifikačních předpokladů může být stanoven maximálně v rozsahu ZVZ (nelze např.
požadovat, že výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 60 dní, neboť dle ZVZ nesmí být výpis
starší 90 dnů aj.), naopak LZE požadovat čestná prohlášení či prosté kopie tam, kde ZVZ požaduje
originály dokumentů (neplatí pro zakázky s předpokládanou hodnotou více než 50 mil. Kč bez DPH
u základních KP, pokud zadavatel postupuje dle PpVD, která vyžadují způsob prokázáni dle § 53 odst.
3 ZVZ, např. PpVD čj: 31688/12/61100/61000 platná od 1. 9. 2012).

5.4.3

Hodnotící kritéria, jejich váha a způsob hodnocení

Jedná se o kritéria, podle kterých je hodnoceno nabízené plnění či podmínky jeho realizace, nikoliv
uchazeč samotný.
Losování a jiné způsoby omezení počtu uchazečů VŘ postupujících do hodnocení nabídek (nebo do
dalšího kola hodnocení nabídek) jsou nepřípustné. Tento postup je považován poskytovatelem dotace
za diskriminační. Výdaje, které na základě diskriminačního VŘ vzniknou, nebudou způsobilé
k proplacení dotace.
Principem stanovení hodnotících kritérií musí být ekonomická výhodnost nabídky.
 Pokud není nabídka hodnocena dle kritéria nejnižší nabídkové ceny, musí být dílčí hodnotící
kritéria a jejich stupeň významu (váha) stanoven tak, aby vyjadřoval vztah užitné hodnoty a
ceny.
 Vzhledem k tomu, že hodnotící kritéria se mohou vztahovat pouze k předmětu plnění a ne
k uchazeči, nelze za hodnotící kritéria stanovit kvalifikační předpoklady či jiné požadavky
na dodavatele (např. reference, počet pracovníků pro záruční servis, obrat atd.).
 Nepřípustným dílčím hodnotícím kritériem jsou také smluvní podmínky, jejichž účelem je
zajištění povinností dodavatele (smluvní sankce, smluvní pokuta, úroky z prodlení, odstupné,
bankovní záruka, aj.) nebo platební podmínky (např. splatnost faktur, počet a výše zálohových
plateb, aj.).
Každé kritérium musí mít předem stanovenou svoji váhu, která vyjadřuje důležitost daného kritéria
vzhledem k ostatním kritériím (tj. např. 60% ze 100%) a způsob přidělování bodů, tedy popis
způsobu, jakým budou jednotlivá kritéria hodnocena.
V případě nabídkové ceny uvedené v jiné měně než Kč je cena přepočítávána kurzem ČNB. Při
postupu dle PpVD platných od 1. 9. 2012 a aktuálnějších se pro přepočet použije kurz platný pro
poslední den lhůty pro podání nabídek, u starších verzí PpVD kurz platný pro den hodnocení nabídek.
Kurzy ČNB se aktualizují vždy v 15h, je proto třeba brát na zřetel hodinu provádění hodnocení
nabídek.
Jedná-li se o vyčíslitelné kritérium, pak doporučujeme přidělovat body na základě následujících
vzorců:
 U kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu (cena, doba realizace, aj.):
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100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem
 U kritérií, kde nejvýhodnější nabídka má nejvyšší hodnotu (např. životnost stroje aj.):
100 * (hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem
Jedná-li se o nevyčíslitelné kritérium, pak musí být přesně popsáno a specifikováno, co bude
v rámci daného kritéria hodnoceno (není-li to zřejmé z charakteru kritéria, pak je vhodné uvést také to,
co zadavatel preferuje – například u kvality, designu, apod.) a způsob přidělování bodů tomuto kritériu.
Ze ZD musí být případnému uchazeči předem jasné, CO bude hodnoceno. Ve Zprávě z VŘ je
nezbytné uvést zdůvodnění hodnocení subjektivnějších kritérií. Je-li to možné, doporučujeme volit
vyčíslitelná kritéria, která jsou vždy objektivní, a hodnocení je pak transparentní.
V následující tabulce jsou uvedeny příklady nevhodných kritérií podle důvodu nevhodnosti:
Příliš subjektivní

Příliš obecné (nutné
specifikovat!)

Nevyjadřují ekonomickou
výhodnost nabídky (zakázané)

Úroveň prezentace

Technické parametry

Obrat i jiné ekonomické
ukazatele

Vlastní zkušenost s
dodavatelem

Servisní podmínky

Reference a jiné kvalifikační
předpoklady

Ochota a kultivovanost
obchodních zástupců

Záruční podmínky

Sankční podmínky, splatnost
faktur, počet zálohových plateb,
záruka, aj.

Za vhodná hodnotící kritéria se považuje:
Celková/jednotková cena v Kč
Doba realizace v týdnech od podpisu smlouvy
Provozní náklady zařízení na den v Kč
Provozní náklady v Kč
Návratnost investice v Kč

Rychlost servisního zásahu v hodinách
Cena servisu v Kč/hod
Pozáruční servis v Kč/hod
Technický parametr v konkrétních jednotkách
Kapacita stroje v konkrétních jednotkách

Vzhledem k podstatě ekonomické výhodnosti nabídky doporučujeme vždy zvolit za jedno
z hodnotících kritérií cenu jako kritérium s nejvyšší váhou, umožňuje-li to charakter zakázky. Není-li
možno přiřadit ceně nejvyšší váhu, musí být ekonomická výhodnost hodnotících kritérií a jejich vah
patrná již ze zadávacích podmínek a následně zdůvodnitelná. Např. zakázky, jejichž předmětem je
především vývoj, kvalita apod. Vítězná nabídka MUSÍ být vybrána zejména na základě ekonomické
výhodnosti!!! Cena může být jediným hodnotícím kritériem s vahou 100%.
Doporučujeme, aby v případě, že zadavatel stanovuje více dílčích hodnotících kritérií než jen nejnižší
nabídkovou cenu, měla nabídková cena váhu alespoň 50%.
Záruční dobu lze hodnotit pouze u zakázek s odpovídajícím předmětem plnění. Nejedná se o vhodné
hodnoticí kritérium u služeb, poradenských studií, apod. Je-li záruční doba zvolena jako dílčí hodnotící
kritérium, doporučujeme stanovit max. délku záruční doby, která je ještě bodově zvýhodněna,
předejde se tak nabízení nereálných hodnot, které vedou k vítězství ekonomicky nevýhodné (drahé)
nabídky.
Pokud je u kritéria žádoucí co nejnižší hodnota, doporučujeme uvádět, že není přípustné nabídnout
v rámci tohoto kritéria hodnotu „0“ nebo zdarma. U kritérií typu zajištění servisu, doba servisního
zásahu, doba odstranění závady aj. doporučujeme nastavit minimální úroveň, kterou zadavatel
zohlední v bodovém hodnocení. Tato minimální úroveň by měla odpovídat zvyklostem v rámci daného
odvětví.
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Poskytovatel dotace je při případném podezření z nedodržení principu ekonomické výhodnosti
oprávněn vyžádat si od zadavatele zdůvodnění.
Zadavatel je oprávněn jako prostředek pro hodnocení nabídek využít elektronickou aukci, a to
v souladu s § 96 a § 97 ZVZ. Nesmí však dojít k porušení obecných principů a dalších povinností
plynoucích z PpVD, kterými se žadatel řídí. Je nutné dodržet zejména níže uvedené podmínky:
1. nejedná se o zakázku na stavební práce nebo služby, jejímž předmětem je plnění týkající se
práv duševního vlastnictví;
2. zadavatel si vyhradil elektronickou aukci jako prostředek pro hodnocení v ZD. ZD pak musí
obsahovat i hodnotící kritéria, která jsou předmětem elektronické aukce, tedy kritéria
vyjádřitelná číselnou hodnotou15 (zejména se jedná o nabídkovou cenu) a způsob zakončení
elektronické aukce (např. pokud 120 min. žádný z uchazečů nesníží nabídkovou cenu, nebo
do konkrétního data a hodiny, aj.);
3. po vyhodnocení subjektivních (nekvantifikovatelných) hodnoticích kritérií a kvantifikovatelných
hodnoticích kritérií, která však nejsou předmětem elektronické aukce, oznámí zadavatel
každému uchazeči pořadí, na kterém se předběžně umístil, a dále počet bodů, který v rámci
dosud hodnocených kritérií získal; oznámení předběžných výsledků je uchazečům zasláno
spolu s výzvou k nabídce nových aukčních hodnot (nejčastěji nižší ceny), zaslání musí
proběhnout elektronickými prostředky;
4. elektronická aukce nesmí začít dříve než 2 dny po zaslání výzvy dle předchozího bodu;
5. jednotliví uchazeči musí být informováni o nabízených aukčních hodnotách a vlastním
aktuálním pořadí, dále o počtu uchazečů v elektronické aukci, nesmějí však znát jejich
totožnost.
Cílem elektronické aukce je umožnit zadavateli v závěrečné fázi výběrového řízení dosáhnout finanční
úspory, a to zcela transparentním způsobem. Elektronická aukce není samostatným výběrovým
řízením, je pouze určitou nadstavbou v rámci standardního výběrového řízení – jedná se o nástroj pro
hodnocení nabídek (do fáze hodnocení nabídek probíhá výběrové řízení naprosto standardně).
Cena vysoutěžená v elektronické aukci je cenou nejvýše přípustnou, následné navyšování ceny je
nepřípustné a bylo by považováno za nezpůsobilý výdaj. Na tyto skutečnosti doporučujeme uchazeče
upozornit, aby v rámci aukce nenabízeli nereálné, mimořádně nízké nabídkové ceny. Nevýhodou
použití elektronické aukce může být skutečnost, že elektronická aukce, jakožto elektronický nástroj
splňující náležitosti vyhlášky č. 9/2011 Sb., o elektronických nástrojích (musí se jednat o certifikovaný
nástroj), předpokládá zvýšené náklady zadavatelů na propůjčení příslušného softwaru či na jeho
zakoupení.

5.4.4

Obsah a způsob zpracování nabídek

Nedoporučujeme uvádět příliš mnoho formálních požadavků na zpracování nabídek, ty pak vedou
k jejich chybovosti – z důvodu nedodržení formálních požadavků nesmí být nabídka vyloučena
z dalšího hodnocení (např. číslování listů, povinnost řazení jednotlivých částí nabídek apod.).
Doporučujeme požadovat nabídky v listinné podobě v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat“ a
zároveň v kopii na datovém nosiči (vzhledem k nutnosti vkládat vítěznou nabídku do eAccount
v elektronické podobě). Tento požadavek je třeba uvést v ZD. Nebude-li však nabídka doručena i
v kopii či na datovém nosiči, není toto důvod k vyřazení nabídky z hodnocení.
Nabídky lze otevřít až po ukončení lhůty pro podání nabídek. Elektronické podání nabídek
nedoporučujeme, byť toto není proti PpVD, obdobně však musí být nabídky otevřeny až po uplynutí
lhůty a zadavatel musí být schopen toto doložit (například postupem dle § 149 odst. 6) ZVZ). Není-li
však možné datum otevření nabídky zajistit a následně doložit a některý z uchazečů napadne
korektnost VŘ, pak nelze ověřit transparentnost. U PpVD platných od 1. 4. 2011 má zadavatel, který
umožní elektronické podávání nabídek, povinnost postupovat dle § 149 odst. 6) ZVZ.
Ostatní kritéria (subjektivně hodnocená, nekvantifikovatelná), případně kvantifikovatelná, která však nejsou předmětem
elektronické aukce, pak budou v rámci procesu elektronické aukce figurovat jako konstantní hodnoty, jež zadavatel stanoví
na základě předběžného hodnocení nabídek.
15
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5.4.5

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nebo požadavek na jejich stanovení uchazečem musí být uveden v ZD, nebo
jejích přílohách – nejčastěji v návrhu smlouvy. Existují 3 možné varianty stanovení obchodních
podmínek:




minimalistická varianta – v ZD je uvedeno, že uchazeč má povinnost do nabídky, či návrhu
smlouvy, který bude součástí nabídky, začlenit následující obchodní podmínky…, jejich
parametry však stanoví sám uchazeč.
maximalistická varianta – zadavatel stanoví závazné obchodní podmínky v ZD, nebo v návrhu
smlouvy, který je přílohou ZD a uchazeč musí tyto podmínky akceptovat.
kompromisní varianta – zadavatel stanoví konkrétní obchodní podmínky v ZD, nebo v návrhu
smlouvy, který je přílohou ZD, s ustanovením, že případné změny těchto podmínek či jejich
doplnění nesmí omezovat či vylučovat práva zadavatele.

Zde uvádíme doporučený výčet obchodních podmínek a jejich ORIENTAČNÍ hodnoty. Zadavatel je
povinen stanovit obchodní podmínky přiměřeně předmětu a rozsahu zakázky, obchodní podmínky
nesmí neodůvodněně diskriminovat jinak vhodné uchazeče ve VŘ.
a) Lhůta splatnosti faktur by neměla být delší než 45 dnů od data vystavení faktury,
b) výše požadovaného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám
by neměla přesahovat dvojnásobek předpokládané hodnoty, v případě vyšší hodnoty může
být požadováno odůvodnění,
c) požadovaná bankovní záruka by neměla být vyšší, než je 5 % ceny zakázky,
d) délka záruční lhůty by neměla přesáhnout 36 měsíců u dodávek / 60 měsíců u staveb,
e) smluvní pokuta za prodlení dodavatele by neměla být vyšší, než 0,5 % ze smluvní ceny za
každý den prodlení,
f) smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur by neměla být vyšší než 0,05 %
z dlužné částky za každý den prodlení.
Doporučujeme do obchodních podmínek uvést povinnost vítězného dodavatele spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě.
Nevhodnou obchodní podmínkou je stanovení dokončení zakázky v pevném termínu. Termín
dokončení je vhodné určit jiným způsobem, např. délkou realizace v měsících či týdnech od data
podpisu smlouvy, nebo od převzetí staveniště v případě stavebních prací.
Smlouva musí být uzavřena v souladu s návrhem v nabídce a po celou dobu její platnosti by
neměla být podstatně měněna.

5.5

Hodnocení nabídek

Hodnocení probíhá po uběhnutí lhůty pro podání nabídek, nabídky podané po lhůtě se nehodnotí. Pro
evidenci hodnocení doporučujeme využít vzorových dokumentů, které jsou přílohami tohoto
dokumentu. Obdržené nabídky MUSÍ být evidovány do Evidenčního archu viz Příloha č. 5 a nejprve se
posuzují z hlediska úplnosti a vhodnosti.
Jen velmi ojediněle jsou nabídky zcela v pořádku, proto je nutné nedostatky vypořádat. V nabídkách
se objevují nedostatky, za které musí být nabídky vyřazeny, u kterých je možné vyžádat si
upřesnění / doplnění a které musí být tolerovány (za tyto nedostatky nelze nabídku vyřadit).
V následující tabulce jsou uvedeny nedostatky dle způsobu vypořádání:
Vyřazení
Překročena maximální cena,
byla-li uvedena v ZD

Doplnění
Neodůvodněně nízká nabídková
cena16

Tolerování
Chybějící očíslování stránek
nabídky

Doporučujeme vyzvat uchazeče k vysvětlení, z jakého důvodu je cena nízká, pokud by se jednalo o objektivní důvod, který
v budoucnu nepovede ke zvýšení ceny, pak lze nabídku akceptovat.
16
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Nesplnění minimálních
požadavků na technické
parametry plnění
Jiné nabízené plnění (např. jiný
materiál než byl požadován
v ZD)
Neakceptování obchodních
podmínek uvedených v ZD
Nesplnění minimálních
kvalifikačních předpokladů
(nikoliv nedoložení)
Překročení termínu realizace
uvedeného v ZD
Chybějící/nenaceněná
rozpočtová položka – cena
podhodnocená

Chybějící výpis z OR nebo jiný
dokument, kterým mělo být
doloženo splnění kvalifikace
Nabídka nebo některé přílohy
nabídky (zejména úřední
dokumenty) jsou v cizím jazyce,
v ZD byly požadovány v češtině
Chybějící návrh smlouvy
Nabídka/návrh smlouvy není
podepsán statutárním zástupcem,
bylo-li to požadováno
V návrhu smlouvy není uvedena
podmínka, která byla součástí ZD
a měla být převzata17
Nabídka nebo její přílohy obsahují
nepřesné či nejasné informace –
vhodné vždy vyžádat vysvětlení

Jiné pořadí stránek nabídky
než bylo požadováno v ZD
Nabídka doložena jen
v originále, byla-li vyžadována
i kopie – lze vyžádat doplnění,
ale nelze nabídku vyřadit
Kvalifikace je doložena jiným
způsobem, ale adekvátně
Doložení dokumentu v prosté
kopii, byl-li požadován originál
– ten musí doložit vítěz VŘ
Jiné formální nedostatky, které
neovlivňují kvalitu nabídky a
nabízené podmínky
Nabídková cena uvedena
v EUR, v ZD byl požadavek na
CZK – přepočítat dle kurzu
ČNB

U nedostatků, které je možné doplnit, doporučujeme tuto možnost využít, a to zejména v případě,
kdy jsou nedostatky shledány u vítězné nabídky!!! Pokud zadavatel vyzve uchazeče k doplnění
nabídek, musí zachovat rovný přístup a umožnit doplnění všem v minimální lhůtě 3 pracovních dní od
vyzvání k doplnění. Při doplňování nesmí dojít ke změně technického plnění, ceny a dalších
hodnocených parametrů nabídky. V případě nedoplnění nabídky ve stanovené lhůtě musí být nabídka
vyřazena z hodnocení. Odůvodnění vyloučení neúplné nabídky musí být zaznamenáno ve Zprávě
z VŘ minimálně způsobem uvedeným v Příloze č. 9.
Vhodné nabídky (tj. nevyřazené, doplněné) hodnotí min. 3 - 5 členná komise (dle hodnoty zakázky –
viz PpVD), kterou stanoví zadavatel (Jmenování členů komise viz Příloha č. 6). Každý člen komise
musí podepsat Prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti (viz Příloha č. 7) a hodnotit dle předem
stanovených hodnotících kritérií. Doporučujeme, aby alespoň jeden z členů měl odbornou kvalifikaci
ve vztahu k hodnocenému plnění. Přidělené body se zapisují do Hodnotící tabulky (viz Příloha č. 8).
Každý hodnotitel může hodnotit samostatně, nebo společně přidělí bodové ohodnocení, na kterém se
členové hodnotící komise dohodli.
Zadavatel po ukončení hodnocení zpracuje Zprávu z VŘ (viz Příloha č. 9), která obsahuje náležitosti
stanovené v pro něj platné verzi PpVD. Zadavatel (žadatel) stvrzuje svým podpisem Zprávy z VŘ
souhlas s doporučením hodnotící komise a rozhodnutím o výběru dodavatele.
Zadavatel má povinnost vybrat dodavatele podle svých předem stanovených kritérií (nejnižší cena
nebo ekonomicky nejvýhodnější nabídka). Může dojít k situaci bodové rovnosti při hodnocení nabídek
a zadavatel nebude schopen určit, která nabídka je vítězná, a tedy se kterým uchazečem smlouvu
uzavře. Doporučujeme, aby zadavatel již v zadávací dokumentaci stanovil, jakým způsobem bude
vybírat vítěze VŘ v případě, že dojde k bodové rovnosti při hodnocení nabídek. Např.: „V případě
bodové rovnosti při hodnocení nabídek, bude za výhodnější nabídku považována ta s nižší cenou.“.
Pokud obdobné ustanovení nebude v ZD uvedeno, bude vítěz výběrového řízení v případě bodové
rovnosti při hodnocení nabídek vybrán na základě lepšího parametru v kritériu s nejvyšší vahou. Toto
kritérium musí být ekonomicky výhodnější a zároveň musí být dodrženy zásady transparentnosti,
nediskriminace a rovného přístupu. Tento výběr musí být zadavatelem vždy ekonomicky
odůvodnitelný.
Po vydání Rozhodnutí u zakázek za více než 2 (1 18) mil. Kč bez DPH má zadavatel dle PpVD
povinnost přizvat k hodnocení zástupce poskytovatele dotace, a to min. 7 (5 pracovních19)
Žadatel je vyzván k vysvětlení, zda s uvedenou podmínkou souhlasí, pouze ji zapomněl uvést do návrhu smlouvy, nebo
podmínku neakceptuje a pak bude vyřazen. Pokud podmínka chybí a následně se uvede, není to považováno za změnu
podmínek.
17
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kalendářních dní před konáním komise zprávou na nástěnku v eAccount. Má-li hodnocení více částí,
pak musí být pozvánka poslána 7 kalendářních (5 pracovních) dní před každou z nich. PpVD platná
od 9. 6. 2014 neukládají zadavateli povinnost zasílat pozvánku na jednání hodnotící komise
poskytovateli dotace. O výsledku VŘ musí být písemně a prokazatelně (například uchováním
poštovní doručenky, elektronické doručenky, nebo zveřejněním na webových stránkách zadavatele či
profilu zadavatele dle pro žadatele platné verze PpVD) informováni všichni uchazeči, kteří podali
nabídku. Oznámení musí obsahovat náležitosti stanovené PpVD, lze využít Přílohy č. 10 a 11.
Doporučujeme informovat i uchazeče, kteří byli z VŘ vyřazeni (u PpVD platných od 1. 4. 2011 se
jedná o povinnost).

Uzavření smlouvy

5.6

Smlouva musí být uzavřena s vítězným uchazečem. Pokud vítěz odmítne smlouvu uzavřít, nebo
neposkytne do 15 dnů od odeslání oznámení o výsledku dostatečnou součinnost, může zadavatel
oslovit uchazeče, který se umístil druhý v pořadí (obdobně s třetím v pořadí). PpVD neupravují lhůtu
pro podpis smlouvy, ani podmínky odvolání proti výsledku VŘ. U VŘ s předpokládanou hodnotou nad
50 mil. Kč může být smlouva podepsána až po kontrole VŘ poskytovatelem dotace. Smlouva musí
obsahovat náležitosti uvedené v PpVD. Smlouva musí být uzavřena ve shodě s podmínkami VŘ a
nesmí se tedy měnit nabízené plnění, to musí být kvantitativně i kvalitativně shodné s nabídkou.
Jakékoliv navýšení ceny oproti ceně vysoutěžené nebude způsobilým výdajem. Zadavatel má
povinnost zajistit součinnost dodavatele při výkonu finanční kontroly, a to zanesením této povinnosti
přímo do smlouvy. U zahraničních dodavatelů doporučujeme do smlouvy přímo uvést20, že
dodavatel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli dotace a
kontrolním orgánům z EU, nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům, neboť zakázka je
spolufinancována z veřejných zdrojů. Pokud je požadavek na součinnost uveden již v Oznámení a ZD,
uchazeč je tímto ustanovením vázán, neboť podáním nabídky akceptuje podmínky stanovené v ZD,
přesto je potřeba zajistit součinnost i smlouvou – uchazeč však již bude s touto povinností
obeznámen.

Administrativní schválení VŘ ze strany Ministerstva průmyslu a
obchodu

5.7

Žadatel má povinnost archivovat veškerou dokumentaci vztahující se k VŘ21 a předložit ji ke kontrole,
která se koná u žadatele, nebo ji zaslat projektovému manažerovi, pokud si ji vyžádá 22.
V souvislosti s požadavky EK a MMR upozorňujeme, že dokumentace související s VŘ
v předpokládané hodnotě vyšší než 50 mil. Kč musí být vložena do eAccount (záložky Výběrová
řízení) ještě před podpisem smlouvy, nejlépe však v okamžiku po hodnocení. Žadatel může podepsat
smlouvu s vítězným dodavatelem až po schválení VŘ poskytovatelem dotace, proto doporučujeme
informovat projektového manažera o vložení VŘ do eAccount.
Žadatel má povinnost vkládat do eAccount, do záložky Výběrová řízení následující dokumenty 23:



Oznámení o zahájení VŘ (= inzerát) z obchodního věstníku
Oznámení o zahájení VŘ (= inzerát) z CA (pokud je smluvní částka výběrového řízení větší
než 50 mil. Kč bez DPH)

Limit 1 mil. Kč platí pro žadatele postupující podle PpVD platných od 1. 9. 2012.
Údaje uvedené v závorkách, tj. 5 pracovních dní platí pro žadatele postupující podle PpVD platných od 1. 9. 2012 a
novějších.
20 Bez odkazu na český zákon, který se na zahraniční subjekty nevztahuje, a nemají povinnost se jím řídit.
18
19

Pokud v rámci VŘ probíhala elektronická komunikace, musí ji žadatel také archivovat – například vytisknout a založit
emaily, nebo uchovat dokumenty na datovém nosiči (CD, aj.).
22 Po příjemci dotace však nelze vyžadovat dokumentaci z VŘ nad rámec aplikovatelné verze PpVD (viz Podmínky poskytnutí
dotace nebo verze PpVD platných v den vyhlášení VŘ v případě, že bylo zahájeno před podpisem Rozhodnutí).
23 Pokud velikost dokumentů přesáhne kapacitu systému, lze je zaslat v listinné podobě přímo na CzechInvest.
21
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Oznámení o zahájení VŘ (= inzerát) z TED (pokud je smluvní částka výběrového řízení větší
než 100 mil. Kč bez DPH)
Zadávací dokumentace
Nabídka vítězného uchazeče, s nímž byla uzavřena smlouva
Zpráva z výběrového řízení (dle struktury Pravidel pro výběr dodavatelů) 24
Zpráva z hodnocení nabídek25
Smlouva uzavřená s vítězem výběrového řízení / závazný návrh smlouvy (probíhá-li kontrola
před podpisem, tj. u VŘ s předpokládanou hodnotou nad 50 mil. Kč)
Případně další dokumenty vyžádané PM pro účely kontroly

Dokumenty VŘ dokládejte v přehledné podobě, u vícestránkových dokumentů využívejte skenování
do vícestránkových PDF. Urychlíte tím administraci VŘ. Vhodným nastavením scanneru lze zajistit
čitelnost dokumentu a přijatelnou velikost výsledného souboru. V praxi lze čitelným způsobem do PDF
souboru o velikosti 2 MB naskenovat 20 i více stran.
Při postupu dle ZVZ je zadavatel dále povinen vložit do záložky Výběrová řízení v aplikaci eAccount
pro účely kontroly ze strany poskytovatele především následující dokumenty:







Protokol z otevírání obálek
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Písemná zpráva zadavatele
Korespondence s uchazeči
Případně další dokumenty vyžádané PM pro účely kontroly nebo vycházející ze zákona

Při zadávání veřejných zakázek dle ZVZ č. 137/2006 Sb. má žadatel nově povinnost předložit
ke kontrole zadávací dokumentaci a souhrnné informace, které bude oznámení o zahájení
zadávacího řízení / výzva o zahájení zadávacího řízení (inzerát) obsahovat ještě před jejich
zveřejněním. Tato povinnost byla zavedena v zájmu prevence chyb, nedostatků a
nesprávného postupu zadavatelů veřejných zakázek a týká se pouze těch žadatelů, kteří mají
tuto povinnost uvedenou v Podmínkách poskytnutí dotace.
Žadatel musí po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace předložit Agentuře ke kontrole
zadávací dokumentaci k VŘ a informace, které budou obsaženy v textu oznámení o zahájení
zadávacího řízení / výzvy o zahájení zadávacího řízení (inzerátu). PM CI vložené informace a
dokumentaci před jejich zveřejněním zkontroluje a o výsledku kontroly informuje žadatele
přes nástěnku projektu.
Pokud je dokumentace k VŘ v jiném než českém/slovenském jazyce, může být žadatel vyzván
k předložení překladu této dokumentace. Nemusí se jednat o úředně ověřený překlad, stačí prostý
(například pracovníkem firmy). Doporučujeme dokumentaci rovnou předkládat v českém jazyce, může
se tak urychlit proces schvalování VŘ.
Doporučujeme zakládat VŘ v eAccountu a vkládat všechny výše uvedené dokumenty až po reálném
ukončení VŘ. Toto se však netýká VŘ v hodnotě vyšší než 50 mil. Kč bez DPH.
Doporučujeme vkládat VŘ ke schválení s dostatečným předstihem před podáním Žádosti o platbu, ke
které se váže, neboť musí být ověřen řádný postup VŘ ze strany CzechInvestu a MPO. Lze se tak
vyhnout případným komplikacím, např. zdržení při podávání Žádosti o platbu.
Při zjištění nedostatků může být žadatel vyzván k doplnění. Jsou-li nedostatky neodstranitelné,
bude ze strany MPO uplatněn postup v souladu s § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech ve znění pozdějších právních předpisů. O této skutečnosti bude žadatel informován
prostřednictvím zprávy o ověření řádného postupu ve VŘ na „Nástěnce projektu“. V případě
zjištěného pochybení bude součástí zprávy specifikace porušení povinností a výše sankce.
U zakázek dle ZVZ doporučujeme použít formulář Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek (Zpráva o VZ), který je
k dispozici na webových stránkách CzechInvestu ve Vzorových dokumentech pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů.
25 Dokument Zpráva z hodnocení je povinným dokumentem, bez kterého nelze předat VŘ ke schválení na OISF. Pokud Zpráva
z VŘ obsahuje i popis hodnocení nabídek, nahrajte pod Zprávu z hodnocení opět Zprávu z VŘ.
24
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Při následné tvorbě Žádosti o platbu (ŽoPl) je nutné přiřadit u všech příslušných účetních dokladů
vazbu na relevantní VŘ, pokud existuje. Podmínkou k přiřazení je, aby VŘ projektu bylo ve stavu
„Ověřen řádný postup ve VŘ“. V případě, že VŘ projektu není ověřeno, nelze k němu vazbu na ŽoPl
přiřadit a ŽoPl podat. Pro úspěšné podání ŽoPl není nutné čekat na schválení všech VŘ v
projektu, která jsou vložena v aplikaci eAccount, ale stačí, aby byla schválena pouze ta VŘ,
která se váží k aktuálně podávané Žádosti o platbu.
Došlo-li u VŘ k uplatnění postupů v souladu s § 14e zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech
ve znění pozdějších předpisů (krácení způsobilých výdajů), promítne se tato skutečnost do všech
účetních dokladů souvisejících s daným VŘ předložených v ŽoPl. V případě nesouhlasu s udělenou
sankcí lze zaslat písemnou žádost o znovu prošetření výsledku kontroly VŘ. Žádost je možné zaslat
poskytovateli dotace, případně ji vložit do seznamu dokumentů projektu. Poskytovatel dotace se
nebude případem zabývat, pokud již byla na základě ŽoPl proplacena dotace.
Upozorňujeme, že vzhledem ke skutečnosti, že není požadováno do eAccount k administrativní
kontrole vkládat veškerou dokumentaci k VŘ, může být, např. na základě výsledků kontrol u žadatele,
VŘ přehodnoceno a stav „Ověřen řádný postup“ plynoucí z administrativní kontroly nemusí být
konečný. V rámci kontrol na místě může být požadována i dokumentace a odůvodnění ke zrušení VŘ.
Vytvoření nového výběrového řízení
Nové výběrové řízení se vytváří v aplikaci eAccount na záložce Výběrová řízení pomocí tlačítka
„Přidat výběrové řízení“.
Zpřístupněná záložka
Výběrová řízení

Zde se vyplní detail VŘ projektu a přiloží se veškeré potřebné dokumenty. Každé VŘ má svou
oddělenou dokumentaci. Přehled dokumentů se zobrazí použitím tlačítka „Dokumenty výběrového
řízení“, které je umístěno pod detailem VŘ.
V záložce VŘ žadatel vyplňuje Předpokládané datum podání Žopl. Uvedení data, které není reálné,
vede ke ztrátě vypovídací hodnoty této informace a k prodlužování procesu schvalování VŘ a
možnosti podání ŽoPl.
Po založení se výběrové řízení nachází ve stavu „Plánováno“. Stavy VŘ mění žadatel pomocí tlačítek
„Změna stavu VŘ na …“ pod detailem VŘ.
VŘ lze navázat na účetní doklad v Žádosti o platbu pouze v případě, že je ve stavu „Ověřen řádný
postup ve VŘ“. 26
Aby VŘ mohlo být zkontrolováno a převedeno do tohoto stavu, musí být VŘ přepnuto po jeho
ukončení do stavu „Předáno CI“ pomocí tlačítka „Předání VŘ ke schválení na OISF“.

VŘ do stavu „Ověřen řádný postup ve VŘ“ převádí pracovník OISF Ministerstva průmyslu a obchodu, který výběrové
řízení kontroluje.
26
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Detail výběrového řízení projektu

Informace o stavu VŘ

Dokumentace VŘ

Tlačítka ke změně stavu VŘ

Po ověření správného postupu VŘ může žadatel dané VŘ přiřadit k účetnímu dokladu a podat Žádost
o platbu. O ověření řádného postupu ve VŘ ze strany MPO/CI bude žadatel informován
prostřednictvím zprávy na „Nástěnce projektu“ v aplikaci eAccount.

5.8

Nejčastější pochybení ve VŘ

Odkazy na PpVD se vztahují k poslední verzi čj. 26724/14/61100/61000, platné od 13. 1. 2014.
•

Zvolen postup dle ZVZ, namísto PpVD (bod 2 PpVD)

Dotovaný zadavatel má při zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou nižší než 2 mil. Kč bez
DPH (popřípadě 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací) povinnost postupovat dle PpVD. Nelze
dobrovolně zvolit zjednodušené podlimitní řízení dle ZVZ (viz Příloha č. 1 Postup dle Pravidel pro
výběr dodavatelů nebo dle Zákona o veřejných zakázkách).
•
Chybné vyhlášení zakázky či nedodržení minimální lhůty pro podávání nabídek (body
15, 16 a 17 PpVD)
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•

Sloučení nesouvisejících zakázek (bod 3 PpVD)

Jestliže je předmět VŘ vymezen příliš široce a není umožněno dílčí plnění, může to vést k zúžení
počtu potencionálních uchazečů.
•

Informace o dílčím plnění není uvedena již v Oznámení (bod 10 PpVD)

Pokud zadavatel vyhlašuje VŘ s možností dílčího plnění, musí být tato informace uvedena již v
Oznámení.
•

Je omezeno vydávání ZD (bod 7 PpVD)

ZD musí být vydávána uchazečům na jejich vyžádání, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání
nabídek. Vydávání není možné nijak omezovat.
•

Není dodržen postup při změně zadávacích podmínek (bod 10 PpVD)

Změna zadávacích podmínek je možná pouze za předpokladu, že to umožňuje verze PpVD, kterou
má zadavatel za povinnost se řídit. Současně musí být přiměřeně prodloužena lhůta pro předkládání
nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. Pokud provedená změna zadávacích podmínek může
rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou
původní délku lhůty pro předkládání nabídek, případně musí být VŘ zrušeno a vyhlášeno opakovaně.
Změny zadávacích podmínek musí být uveřejněny stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno
oznámení o zahájení VŘ.
•

ZD obsahuje obchodní názvy či značky (bod 3 PpVD)

Obchodní názvy a značky je možné uvádět v ZD a jejích přílohách pouze ve výjimečných případech,
kdy nelze předmět plnění jiným způsobem specifikovat, či v souvislosti s požadavkem na kompatibilitu
stávajícího systému. Výjimkou jsou rovněž zakázky na stavební práce, uvedení obchodního názvu
však nesmí vést k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Současně je nutné uvést v ZD
větu následujícího nebo obdobného znění: „Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní
obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné
technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.“
•

V ZD není dostatečně popsán předmět plnění (bod 9 písmeno b) PpVD)

Předmět plnění musí být vždy popsán přesně a srozumitelně, aby byli uchazeči schopni podat
vzájemně porovnatelné nabídky.
•
Stanovení nevhodných kvalifikačních předpokladů – např. nepřiměřené reference,
certifikáty ISO, EMAS, ekonomické kvalifikační předpoklady apod. (bod 9 písmeno a) PpVD)
Nelze stanovit takové kvalifikační předpoklady, které bezprostředně nesouvisí s předmětem plnění a
zužují okruh potencionálních uchazečů. Kvalifikační předpoklady jsou podrobně popsány v kapitole
4.2 na straně 12 tohoto dokumentu.
•
U zakázek nad 50 mil. Kč bez DPH nejsou požadovány základní kvalifikační předpoklady
dle § 53 odst. 1 či není dodržen způsob prokázání těchto KP dle § 53 odst. 3, pokud se VŘ řídí
verzí PpVD, která tuto povinnost ukládá (bod 9 písmeno a) PpVD)
Zejména chybí výpis z evidence Rejstříku trestů ČR u zahraničních uchazečů.
•

Netransparentně stanovený způsob hodnocení (bod 9 písmeno e) PpVD)
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Ze ZD musí být patrné, co a jak bude hodnoceno. Zejména v případě nevyčíslitelných subjektivních
kritérií je nezbytné přesně popsat a specifikovat, co bude v rámci daného kritéria hodnoceno a způsob
přidělování bodů.
•

Otevření nabídky před uplynutím lhůty pro podání nabídek (bod 21 PpVD)

Doporučujeme v ZD požadovat nabídky v zalepené obálce označené nápisem „NEOTVÍRAT“ a
názvem VŘ. Pokud je neoznačená nabídka otevřena před uplynutím lhůty pro podání nabídek, musí
být vyřazena z dalšího hodnocení.
•

Při hodnocení nabídek není zachován rovný přístup k uchazečům VŘ (bod 23 PpVD)

Jestliže jsou v nabídkách zjištěny nedostatky, u kterých je možné vyžádat si doplnění, je zadavatel
povinen zachovat rovný přístup ke všem uchazečům. Tzn., pokud je k doplnění vyzván některý z
uchazečů VŘ, musí být toto doplnění umožněno i ostatním uchazečům.
•
Smlouva s dodavatelem neobsahuje povinnost spolupůsobení při finanční kontrole
(bod 30 PpVD)
Zadavatel je povinen zajistit, aby uchazeč, se kterým byla uzavřena smlouva, byl osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud to ve smlouvě není uvedeno, může tuto
povinnost zadavatel dodavateli stanovit v Dodatku ke smlouvě.
•
Smlouva není uzavřena v souladu s podmínkami VŘ nebo zadavatel připustí
podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (bod 32 PpVD)
Zadavatel by se především měl zaměřit na termín plnění, smluvní sankce a záruční podmínky
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Díl III. Žádost o platbu,
Veřejnosprávní kontrola na místě
6. Průvodce podání Žádosti o platbu (ŽoPl)
6.1

Úvodní informace

Tento text obsahující průvodce podání Žádostí o platbu, poskytuje žadatelům a příjemcům podrobné
informace o způsobu vedení účetních dokladů, přípravě a podání žádosti o platbu a jejím schválení.
Doporučujeme všem žadatelům a příjemcům seznámit se s tímto textem ještě před zahájením
realizace projektu!
Před zahájením realizace projektu (pojem upraven v I. oddílu Pokynů pro žadatele, kapitole 3,
podkapitole 3.1 Způsobilé výdaje) doporučujeme s těmito postupy podrobně seznámit Vašeho
účetního a dále ho zapojit do průběžné přípravy ŽoPl. Doporučujeme faktury, výpisy o úhradách
z běžného účtu a ostatní povinné přílohy průběžně sbírat, párovat, vytvářet jejich kopie a řadit je dle
jednotlivých etap. Tvorba ŽoPl v aplikaci eAccount je možná také průběžně (nejdříve však po vydání
Rozhodnutí), což velmi doporučujeme.
K Žádosti o platbu si připravujte průběžně dokumenty v listinné podobě, které budete podle instrukcí
zadávat do systému eAccount. Jedná se o příslušné kopie účetních dokladů (faktury atd.), dokladů
o úhradě a dalších povinných příloh k Žádosti o platbu. Seznam listinných příloh je detailně uveden
v příloze č. 8 III. dílu tohoto dokumentu „Povinné přílohy k Žádosti o platbu v OPPI“.
Součástí dokumentu kapitoly 6 Průvodce podání Žádosti o platbu jsou doplňující
přílohy, které obsahují vzorové dokumenty, praktické rady, předepsané tabulky atd.
Seznam příloh naleznete na konci tohoto dokumentu. Přílohy jsou umístěny na
www.mpo.cz, www.mpo-oppi.cz v části Průvodce podání žádosti o platbu a na
www.czechinvest.org v části Žádost o platbu v OPPI.
Žádost o platbu lze podat až po ukončení aktivit etapy/projektu. Na základě schválené ŽoPl jsou
příjemci platby prováděny zpětně za již vynaložené prostředky doložené odpovídajícími doklady. Za
každou etapu je třeba podat samostatnou ŽoPl. V případě, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace je
vydáno až po skutečném ukončení etapy, je ŽoPl podávána až po vydání Rozhodnutí. Založení a
podání ŽoPl před vydáním Rozhodnutí není z technických důvodů možné.
Termín pro podání ŽoPl je nejpozději 6 měsíců (2 měsíce)27 od plánovaného data ukončení projektu,
nebo od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (datum uvedené na Rozhodnutí), dle toho, která
skutečnost nastane později. Po uplynutí této lhůty je Řídící orgán oprávněn ŽoPl zamítnout.
Doručovací adresy pro podání listinných příloh ŽoPl:
 centrála Agentury CI (Adresa: Divize Strukturálních fondů, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2);
 v případě programu ROZVOJ a ICT V PODNICÍCH Podatelna MPO v budově Na Františku
(Adresa: MPO, Odbor implementace strukturálních fondů, Na Františku 32, 110 15 Praha 1).
27

Žadatel se řídí termínem, který má uvedený v Podmínkách poskytnutí dotace.
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U víceetapových projektů lze v aplikaci eAccount podat Žádost o platbu za následující etapu pouze
v případě, že byla schválena předchozí ŽoPl.
ETAPIZACE V PROGRAMU MARKETING A PORADENSTVÍ NENÍ POVOLENA!
V TĚCHTO PROGRAMECH SE VŽDY PODÁVÁ ŽOPL ZA CELÝ PROJEKT.
Co je třeba udělat před podáním Žádosti o platbu?
 Vazba na VŘ
Všechny účetní doklady od jednoho dodavatele přesahující hodnotu 500 tis. bez DPH v rámci celého
projektu musí mít v aplikaci eAccount uvedenou vazbu na schválené VŘ.
Před tím, než podáte Žádost o platbu, je třeba mít schválena všechna výběrová řízení (to znamená
ve stavu „Ověřen řádný postup ve VŘ“), která budou navázána na účetní doklady právě podávané
Žádosti o platbu a při podání ŽoPl v aplikaci eAccount uvedete vazbu účetních dokladů na VŘ (viz
kapitola č. 6.5 popis kroku č. 2 Vkládání údajů z účetních dokladů).
 Podání monitorovacích zpráv
Před podáním Žádosti o platbu musí být podány zprávy z monitoringu projektu, a to průběžná
pololetní zpráva; průběžná etapová zpráva, případně závěrečná zpráva společně s ŽoPl (pokud se
jedná o jednoetapový projekt, případně jde-li o závěrečnou etapu).
Obecné informace k podání Žádosti o platbu
Příjemce dotace žádá o proplacení částky ve výši, která nepřesahuje výši dotace uvedenou
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě etapizovaného projektu žádá příjemce dotace
o proplacení částky, která je pro danou etapu uvedena v harmonogramu uvedeném v Podmínkách
poskytnutí dotace.
Údaje v žádosti jsou uvedeny v Kč a v Kč je také dotace vyplácena.
Platby jsou prováděny zpětně za již vynaložené schválené prostředky doložené uhrazenými
účetními doklady.
Faktury mohou být zaplaceny postupně v několika splátkách.
Každá žádost o platbu musí být doložena písemnými doklady, které jsou transparentní a na nichž jsou
výdaje rozepsané na jednotlivé položky.
Příjemce žádá o platbu i v případě, že při realizaci projektu došlo k úspoře nákladů, která způsobí, že
výše požadované dotace k proplacení je nižší než minimální stanovená výše dotace na etapu. Dle
Pravidel etapizace je možné rozdělení plateb na etapy, pokud je minimální výše PLÁNOVANÉ dotace
na etapu 500 000 Kč.
Případné vnitřní limity na vybrané položky rozpočtu pro jednotlivé programy jsou stanoveny ve
Zvláštní části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace.
 Zaokrouhlování v ŽoPl
Do formuláře se nevyplňují částky, které jsou uvedeny v haléřích. Pokud je taková částka uvedená
např. na faktuře nebo výpisu z účtu, je třeba částku zaokrouhlit na celé koruny dolů a do žádosti
o platbu uvést tuto zaokrouhlenou částku. Způsobilé výdaje a úhrady se také zaokrouhlují na celé Kč
směrem dolů. V případě, že je faktura hrazena v několika úhradách a tyto by po zaokrouhlení směrem
dolů snížily celkovou fakturovanou částku, je možné jednu z nich, případně i více, zaokrouhlit nahoru,
aby se celková uhrazená částka rovnala částce fakturované.
Zahraniční faktury v cizí měně se do Žádosti o platbu uvádí i s desetinnými místy!
 Účetní doklady do 10.000,- Kč
Kontrola účetních dokladů do výše 10.000,- Kč včetně DPH za jednotlivý účetní doklad, po podání
ŽoPl, bude provedena při kontrole na místě. Na nutnost předložení originálů vybraných účetních
dokladů budete upozorněni Oznámením o konání kontroly a výzvy k poskytnutí dokumentace. Žadatel
je povinen zapsat účetní doklady do 10.000 Kč do aplikace eAccount v záložkách Účetního dokladu.
V Detailu účetního dokladu je zapotřebí podrobně rozepsat předmět plnění a informaci, zda se jedná
o zálohovou nebo vyúčtovací fakturu. Příloha účetního dokladu ani příloha úhradového dokladu se
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nezakládá. Pokud jsou způsobilé výdaje nižší než stanovený limit, ale celková hodnota faktury jej
přesahuje (např. faktura je vystavena na 11.000,- Kč, ale způsobilé výdaje tvoří pouze 5.000, Kč), je
nutné založit přílohu účetního a úhradového dokladu a předložit doklad i v listinné podobě.
Vyúčtovací faktura splňující následující pravidlo je účetním dokladem nad 10 000 Kč: doplatek na
vyúčtovací faktuře do výše 10 000 Kč a celkové plnění nad 10 000Kč.
Od 15. 1. 2010 je žadatel prostřednictvím Oznámení o konání kontroly na místě upozorňován
na předkládání originálů 15% vzorku účetních dokladů do výše 10.000,- Kč při kontrole na
místě. Tento vzorek se žadateli rovněž zvýrazní v Žádosti o platbu v systému eAccount na
přehledu účetních dokladů.
 Rozpočet
Odchylky od plánovaného rozpočtu lze tolerovat do výše 20 % u jednotlivé položky rozpočtu, aniž
byste museli žádat o změnu Podmínek. Položkou se rozumí položka nebo skupina položek dle
rozpočtu označená dvoumístným znakem (např. 1.1), pokud není dále stanoveno jinak ve zvláštní
úpravě pro daný program. Zvláštní úprava dle jednotlivých programů může stanovit, že u vybraných
položek rozpočtu takové přesuny nejsou možné. Při překročení plánované hodnoty položky o více než
20 % položky je třeba žádat o změnu Podmínek (bez schválené změny Podmínek se jedná
o nezpůsobilý výdaj). Nikdy však nesmí být překročena požadovaná výše dotace uvedená
v Rozhodnutí.
Pokud bude v rámci etapy překročena celková částka způsobilých výdajů a částka dotace schválená
v Podmínkách, dojde ke krácení způsobilých výdajů a dotace na výši uvedenou v Podmínkách.
 DPH
Příjemce dotace, který je plátcem DPH, má nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. U plátců DPH není tato daň
způsobilým výdajem ani v případě, že si plátce DPH neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu.
V případě, že příjemce dotace je povinen krátit odpočet DPH na vstupu podle § 72 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (je zde upraven postup pro
případy, kdy na náklady nelze uplatnit nárok na odpočet DPH), je způsobilým výdajem část DPH na
vstupu, která byla koeficientem zkrácena. Pro příjemce dotace, který není plátcem DPH a nemá tedy
nárok na odpočet DPH, je DPH způsobilým výdajem v plné výši.
Pokud je na zahraniční faktuře vyčísleno DPH, nejedná se o způsobilý výdaj (existuje možnost nároku
na vrácení DPH).
 Dokládání úhrad, mezd a cestovného
Dokládání úhrad účetních dokladů (zahraniční faktura, zápočet, zádržné, dobropis aj.), mezd a
cestovného má svá daná specifika, kterým prosím věnujte patřičnou pozornost! Bližší informace
naleznete v kapitole č. 6.2 podkapitole 6.2.3 Mzdy, cestové a zádržné.
Před samotným podáním ŽoPl je třeba, aby byly všechny listinné přílohy, které se
k ŽoPl vztahují (kopie faktur, výpisů z účtu, objednávek, fotodokumentace atd.),
zapsány na záložce „Přílohy“ v ŽoPl v aplikaci eAccount a doručeny na CI, příp. na
MPO (program ROZVOJ a ICT v podnicích).
Bez doručených listinných příloh nebude ŽoPl administrována!!!

6.2

6.2.1

Pravidla pro určení výše ZV a dokládání jednotlivých typů úhrad
účetních dokladů, mezd, cestovného a zádržného; specifické účetní
doklady
Určení výše způsobilých výdajů

Pro určení výše způsobilých výdajů u úhrad existují tyto následující varianty:
a)

Faktura v Kč, úhrada v Kč
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Způsobilým výdajem je zaplacená částka v Kč bez DPH (v případě neplátce včetně DPH).
b)
Faktura v Kč, úhrada v cizí měně
Způsobilým výdajem je částka v Kč vypočtena jakou součin částky v cizí měně užité k platbě a kurzu
ČNB v den úhrady. Výsledná částka v Kč se tak zpravidla liší od částky fakturované.
c)
Faktura v zahraniční měně, úhrada ve stejné zahraniční měně
Způsobilým výdajem je částka získaná součinem zaplacené částky bez DPH a kurzu ČNB ke dni
úhrady. V případě více úhrad v zahraniční měně se způsobilá částka v zahraniční měně vynásobí
průměrným kurzem zaokrouhleným na 3 desetinná místa, který se vypočítá jako podíl součtu
uhrazených částek přepočtených na Kč a celkové ceny faktury v zahraniční měně (viz příklad č. C).
Příklad k bodu c)
Celková cena faktury je 10 000 EUR.
Způsobilé výdaje jsou 8 403 EUR.
Poř. číslo
1
2

Datum úhrady
9. 2. 2009
16. 2. 2009

Částka úhrady
5 000 EUR
5 000 EUR

Kurz
27, 765
29,135

Částka v CZK
138 825
145 675

Součet úhrad v CZK 138 825 + 145 675 = 284 500 CZK
284 500/10 000 = 28,45 kurz pro stanovení ZV (zaokrouhluje se matematicky na 3 des. místa)
28,45 * 8 403 = 239 065 CZK způsobilé výdaje
d)
Faktura v zahraniční měně, úhrada v Kč
Způsobilým výdajem je celá zaplacená částka. V případě, že faktura obsahuje DPH a popř. další
nezpůsobilé výdaje, vypočítávají se způsobilé výdaje jako součin způsobilé částky v zahraniční měně
a kurzu úhrady dle výpisu z bankovního účtu. Je nutné jasně identifikovat, kolik zahraniční měny bylo
placeno. Nestačí uvést samotnou částku v Kč bez jednoznačné vazby na to, kolik představuje
zahraniční měny. Pokud na bankovním výpise není zaplacená částka v zahraniční měně uvedená,
může být doložena např. avízem o provedené zahraniční platbě nebo jiným dokladem potvrzeným
bankou, který tento údaj obsahuje.
e)
Faktura v zahraniční měně, úhrada v jiné zahraniční měně
Tento případ nastává nejčastěji, kdy má plátce účet v EURO, ale hradí fakturu znějící např. na USD.
Způsobilým výdajem je částka získaná součinem způsobilé části zaplacené ceny dle faktury a kurzu
zaokrouhleného na 3 desetinná místa vypočteného jako podíl uhrazené částky přepočtené na Kč a
celkové ceny faktury v zahraniční měně (viz příklad č. E). V tomto případě je nutná identifikace, kolik
zahraniční měny bylo reálně placeno, tj. např. pokud faktura zní na USD, ale je placena v EURO, tak
je třeba doložit, kolik USD představuje zaplacená částka v EURO. Částka zahraniční měny může být
doložena avízem o provedené platbě, výpisem z účtu (pokud je tam uvedena), apod.
Příklad k bodu e)
Celková cena faktury je 1 095,63 GBP.
Způsobilé výdaje jsou 932,45 GBP.
Poř. číslo Datum úhrady
Částka úhrady
Kurz
Částka v CZK
1
4. 6. 2008
2 220,07 USD
15, 950
35 410
35 410Kč/1 095,63 = 32,319 kurz pro stanovení ZV (zaokrouhluje se matematicky na 3 des. místa)
32,319 * 932,45 = 30 135 CZK způsobilé výdaje
f) Faktura v zahraniční měně, část úhrady ve stejné zahraniční měně, část úhrady v Kč
Způsobilé výdaje se přepočítávají stejným průměrným kurzem jako v bodě c)
Příklad k bodu f)
Celková cena faktury je 10 000 EUR.
Způsobilé výdaje jsou 8 403 EUR.
Poř. číslo

Datum úhrady

Částka úhrady
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Kurz

Částka v CZK

1
2

9. 2. 2009
16. 2. 2009

5 000 EUR
140 000 CZK

27, 765
1,000

138 825
140 000

Součet úhrad v CZK 138 825 + 140 000 = 278 825 CZK
278 825/10 000 = 27,8825 = 27,883 kurz pro stanovení ZV (zaokrouhluje se matematicky na 3 des.
místa)
27,883 * 8 403 = 234 300 CZK způsobilé výdaje

Při úhradě faktur je nutné vždy doložit zaplacení celé faktury.
V případě, že faktura obsahuje část nákladů, která je nezpůsobilá, je třeba doložit úhradu celé
částky faktury. K zálohové faktuře je třeba vždy doložit fakturu vyúčtovací. Pokud je datum
uskutečnění zdanitelného plnění na vyúčtovací faktuře po datu ukončení projektu, je příjemce
povinen prokázat, že předmět plnění reálně nastal nejpozději v den ukončení projektu.
V případech zaplacení pouze části faktury z důvodu reklamace se započítává do způsobilých výdajů
jen zaplacená částka. Současně je třeba doložit vypořádání zmíněné reklamace (tj. reklamační
řízení je ukončené a jeho výsledek je transparentně doložen).

6.2.2

Jednotlivé typy úhrad a jejich specifika výdaj

a) Převod z účtu
U platby převodem z účtu je nutné doložit výpis z účtu – relevantní stránku (stránky) obsahující údaje
o konkrétní platbě. Aby byla platba jednoznačně prokázána, musí výpis z účtu obsahovat tyto
informace: identifikaci banky (název banky, celé číslo účtu včetně kódu banky), identifikaci majitele
účtu/číslo účtu (v případě, že výpis z účtu neobsahuje identifikaci majitele účtu a číslo účtu není
shodné s číslem účtu pro zaslání dotace, je třeba doložit tu stranu výpisu, která výše uvedené údaje
obsahuje), identifikaci platby (částka, měna, variabilní symbol, den odepsání částky z účtu a číslo
účtu, ve prospěch něhož byla platba odeslána nebo úplný název dodavatele). Variabilní symbol a
číslo účtu, ve prospěch jehož byla platba odeslána, musí souhlasit s údaji uvedenými na
faktuře. V opačném případě je třeba dodat potvrzení od banky, avízo, potvrzení od dodavatele apod.,
kde bude daná transakce potvrzená.
V případě platby na základě smlouvy (a podobné příklady, kdy není vystavena faktura) je nutné jako
variabilní symbol použít kód jednoznačně identifikující platbu (např. číslo smlouvy), pokud to není
možné, je nutné doložit potvrzení od dodavatele. V případě platby více faktur najednou jednou
úhradou, je nutné doložení variabilních symbolů všech faktur (např. avízem o provedené platbě) a
zároveň doložení všech faktur z úhrady – tj. i nesouvisejících s projektem, aby bylo možné
zkontrolovat, že byly všechny řádně zaplaceny. V těchto a podobných komplikovaných případech
doporučujeme konzultaci s odpovědným pracovníkem zprostředkujícího subjektu.
V případě platby v jiné měně, než uvedené na faktuře, je nutné doložit přesnou výši původní měny
(např. faktura v Kč placena v EURO – nutno doložit, kolik Kč tvoří platba v EURO). Tyto skutečnosti
jsou standardně uvedeny na avízu o provedené platbě. Doporučujeme dokládat tento doklad
v případech platby v jiné měně.
Potvrzení banky o provedené transakci musí obsahovat identifikaci platby dle faktury (VS a účet
dodavatele), datum, částku, měnu, identifikace příjemce dotace (jméno a adresa), razítko banky,
jméno, funkce a podpis odpovědného pracovníka.
Potvrzení dodavatele o uhrazení fakturované částky musí obsahovat název dodavatele a příjemce
dotace, identifikaci platby dle faktury (VS), datum, částku, měnu a vyjádření o zaplacení celé částky.
Toto potvrzení musí podepsat statutární zástupce dodavatele (jméno, funkce a razítko). Vzorový
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formulář Potvrzení dodavatele naleznete v příloze č. 2 III. dílu tohoto dokumentu. Vzor potvrzení
o úhradě je k dispozici na www.czechinvest.org/zadost-o-platbu-v-oppi/.
Samotný doklad o úhradě (bankovní výpis, pokladní doklad) nemůže být nahrazen pouze
potvrzením od dodavatele.
b) Hotovostní úhrada
Hotovostní úhradu nad 10.000,- Kč je nutno doložit příjmovým pokladním dokladem (musí být
možné identifikovat obě strany; nutná jasná vazba na úhradu – např. variabilní symbol faktury),
paragonem, dobírkou (postačuje doklad o zaplacení zboží vystavený Českou poštou nebo kurýrní
službou – tento předkládejte společně s fakturou), výdajovým pokladním dokladem potvrzeným
razítkem a podpisem dodavatele. Na pokladních dokladech nesmí chybět identifikace obou smluvních
stran, předmět plnění nebo VS, částka, měna úhrady a datum úhrady.
Výdajový pokladní doklad musí obsahovat i podpis dodavatele.
c) Úhrada platební kartou
Pokud příjemce dokládá výši a existenci způsobilého výdaje pomocí úhrady platební kartou, je tuto
úhradu možné uznat při doložení následujících dokladů v případech:
1. výše účetního dokladu nižší nebo rovná 35 000,- Kč včetně DPH
- kopie účtenky (tj. stvrzenka o úhradě kartou)
- daňový doklad (identifikační znaky: datum, částka, dodavatel)
- bankovní výpis (identifikační znaky: koncové číslo platební karty, částka, dodavatel)
- v případě, že bankovní výpis neobsahuje všechny tři identifikační znaky, je nutné
doložit platbu potvrzením od dodavatele
2. výše účetního dokladu více než 35 000,- Kč včetně DPH
- kopie účtenky (tj. stvrzenka o úhradě kartou)
- daňový doklad (identifikační znaky: datum, částka, dodavatel)
- bankovní výpis (identifikační znaky: koncové číslo platební karty, částka, dodavatel)
- potvrzení od dodavatele o přijetí úhrady
3. platba kartou na internetu
- daňový doklad (identifikační znaky: datum, částka, dodavatel)
- bankovní výpis (identifikační znaky: částka, dodavatel)
d) Platba přes platební brány
V případě platby přes platební bránu (např. PayU, PaySec, PayPal) je nutné doložení výpisu
z bankovního účtu. Pokud bankovní výpis nebude obsahovat veškeré požadované údaje, je nutné
doložení výpisu z účtu na platební bráně, příp. doložení dalších podpůrných dokumentů (např.
potvrzení od dodavatele).
e) Úhrada poštovní poukázkou typu B
U úhrady poštovní poukázkou typu B je kromě seznamu odeslaných plateb (podací doklad) nutné
předložit potvrzení, že příjemci si platbu vyzvedli. Tímto potvrzením může být dodejka nebo
vyúčtování bez dokladového dodání.
f)

Zápočet

Úhrada zápočtem je možná. Musí jít buď o oboustranný zápočet, nebo o jednostranný, který byl
druhou stranou potvrzen. V úhradách se zapíše datum podpisu druhé smluvní strany dohody
o zápočtu. K zápočtu je však nutno předložit Dohodu o oboustranném zápočtu nebo obdobný
dokument. Na dokumentu musí být uvedeny smluvní strany, identifikace faktury (variabilní symbol),
částka a měna, datum podpisu druhé smluvní strany, podpisy obou smluvních stran. Tyto dokumenty
stačí v prosté kopii se jménem, funkcí, podpisem a razítkem obou stran. Na straně dodavatele musí
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zápočet potvrdit statutární zástupce. Pokud zápočet nepodepíše statutární zástupce, ale např.
osoba odpovědná za zaúčtování, je nutné přiložit plnou moc podepsanou statutárním zástupcem
opravňující danou osobu k podpisu zápočtu. Faktury, které nejsou předmětem způsobilých výdajů,
ale jsou zahrnuty do zápočtu, není třeba dokládat.
Poznámka: Dohoda o zápočtu musí být uzavřena v souladu s občanským nebo obchodním
zákoníkem.
g) Úhrada třetí osoby
V případech, kdy závazek (případně část závazku) příjemce uhradí třetí osoba, je požadováno
doložení z jakého právního titulu byl závazek takto uhrazen.

6.2.3

Mzdy, cestovné a zádržné výdajů

V případě, že se jedná o cestovné, mzdy, zádržné, zaškrtněte vždy příznak „Cestovné, mzdy,
zádržné“. Při zatrženém přepínači nelze k účetnímu dokladu přidat úhradu účetního dokladu
v podzáložce „Úhrady účetního dokladu“. U cestovného a mzdových nákladů se úhrady nedokládají.
V případě zapnutého přepínače "Cestovné, mzdy, zádržné" je příjemce povinen vyplnit také pole
Celkem uhrazeno (v Kč). Částka v poli Celkem uhrazeno (v Kč) musí být větší nebo rovna
Způsobilým výdajům (v Kč).
Pokud je zaškrtnut příznak „Cestovné, mzdy, zádržné a je vybrána měna CZK, musí být celková cena
účetního dokladu rovna částce Celkem uhrazeno v Kč.
6.1.1.1. Dokládání mezd
Pokud jsou v rámci programu, v němž realizujete Váš projekt, mzdové náklady způsobilým výdajem
(jsou ve výzvě podporovány), dokládají se k žádosti o platbu Výkaz práce - Rozpis mzdových nákladů
a dovolené a kopie pracovních smluv. Předepsané mzdové tabulky je nutno dokládat jak v písemné,
tak i v elektronické podobě. Podrobné pokyny ke správnému vyplnění mzdových tabulek naleznete
v dokumentu Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné, které jsou přílohou č. 5 tohoto
dokumentu.
Vyplňování mezd v eAccount:
Pokud se jedná o mzdy, vyplňte v polích Celková cena účetního dokladu, Celkem uhrazeno v Kč
příslušnou výši těchto nákladů dle položky Celkem osobní náklady ve Výkazu práce – rozpisu
mzdových nákladů a dovolené.
Způsobilé výdaje vyplňte na záložce Rozpočtové položky dle příslušné výše položky Celkem za
rozpočtové položky v Kč (rozpočtová položka Mzdy, rozpočtová položka Pojistné) ve Výkazu práce
– rozpisu mzdových nákladů a dovolené.
V případě, kdy nastane odlišnost při výpočtu mzdových nákladů v účetnictví a předepsaných
tabulkách, je způsobilým výdajem nižší hodnota. Není nutné přeúčtovávat mzdové náklady
v účetnictví.
Jako Variabilní symbol uveďte období, za které mzdy nárokujete, např. M07-08/2011 (mzdy za
červenec až srpen 2011), M01/2011 – 3/2012 (mzdy leden 2011 až březen 2012) apod. Datum
zdanitelného plnění je v případě mezd poslední pracovní den v posledním měsíci za dané
období, za které mzdy nárokujete (DUZP musí být nejpozději v den plánovaného ukončení projektu).
Dodavatelem je příjemce dotace, Předmět plnění jsou mzdy. V záložce „Přílohy“ zvolte jako Typ
přílohy Kopie účetního dokladu.

76

6.1.1.2. Dokládání cestovních nákladů
V rámci programů, v nichž cestovní náklady představují způsobilý výdaj (jsou ve výzvě podporovány),
je třeba doložit k Žádosti o platbu Rozpis cestovních nákladů a účetní doklady k cestovním příkazům
v hodnotě nad 10 000 Kč. Stejně jako u mzdových nákladů je třeba předepsané tabulky doložit jak
v písemné, tak i v elektronické podobě. Pokyny ke správnému dokládání cestovních náhrad jsou
součástí těchto tabulek, které naleznete v příloze č. 5 III. dílu Předepsané tabulky pro mzdové náklady
a cestovné.
Výjimka v dokládání úhrad u cestovného: Pokud účetní doklad hradí dodavateli příjemce
dotace (např. se může jednat o účtenku za ubytování, letenku), nikoliv zaměstnanec, a není
tedy součástí vyúčtování pracovní cesty, jedná se o standardní účetní doklad, ke kterému je
nutné doložit úhradový doklad. Do Žádosti o platbu se tento výdaj zapíše jako běžný účetní
doklad – viz postup dle kapitoly č. 6.5 kroku 2 Vkládání údajů z účetních dokladů.
Vyplňování cestovného v eAccount:
Pokud jde o cestovné, vyplňte v polích Celková cena účetního dokladu a Celkem uhrazeno v Kč
(na záložce Detail účetního dokladu) a Způsobilé výdaje (na záložce Rozpočtové položky) příslušnou
výši těchto nákladů (viz pole Výše způsobilých cestovních výdajů v Kč celkem v Rozpisu cestovních
nákladů). Jako variabilní symbol uveďte období, ke kterému se cestovné vztahuje, např. C05/11
(cestovné za květen 2011), C05-09/2011 (cestovné květen až září 2011), Datum zdanitelného plnění
je v případě cestovného datum ukončení poslední služební cesty, dodavatelem je příjemce
dotace, Předmět plnění je cestovné. V záložce „Přílohy“ zvolte jako Typ přílohy Kopie účetního
dokladu.

6.1.1.3. Dokládání zádržného
Fakturu, která nebyla uhrazena celá z důvodu zádržného, lze akceptovat pouze v případě, že
zádržné nemá vliv na vlastnictví majetku (tj. majetek nesmí přecházet na příjemce až v okamžiku
úhrady zádržného). Smlouvu o zádržném je nutno přiložit k faktuře. Neuhrazené zádržné nelze
zahrnout do způsobilých výdajů.
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Do způsobilých výdajů se v případě zádržného zapíše částka bez zádržného. Pokud bude v jedné
z následujících etap zádržné uhrazeno, zapíše se daný doklad jako běžný účetní doklad, tedy se
všemi úhradami, a způsobilým výdajem bude pouze částka zádržného.
- zádržné v Kč - pokud se jedná o zádržné v Kč, je zapotřebí do pole Celkem uhrazeno (v Kč) uvést
částku i se zádržným (tzn. pole Celkem uhrazeno v Kč a Celková cena účetního dokladu se budou
rovnat).
- zádržné v cizí měně - pokud se jedná o zádržné v cizí měně, uveďte do pole Celkem uhrazeno
(v Kč) skutečně uhrazenou částku přepočtenou na Kč. Do Poznámky uveďte způsob výpočtu
způsobilých výdajů.
V případě, že v době podání ŽoPl již byla uhrazena celá částka faktury (celkové
plnění), tak se příznak „Cestovné, mzdy, zádržné“ nezatrhuje – všechny úhrady tak
budou zapsány jako u běžného účetního dokladu.
U faktury se zádržným je třeba fyzicky přiložit úhradový doklad se zaplacenou částkou faktury bez
ceny zádržného a také jej zapsat v systému eAccount jako přílohu tohoto účetního dokladu (vazební
objekt bude shodný s číslem účetního dokladu, v Typu přílohy však zvolte Kopie úhradového
dokladu). Úhrada se vyplňuje pouze do pole Celkem uhrazeno v Kč. Je-li u účetního dokladu
evidována alespoň jedna úhrada účetního dokladu, tak již nelze měnit nastavení tohoto přepínače.
Poznámka účetního dokladu musí být povinně vyplněná, pokud je zapnutý přepínač "Cestovné, mzdy,
zádržné" a je vybraná cizí měna účetního dokladu. Do tohoto pole uveďte postup výpočtu způsobilých
výdajů.

6.2.4

Specifické účetní doklady (dobropis, zálohová a vyúčtovací faktura)

 Dobropis
Dobropis se samostatně do účetních dokladů nezapisuje, ale je nutné jej doložit a zapsat jako přílohu
(záložka „Přílohy“) k příslušnému účetnímu dokladu. Vazebním objektem tedy bude daný účetní
doklad, Typem přílohy bude Kopie účetního dokladu nebo Ostatní, do názvu uveďte Dobropis a
v Popisu přílohy jej blíže specifikujte. Do Poznámky účetního dokladu, ke kterému se dobropis
vztahuje, pak uveďte „dobropis“.
Podle toho, zda byla faktura hrazena před dobropisem nebo až po něm, rozlišujeme 2 případy:
a) pořadí Faktura – úhrada – dobropis - dobropis bude zohledněn pouze v poli Způsobilé výdaje
(způsobilé výdaje budou o dobropis poníženy). V poli Celková cena účetního dokladu a Celkem
uhrazeno v Kč zůstane původní hodnota účetního dokladu. V podzáložce „Úhrady účetního
dokladu“ bude uvedena skutečná úhrada, tj. úhrada celé původní faktury, bez ohledu na dobropis.
b) pořadí Faktura – dobropis - úhrada, - dobropis bude zohledněn v poli Celková cena účetního
dokladu, Celkem uhrazeno (v Kč) a Způsobilé výdaje (původní hodnoty účetního dokladu budou
o dobropis poníženy). V Úhradách účetního dokladu bude vyplněna pouze skutečná úhrada
(částka dobropisu zde nebude zahrnuta).
V případě zálohové faktury je třeba k žádosti o platbu spolu s doklady o zaplacení doložit také
závěrečnou fakturu (vyúčtování). Pokud příjemce nedoloží závěrečnou fakturu nebo pokud byla
zálohová faktura zaplacena před datem přijatelnosti způsobilých výdajů, nelze považovat zálohovou
fakturu za způsobilý výdaj.
 Zálohová faktura se do Soupisky účetních dokladů zapisuje jako samostatný účetní doklad, kde
v Poznámce je třeba uvést, že se jedná o zálohovou platbu. Datem zdanitelného plnění je datum
vystavení zálohové faktury (nikoli datum vystavení daňového dokladu k přijaté záloze).
 Vyúčtovací (konečná) faktura
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Pokud má vyúčtovací faktura kladnou hodnotu, zapisuje se do eAccount jako běžná faktura.
Způsobilým výdajem je částka bez již uplatněné části v rámci zálohové faktury. V případě, že
vyúčtovací faktura zní na 0,- Kč, tak se do eAccount nezapisuje, ale je nezbytné ji
přiložit v papírové formě k příslušné zálohové faktuře a zapsat ji jako přílohu tohoto účetního dokladu.
Pokud si v rámci projektu nárokujete pouze částku z vyúčtovací faktury, zapisujete do systému
eAccount pouze vyúčtovací fakturu. Je ale nezbytné přiložit v papírové formě také příslušné zálohové
faktury a zapsat je jako přílohy tohoto účetního dokladu.
Pravidla etapizace projektu č.j.: MPO 2011/15/61200/60000 umožňují proplácet zálohové faktury
vztahující se k plnění předmětu i bez faktur vyúčtovacích. Toto je možné v případě, splní-li příjemce
dotace tyto podmínky:
- zálohové faktury musí představovat konkrétní plnění (Pro proplacení je určující reálný obsah
plnění, které bylo dodavatelem provedeno. Tato skutečnost musí být prokázána např.
předávacím protokolem, oboustranným schválením dodávky v místě výroby nebo
oboustranným souhlasem s vyrobenou technologií, dokladem o umístění technologie, apod.).
- nelze uplatnit zálohové faktury, na nichž bude uvedeno v předmětu plnění pouze fakturováno na základě SOD č. apod. (nutné uvést konkrétní plnění)
- zálohové faktury musí být prokazatelně uhrazeny dodavateli
- minimální výše plánované dotace na etapu je 5 000 000 Kč, délka etapy minimálně 3 měsíce
- zálohové faktury bez doloženého vyúčtování mohou být uplatněny pouze v dílčích etapách
projektu, nejpozději v závěrečné etapě musí být přiloženo konečné vyúčtovaní díla
- nejpozději závěrečná etapa musí obsahovat vyúčtovací faktury k zálohovým fakturám
z předešlých etap
Pokud je datum uskutečnění zdanitelného plnění na vyúčtovací faktuře po datu ukončení projektu, je
příjemce povinen prokázat, že předmět plnění reálně nastal nejpozději v den ukončení projektu.
Pozn. Pakliže je u poslední etapy zjištěno, že není doloženo dokončení předmětného plnění, je od
příjemce nutné doložení vysvětlení nebo, že plnění bylo skutečně dokončeno. Pokud příjemce ani při
poslední etapě na vyžádání nedoloží, že předmětné plnění bylo dokončeno, jsou dosud proplacené
výdaje ze stejného zálohového plnění považovány za nezpůsobilé a odpovídající částka je u ŽOP za
poslední etapu krácena z jiných dokladů této poslední etapy.

6.3

Číslování a označování příloh

Povinné přílohy Žádosti o platbu specifické pro jednotlivé programy, které jsou vyžadovány
spolu s Žádostí o platbu, naleznete ve zvláštní části Pokynů pro žadatele NEBO v Příloze č. 8 –
Povinné přílohy Žádosti o platbu v OPPI.
Jak uspořádat listinné přílohy ŽoPl?
Doporučujeme jednotlivé přílohy pro realizované ZV ve spolupráci s Vaším účetním průběžně již od
počátku realizace projektu shromažďovat, párovat, vytvářet jejich kopie a řadit je dle jednotlivých etap.
Při kompletaci Žádosti o platbu si připravte v listinné podobě veškeré kopie účetních dokladů, dokladů
o úhradě a dalších povinných příloh (viz. Příloha č. 8 – Povinné přílohy Žádosti o platbu v OPPI).
Listinné přílohy srovnejte v následujícím pořadí:
1) Faktura - kopie účetního dokladu;
2) Úhrada - kopie dokladu o úhradě (výpis z účtu);
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3) Další povinné přílohy vztahující se k faktuře řaďte k danému účetnímu dokladu. Jedná se např.
o objednávku, smlouvu, dodací list, předávací protokol, protokol o zařazení do dlouhodobého
majetku, případně další dokumenty týkající se konkrétního účetního dokladu;
4) Další povinné přílohy, které se přímo netýkají konkrétního účetního dokladu, zařaďte na
konec a označte identifikačním znakem „ŽoPl“ (např. fotodokumentace, kolaudační souhlas, atd.).
Jak číslovat a označit listinné přílohy ŽoPl?
Listinné přílohy ŽoPl číslujte ručně do pravého horního rohu, kam zapište odpovídající „Identifikaci
vazebního objektu“, která představuje vazbu dané přílohy k účetnímu dokladu (UC#), úhradovému
dokladu (UHR#), případně k Žádosti o platbu (ŽOPL) a pořadí přílohy.
Jak se číslují účetní doklady, úhradové doklady a přílohy Žopl v aplikaci eAccount?
Zkratky UC#, UHR#, ŽOPL se v elektronické verzi ŽoPl v aplikaci eAccount označují jako příznak
Identifikace vazebního objektu dané přílohy, a to za následujících pravidel:
Číslování jednotlivých účetních a úhradových dokladů probíhá na záložce „Účetní doklady“ modulu
Žádosti o platbu aplikace eAccount při zadávání jednotlivých dokladů.
Účetní doklady (UC#): probíhá automaticky v rámci aplikace eAccount dle pořadí zadaného
dokladu;
odstraněním účetního dokladu z aplikace eAccount nedojde k přečíslování
účetních dokladů s vyšším pořadovým číslem. V takovém případě je nutné
dbát zvýšené pozornosti při zadávání vazeb na přílohy a úhrady a to včetně
zanesení identifikace na listinné přílohy.
Úhradové doklady:
vypisujete „Pořadové číslo úhradového dokladu“, číslujete podle pořadí
zadávaných úhradových dokladů tzn. odpovídající posloupnosti zadávaných
úhradových dokladů.
Číslování příloh probíhá automaticky na záložce „Přílohy“ aplikace eAccount při jejich zadávání.
Přílohy ŽoPl:

probíhá automaticky v rámci aplikace eAccount
U každé přílohy (účetní doklady; úhradové doklady; přílohy ŽoPl) doplňujete
příznak „Identifikace vazebního objektu“, který označuje příslušnou vazbu přílohy k danému
účetnímu nebo úhradovému dokladu, případně k Žádosti o platbu. Upozorňujeme, že označení příloh
v eAccount a listinné podobě by se mělo shodovat! V opačném případě může docházet
k prodlužování kontroly ŽoPl. Podrobný návod naleznete v kapitole č. 6.5 v popisu kroku č. 5 Vkládání
údajů o přílohách (záložka „Přílohy“).

Příklad číslování a označení:
Fakturu č. 5 označte „UC5“, k tomu přiložte úhradový doklad k faktuře č. 5 s označením „UHR5“, dále
přiložte povinné přílohy vztahující se k UC5 a označte je „UC5“ (např. příslušnou objednávku nebo
smlouvu, dodací list, kartu majetku atd.)
Takto pokračujte po jednotlivých účetních dokladech („UC2“, „UHR2“ atd.)
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Pokud přílohy seřadíte podle pořadového čísla bez jakékoliv návaznosti, administrace ŽoPl se
tak zbytečně prodlužuje.

6.4

Základní informace o formuláři Žádost o platbu v aplikaci eAccount

Kde najdete formulář k vyplnění Žádosti o platbu?
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ŽoPl najdete na svém účtu v aplikaci eAccount v záložce Žádosti o platbu. Žádost o platbu je
elektronický formulář, který se v aplikaci eAccount zobrazí po rozkliku záložky „Žádost o platbu“
v horní liště „Seznam projektů.“ Záložka „Žádost o platbu“ bude aktivní až po vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace, do té doby ji nebude možné otevřít.
Jak vyplnit formulář ŽoPl?
Doporučujeme vyplňovat Žádost o platbu průběžně v období realizace etapy, předejdete tak možnosti
nedodržení termínu pro podání ŽoPl. Po otevření formuláře máte možnost vyplňovat požadované
údaje na jednotlivých záložkách ŽoPl. Při vyplňování doporučujeme průběžné ukládání tlačítkem
„Uložit“.
Nástěnka projektu slouží pro vaši komunikaci s projektovým manažerem v průběhu přípravy ŽoPl. Po
odeslání Žádosti o platbu vám bude zpřístupněna „Nástěnka“ na hlavní záložce dané ŽoPl.
Komunikace s pracovníky agentury (u programu ROZVOJ a ICT V PODNICÍCH s pracovníky MPO)
v případě zjištění nedostatků probíhá prostřednictvím záložky „Nástěnka“ Žádosti o platbu. To je však
možné až po vyplnění a odeslání Žádosti o platbu. Je třeba sledovat obě Nástěnky, neboť zprávy na
jednotlivých Nástěnkách se vzájemně nepropisují.
Pro bližší informace k jednotlivým polím máte k dispozici kontextovou nápovědu označenou tlačítkem
„Nápověda“ (Nápověda
).
V případě, že si budete přát zkontrolovat správnost vložených dat, využívejte v průběhu vyplňování
tlačítko v záložce „Prohlášení“ „Ověřit data před odesláním ŽoPl.“ U chybně vyplněných údajů se
zobrazí informace o chybě s uvedením místa chyby a sdělením, jak by daná informace měla správně
vypadat.
Zpřístupněná položka
„Žádost o platbu“

Bližší popis jednotlivých
záložek a úkonů

Hlavní záložky ŽoPl
ŽoPl

Nástěnka
projektu

Nástěnka Žádosti o
platbu – přístupná

až po vyplnění a
odeslání žádosti o
platbu

Co dělat v případě problémů při vyplňování formuláře ŽoPl?
Při zpracování a při problémech s importem můžete využít pomoci regionální kanceláře – osobně,
telefonicky nebo e-mailem (seznam RK CI naleznete na stránce http://www.czechinvest.org/regionalnikancelare ) – nebo se můžete obrátit na informační linku agentury (800 800 777).

6.5

Vyplnění Žádosti o platbu ve 12 základních krocích

Elektronický formulář ŽoPl
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Po zpřístupnění formuláře Žádosti o platbu vyplňte údaje v bílých polích na příslušných záložkách.
Záložky zvýrazněné „oranžově“ slouží k zapisování údajů a editaci, zatímco záložky „zelené“
používejte pouze pro nahlížení a kontrolu zadaných údajů.
Bližší popis záložek na obrázku níže.
Přehled záložek ŽoPl v aplikaci eAccount:

Záložka „Účetní doklady“ obsahuje podzáložky určené
pro zápis veškerých účetních
dokladů, úhradových dokladů
a zařazení ZV do jednotlivých
rozpočtových položek.

Záložka „Obecné“
zapisujete informace
o příjemci,
bankovním spojení
a termínu realizace.

Záložka
„Rozpočet“ –
zobrazen rozpočet
projektu a etapy.

Záložky
„Úhrady“
a
„Úhradové
doklady“
zobrazen přehled úhrad a
úhradových dokladů, které
již byly zadány v záložce
„Účetní doklady“.
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Záložka „Přílohy“
zapisujete veškeré
přílohy ŽoPl.

Záložka „Financování“
– zobrazeny informace o
financování
projektu
včetně
výše
dotace.
Doplňujete
údaje
o
spolufinancování ZV.

Záložka
„Dokumentace“
vygenerování a
elektronické
podepsání ŽoPl.

Záložka
„Prohlášení“ –
kontrola
ŽoPl
před odesláním;
souhlas se všemi
prohlášeními;
odeslání ŽoPl.

12 základních kroků pro úspěšné podání Žádosti o platbu:
Krok
č.
1

2

Činnost

Záložka/podzáložka v eAccount

záložka „Obecné“

Zadání obecných informací

Vkládání údajů z účetních dokladů

záložka „Účetní doklady“
podzáložka „Detail účetního dokladu“
záložka „Účetní doklady“

3

Vkládání údajů z úhradových dokladů
podzáložka Úhrady účetního dokladu

4

Zařazení způsobilých výdajů do jednotlivých
rozpočtových položek

záložka „Účetní doklady“
podzáložka „Rozpočtové položky“

5

Vkládání údajů o přílohách

záložka „Přílohy“

6

Doplnění spolufinancování ZV

záložka „Financování“

7

Vložení kopie smlouvy o bankovním účtu

záložka „Dokumentace“

8

Závěrečné ověření finančních údajů v ŽoPl

záložka „Rozpočet“

9

Potvrzení „Souhlasu se všemi prohlášeními“

záložka „Prohlášení“

10

Ověření správnosti vyplněných údajů,
případně závěrečná oprava a kontrola ŽoPl

záložka „Prohlášení“

11

Vygenerování a elektronické podepsání ŽoPl

záložka „Dokumentace“

12

Odeslání ŽoPl

záložka „Prohlášení“

Pozn.: Zjednodušený postup je uveden v Příloze č. 9
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Zadání obecných informací

1. krok
záložka „Obecné“

ZADÁNÍ OBECNÝCH INFORMACÍ
První záložkou, která se vám v aplikaci eAccount zobrazí, je záložka „Obecné“, kam se vypisují
informace o žadateli. Zde zadejte informace týkající se Kontaktní osoby, Bankovního spojení a
Termínu realizace. Bez správného vyplnění a uložení informací není možné pokračovat ve vyplňování
ostatních záložek ŽoPl. Na stránce je nutné vyplnit všechna pole označená " * ". Existuje-li žádost
o platbu předcházející etapy, tak je záložka Obecné předvyplněná informacemi z této ŽoPl, avšak
údaje jsou dále upravitelné a lze je měnit.
Úvodní stránka ŽoPl – obecné informace o příjemci
Nástěnka
projektu

Hlavní záložky ŽoPl
ŽoPl

Zpřístupněná položka
„Žádost o platbu“

Kontextová
nápověda

Nástěnka Žádosti
o platbu

První oddíl tvoří informace o kontaktní osobě. Tyto informace slouží pro případnou komunikaci mezi
příjemcem dotace a Agenturou/MPO. Ve druhém oddíle se zadávají informace ohledně bankovního
spojení. Název banky se vybírá z nabízeného seznamu. Do Předčíslí a Čísla účtu se uvádí číslo
účtu žadatele, na který bude poskytnuta dotace. Pole Peněžní ústav obsahuje název pobočky, ve
které je zřízen výše uvedený účet.
Ve třetí části jsou informace týkající se termínů realizace. Termín realizace obsahuje data zahájení a
ukončení etapy/projektu dvojího typu. Plánované datum zahájení a ukončení etapy/projektu jsou
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data přenesená automaticky z Plné žádosti a nelze je editovat. Žadatel vyplňuje pouze Skutečné
datum zahájení a ukončení, které vychází ze skutečných dat realizace projektu.
Skutečné datum zahájení etapy/projektu
V případě dodávek zařízení se za datum vzniku výdajů považuje datum uzavření smlouvy, resp.
vystavení objednávky, resp. datum uskutečnění zdanitelného plnění podle toho, který z aktů nastal
dříve.
Pokud se jedná o plnění jiného druhu než stavební práce nebo dodávky zařízení, považuje se za
datum vzniku způsobilých výdajů datum uskutečnění zdanitelného plnění.
Za datum vzniku výdajů se u stavebních prací (Nařízení Komise 1628/2006 čl. 2, bod j)) považuje
zahájení prací doložené prvním záznamem ve stavebním deníku, popř. jiným záznamem o stavbě,
datum uzavření smlouvy, vystavení objednávky nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění, podle
toho, který z aktů nastal dříve.
Skutečné datum ukončení etapy/projektu
Datum ukončení realizace etapy/projektu je definováno jako datum úhrady posledního dokladu, který
se vztahuje k dané etapě/projektu, případně jako datum vydání kolaudačního souhlasu či uvedení
dlouhodobého majetku do užívání, případně uskutečnění posledního zdanitelného plnění nebo datum
skutečného splnění cílové hodnoty závazného ukazatele/ukazatelů. Specifická úprava platí pro účast
na zahraničních veletrzích a výstavách v programu Marketing. Jednotlivé možnosti ukončení projektu
dle podepsaných Podmínek poskytnutí dotace najdete v příloze č. 4 Ukončení projektu.
Je třeba, aby účetní doklady byly v souladu se skutečnými daty realizace projektu. Tzn., že datum
uskutečnění posledního zdanitelného plnění nesmí být pozdější než skutečné datum ukončení
realizace etapy/projektu a stejně tak datum vystavení faktury nesmí být dřívější než datum přijatelnosti
způsobilých výdajů projektu.
Závěrečná část této záložky je soustředěna na evidenci jiné veřejné podpory:
a) na shodné způsobilé výdaje projektu
- Zde zaškrtněte přepínač, pokud byla čerpána jiná veřejná podpora na shodné výdaje projektu, a poté
vyplňte název poskytovatele podpory a výši jiné veřejné podpory.
b) na shodné způsobilé výdaje projektu v režimu de minimis
- Zde zaškrtněte přepínač, pokud byla čerpána jiná veřejná podpora na shodné výdaje projektu
v režimu de minimis, a poté vyplňte název poskytovatele podpory v režimu de minimis a výši jiné
veřejné podpory v režimu de minimis.
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2. krok

Vkládání údajů z účetních dokladů

záložka „Účetní doklady“
Po zadání obecných informací se přesuňte do záložky „Účetní doklady“. Zde se zapisují veškeré
účetní doklady a doklady o úhradě týkající se projektu, pokud výše způsobilých výdajů uplatňovaných
v dokladu není rovna nule.
Vyplněné účetní doklady se zobrazují v tabulce Přehled účetních dokladů ŽoPl. Při zadávání účetních
dokladů doporučujeme provádět zároveň označování listinných dokladů vč. jejich příloh.
Přehled účetních dokladů ŽoPl

Úprava účetního dokladu

Odstranění
účetního
dokladu

Přidat nový účetní doklad lze pomocí tlačítka
.
Upravovat údaje v již zadaném účetním dokladu lze prostřednictvím odkazu ve sloupci VS
(variabilní symbol) kliknutím na podtržené číslo.
Odstranění účetního dokladu v případě potřeby provedete pomocí tlačítka
. Odstraněním
účetního dokladu dojde také k odstranění všech souvisejících úhrad účetního dokladu, rozpočtových
položek účetního dokladu, příloh účetního dokladu a přiřazených příloh účetního dokladu (úhradové
doklady vložené při zápisu úhrady účetního dokladu naopak zůstávají a v případě, že k nim není
přiřazena žádná úhrada, je třeba je odstranit v záložce „Úhradové doklady“). Odstraněním účetního
dokladu nedojde k přečíslování účetních dokladů s vyšším pořadovým číslem. V takovém
případě je nutné dbát zvýšené pozornosti při zadávání vazeb na přílohy a úhrady, a to včetně
zanesení identifikace na listinné přílohy.
Účetní doklad a příslušné podzáložky

Záložka Účetní doklad

Podzáložky
účetního dokladu
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Podzáložky Účetního dokladu:
Detail účetního dokladu

– vkládání jednotlivých UC (přidání nového účetního dokladu)

Úhrady účetního dokladu

– vkládání jednotlivých UHR (vyplnění úhrady účetního
dokladu)

Rozpočtové položky

– přiřazení způsobilých výdajů UC k rozpočtovým položkám
(zařazení způsobilých výdajů účetního dokladu do příslušné
rozpočtové položky)

Přílohy

– vkládání příloh UC (tuto podzáložku kvůli návaznosti
vkládání dokumentů doporučujeme nepoužívat)
- pro vkládání příloh doporučujeme používat hlavní záložku
Přílohy

Příklad
Pro lepší názornost postupu jednotlivých kroků při podání Žádosti o platbu vás bude provázet
názorný příklad – zahraniční faktura hrazená z účtu v Eurech.
Zahraniční faktura vystavená na 50.000 € a hrazená z eurového účtu. Způsobilé výdaje budou tvořit
pouze 30.000 €. Nejdříve klikněte na tlačítko sloužící pro přidání nového účetního dokladu
. Poté se zobrazí podzáložka Detail účetního dokladu, kde se vyplní bílé kolonky dle
následujícího postupu, viz obrázek na str. 68.
Vzorová zahraniční faktura je vedena pod variabilním symbolem Z3464802 a jejím předmětem plnění
je dávkovací stroj. Na této zahraniční faktuře se jako datum zdanitelného plnění uvede datum
vystavení – 15. 11. 2007. Smlouva k nákupu stroje byla podepsána 20. 10. 2007. V měně účetního
dokladu se z nabízeného seznamu zvolí EUR a do celkové ceny účetního dokladu se zapíše částka
50 000,- €.
Nyní předpokládejme, že dávkovací stroj je pouze jednou z položek faktury a představuje hodnotu
30.000,- €. Zbylých 20.000 € tvoří položky, které se k projektu nevztahují, a jedná se tedy o
nezpůsobilé výdaje. Protože byla faktura hrazena z eurového účtu, je nutné přepočíst hodnotu
dávkovacího stroje kurzem dne úhrady dle ČNB. Úhrada proběhla 12. 12. 2007 při kurzu 26.040
Kč/EUR. Způsobilé výdaje tedy tvoří 781 200,- Kč. Částka způsobilých výdajů se automaticky zobrazí
v detailu účetního dokladu až po jejím vyplnění v podzáložce Rozpočtové položky. Vzhledem k tomu,
že se způsobilé výdaje přepočítávají ručně, uvede se celý postup výpočtu v Poznámce.
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VLOŽENÍ NOVÉHO ÚČETNÍHO DOKLADU
Detail účetního dokladu
Vyplňují se všechny povinné údaje v bílých polích označené “ * “ a případně „Poznámka“.

Měna účetního dokladu
Datum zdanitelného
plnění
Datum podpisu
smlouvy/objednávky

Přepínač
cestovného,
zádržného

Indikátor pro výběr
vazby
účetního
dokladu na VŘ

Vyberte příslušné číslo
VŘ se vztahem k tomuto
konkrétnímu UC

mezd,

Celková
cena
účetního dokladu

Pro potvrzení uložte
vložené
údaje
kliknutím

Podrobnější popis jednotlivých polí na této záložce:
V poli Předmět plnění musí být pořizované položky v souladu s položkami v Podnikatelském záměru.
Pokud není pořizovaná položka na seznamu rozpočtových položek Plné žádosti a nemáte schválenou
žádost o změnu v projektu 9, není taková položka způsobilým výdajem (dále jen ZV).
Variabilní symbol přísluší konkrétnímu UC a měl by být unikátní v rámci všech Žádostí o platbu
daného projektu/projektů žadatele. Variabilní symbol zapisujte přesně dle variabilního symbolu na
příslušném účetním dokladu včetně lomítek, písmen apod.
V případě zálohových faktur, které nemají uvedený žádný variabilní symbol, je nutné do kolonky
„Variabilní symbol“ na záložce Účetní doklad uvést jako variabilní symbol datum vystavení faktury
(objednávky) ve formátu DDMMRRRR (např. datum vystavení faktury je 18. 10. 2012 – v kolonce
variabilní symbol bude uvedeno 18102012).

V případě, že v průběhu realizace projektu dospějete k názoru, že Vámi původně plánované a v Podnikatelském záměru
uvedené způsobilé výdaje je nezbytné změnit, pak je nutné požádat svého projektového manažera o změnu projektu. Tato
žádost je následně schvalována Řídícím orgánem OPPI. Upozorňujeme, že žádost o změnu projektu musí být podána dříve,
než k vlastní změně při realizaci projektu reálně dojde.
9

89

Datum zdanitelného plnění musí být pozdější nebo rovno datu přijatelnosti (datum schválení
registrační žádosti Agenturou). V případě zálohových a zahraničních faktur se jako datum
zdanitelného plnění vždy uvádí datum jejich vystavení.
V poli Dodavatel musí název dodavatele odpovídat názvu společnosti, který je uveden na faktuře.
Datum podpisu smlouvy/objednávky musí být pozdější nebo stejné jako je "Datum způsobilosti
výdajů" (datum přijatelnosti projektu – viz I. díl Pokynů pro žadatele a příjemce dotace z Operačního
programu Podnikání a inovace, kapitola 3, podkapitola Způsobilé výdaje) a zároveň musí být dřívější
nebo stejné jako je datum zdanitelného plnění účetního dokladu. Datum podpisu smlouvy/objednávky
povinně vyplňte v případě, kdy se jedná o stavební práce nebo dodávky zařízení a za předpokladu, že
smlouva/objednávka existuje (číslo smlouvy/ objednávky je uvedeno na faktuře).
Při zadávání data podpisu objednávky/smlouvy použijte následující postup:
a) v případě, že existuje pouze objednávka, zapište datum vystavení objednávky.
b) existuje-li pouze smlouva, zapište datum podpisu smlouvy
c) pokud existuje objednávka i smlouva, zapište takové datum, které nastalo nejdříve
V případě, že je datum podpisu smlouvy/objednávky před datem přijatelnosti projektu (datum
schválení Registrační žádosti), je takový účetní doklad nezpůsobilý a do ŽoPl jej vůbec nezařazujte.
Neexistuje-li ani smlouva ani objednávka, nezapisujte žádné datum.
V poli Měna účetního dokladu vyberte měnu dokladu z předem dané nabídky. Není-li měna úhrady v
seznamu, kontaktujte přes projektovou nástěnku projektového manažera s žádostí o její vložení. Je-li
u účetního dokladu evidována alespoň jedna úhrada účetního dokladu, tak je měna účetního dokladu
již neupravitelná.
Do pole Celková cena účetního dokladu vyplňte celkovou cenu účetního dokladu v měně účetního
dokladu.
V případě, že se jedná o cestovné, mzdy, zádržné, zaškrtněte vždy příznak „Cestovné, mzdy,
zádržné“. Při zatrženém přepínači nelze k účetnímu dokladu přidat úhradu účetního dokladu
v podzáložce „Úhrady účetního dokladu“. U cestovného a mzdových nákladů se úhrady nedokládají.
Další postup při zapnutí příznaku „Cestovné, mzdy a zádržné“ pro dokládání cestovného, mezd a
zádržného naleznete v kapitole č. 6.2 Pravidla pro určení výše ZV a dokládání jednotlivých typů úhrad
účetních dokladů, mezd, cestovného, zádržného; specifické účetní doklady.
V případě, že se nejedná o „Cestovné, mzdy, zádržné“, vyplní se Celkem uhrazeno (v Kč)
automaticky po vyplnění úhrad/úhrady příslušného účetního dokladu. Do tohoto pole je přenesen
součet částek sloupce "Uhrazená částka (v Kč)" z přehledu úhrad účetního dokladu.
Pole Způsobilé výdaje (v Kč) se nevyplňuje. Výše způsobilých výdajů v Kč bez DPH bude
automaticky vepsána po vyplnění údajů v podzáložce Rozpočtové položky.
Pole Nezpůsobilé výdaje (v Kč) se také nevyplňuje, bude doplněno automaticky po zadání výše
způsobilých výdajů v podzáložce Rozpočtové položky.
Do Poznámky vyplňte veškeré doplňující informace k ZV potřebné ke kontrole např. tyto možnosti:




Úhrada v cizí měně – do Poznámky doplňte výši ZV uvedené v cizí měně včetně kurzu ČNB
ke dni úhrady
Faktura včetně DPH – DPH je ZV, pokud žadatel nemůže uplatnit nárok na její odpočet dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Faktura obsahuje více položek (pouze část je ZV) – do Poznámky uveďte informaci
o nezpůsobilých výdajích této faktury (např. NZV: položka … ve výši … Kč; položka … ve výši
… Kč)
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Výpočet způsobilých výdajů, pokud se nerovnají částce bez DPH na faktuře. Kromě
předchozího bodu se tedy může jednat o poměrnou výši z konkrétní částky apod.

Poznámka účetního dokladu ŽoPl musí být povinně vyplněná, pokud je zapnutý přepínač
"Cestovné, mzdy, zádržné" a je vybrána zahraniční měna účetního dokladu. Do poznámky příjemce
uvede postup výpočtu Celkem uhrazeno (v Kč). Více viz příklad níže.

Vazba účetního dokladu na VŘ
Při založení účetního dokladu v ŽoPl povinně uveďte informaci, zda je nebo není daný účetní doklad
nutné přiřazovat k některému výběrovému řízení projektu.






V případě, že označíte indikátor „Účetní doklad nemá vazbu na výběrové řízení“,
nevybíráte pořadové číslo výběrového řízení projektu.
Indikátor „Účetní doklad nemá vazbu na výběrové řízení – přiřazeno systémem (zpětně)“
přiřazuje systém automaticky u již předaných Žádostí o platbu – u účetních dokladů
zpracovaných v minulosti, žadatel nemá možnost tuto variantu zvolit.
V případě, že označíte indikátor „Účetní doklad má vazbu na výběrové řízení“, což
znamená, že je příslušný účetní doklad vztažen k některému výběrovému řízení projektu,
systém Vám umožní volbu z výběrových řízení projektu (Pořadové číslo a název přiřazeného
výběrového řízení), které jsou ve stavu „Ověřen řádný postup ve VŘ“.
Pokud se Vám požadované VŘ nezobrazí, pravděpodobně to znamená, že není schválené.
V takovém případě k němu nelze vazbu na ŽoPl přiřadit a ŽoPl podat. Proto doporučujeme
před zahájením práce na ŽoPl zkontrolovat, nejpozději před vkládáním jednotlivých účetních
dokladů za danou etapu/projekt, zda jsou všechny zrealizovaná VŘ za danou etapu/projekt
schválena. Je potřeba přiřadit u všech příslušných účetních dokladů vazbu na relevantní VŘ,
aby bylo možné nárokovat způsobilý výdaj.

Po vyplnění všech povinných údajů potvrďte kliknutím na ikonu „Uložit a zpět“ nebo „Uložit“.
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Sumární účetní doklad
Sumární účetní doklad (dále SÚD) je možné využít pouze u víceetapových projektů. SÚD najdete
v záložce Účetní doklady a má vždy pořadové číslo 0. V aplikaci eAccount je od 2. 11. 2011 u
víceetapových projektů Sumární účetní doklad automaticky generován u každé nově vytvořené
Žádosti o platbu (vyjma 1. Etapy projektu).
SÚD umožňuje automatické přenesení způsobilých výdajů, které byly v předešlých etapách
kráceny z důvodu přesáhnutí limitu uznatelných ZV za danou etapu a mohou být uznány
v následujících etapách, za podmínky, že nedojde k vyčerpání plné výše ZV dané etapy.
Nejpozději lze SÚD uplatnit v závěrečné ŽoPl.
Při použití sumárního účetního dokladu již není nutné dokládat účetní ani úhradové doklady (v listinné
ani elektronické podobě), jelikož byly doloženy v předchozích ŽoPl.
DOPORUČENÍ:
 Doporučujeme využít Sumární účetní doklad u etap, kde nárokované způsobilé výdaje jsou
nižší než způsobilé výdaje dle Podmínek poskytnutí dotace.


Pokud nevyčerpáte v některé etapě všechny plánované ZV a máte vytvořen SÚD
s alokovanou výší ZV, doporučujeme SÚD v této etapě uplatnit. Využijte SÚD při každé
možné příležitosti dorovnat výši ZV dané etapy!!



Sledujte prosím výši rozpočtových položek jednotlivých etap a plánujte si využití případného
SÚD. Tímto způsobem vám bude umožněno dočerpat ZV z předešlých etap a nestane se
vám, že v rámci závěrečné etapy již nebudete moci z důvodu výše rozpočtových položek
dočerpat přenesené ZV předešlých etap v plné výši.

SÚD se generuje automaticky po schválení předchozích ŽoPl. Vhodnost využití SÚD zjistíte tak, že
nejprve zadáte účetní doklady pro danou etapu. Po zadání všech relevantních UC zjistíte
nevyčerpanou sumu pro danou etapu. V tomto případě doporučujeme využít navrhovaný SÚD. Součet
UC pro danou etapu a SÚD by neměl překročit maximální alokovanou částku pro aktuální etapu.
Pokud se tak stane, dojde k poměrovému krácení rozpočtových položek, které bude možné uplatnit
v případě nedočerpání další etapy opět prostřednictvím SÚD.
Použití sumárního účetního dokladu (SÚD):
 Hodnota SÚD = 0 Kč
– nemá vliv na ŽoPl (v předcházejících etapách nebyly kráceny ZV z důvodu překročení limitu
uznatelných ZV na etapu) - možnost SMAZAT nebo PONECHAT

Hodnota SÚD kladná – existují 2 možnosti:
a) uplatnit výdaje v této ŽoPl pomocí SÚD, Doporučujeme tento postup uplatňovat průběžně.
b) použít SÚD v příští etapě tzn. SMAZAT v této ŽoPl – bude vygenerován automaticky
v příští ŽoPl.

Smazat SÚD
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Detail Sumárního účetního dokladu

V Žádostech o platbu, které byly založeny před 02. 11. 2011 a jsou ve stavu „Příprava ŽoPl“ a Žádost
o platbu předchozí etapy již byla schválena, bude Sumární účetní doklad možné vytvořit pomocí
přidaného tlačítka „Přidat sumární účetní doklad“.
Sumární účetní doklad bude možné vytvořit pomocí tlačítka „Přidat sumární účetní doklad“ i u těch
Žádostí o platbu, které byly podány po 02. 11. 2011, ale vráceny k doplnění a jsou tedy ve stavu
„Vráceno k doplnění“ a zároveň Žádost o platbu za předchozí etapu již byla schválena.

93

3. krok

Vkládání údajů z úhradových dokladů v podzáložce „Úhrady účetního
dokladu“

VLOŽENÍ NOVÉHO ÚHRADOVÉHO DOKLADU
Zadání úhrady účetního dokladu zahájíme na hlavní záložce Účetní doklad. Zde se zobrazí veškeré
účetní doklady, které jsme již zadali do eAccount v rámci 1. kroku.

Vyberte
fakturu

příslušnou

Úhrady účetního dokladu
Po výběru příslušného účetního dokladu rozklikněte jeho podzáložku „Úhrady účetního dokladu“. Po
výběru tlačítka

vám bude zpřístupněn Detail úhrady účetního dokladu.

Pokud k jednomu účetnímu dokladu existuje více úhrad, je třeba každou úhradu přidat jednotlivě.
Předešlé zapsané úhrady k tomuto UC se zobrazí na této podzáložce v tabulce Přehled úhrad
účetního dokladu ŽoPl. V poli „Do úhrad zbývá zapsat“ se zobrazuje rozdíl Celkové ceny účetního
dokladu a již zapsaných úhrad (v měně účetního dokladu). Po zadání všech úhrad k danému UC musí
být pole nulové Další úhradu ke stejnému UC zahájíte opět pomocí tlačítka

.

Přidání další úhrady
k jednomu UC

Částka, která zbývá zapsat do úhrad (v měně účetního dokladu)

Uhrazená
částka
účetního dokladu v Kč

Tento krok vám umožní přístup do Detailu úhrady účetního dokladu. Zde vyplňte všechna bílá pole.
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Detail úhrady účetního dokladu

Automaticky
vložené
pořadové číslo úhrady

Pořadové
číslo
úhradového
dokladu
odpovídající posloupnosti
zadávaných úhradových
dokladů

Datum úhrady

Částka, která
zbývá uhradit

Kurz
úhrady
dle kurzovního
lístku ČNB
Částka
úhrady
v měně
úhrady
Vyplňuje se
v případě
úhrady v jiné
měně než je
účetní doklad

Měna úhrady

Celková cena zahraniční faktury se uvádí v cizí měně s desetinným místy.
Příklad
V případě úhrady vzorové faktury znějící na 50.000,-€ se opět nejdříve použije tlačítko pro přidání
nové úhrady. Po té se zobrazí Detail úhrady účetního dokladu, kde se uvádějí podrobnější informace
o úhradě.
Na detailu úhrady účetního dokladu již budou předvyplněny informace o variabilním symbolu a měně
účetního dokladu. Pořadové číslo úhrady přiřadí systém automaticky po uložení úhrady účetního
dokladu.
Do pole Pořadové číslo úhradového dokladu uveďte číslo úhradového dokladu odpovídající
posloupnosti zadávaných úhradových dokladů. K jednomu úhradovému dokladu se může vztahovat
více účetních dokladů. Číslo 90 znamená, že před ním existuje již 89 dokladů o úhradě (výpisů z účtů,
příjmových pokladních dokladů apod.). Toto vámi přiřazené číslo úhradového dokladu napište do
pravého horního rohu listinné přílohy v podobě UHR 90 (viz číslování listinných příloh popsané v kroku
č. 5).
Datum úhrady vzorové zahraniční faktury je 12. 12. 2007. V poli Měna úhrady se vybere měna z dané
nabídky – v tomto případě EUR. (Není-li měna úhrady v seznamu, kontaktujte přes projektovou
nástěnku projektového manažera s žádostí o její vložení).
Po zadání data úhrady a měny úhrady se automaticky zobrazí kurz měny – 26,040 Kč/EUR. (Není-li
pro den úhrady zadaný kurz ČNB, tak kontaktujte přes projektovou nástěnku projektového manažera
s žádostí o jeho vložení). Je-li faktura vystavená v cizí měně a úhrada probíhá v jiné měně, je
zapotřebí vyplnit pole „Uhrazená částka“ v měně účetního dokladu.
Po uložení se právě zapsaná úhrada zobrazí v tabulce Přehled úhrad účetního dokladu ŽoPl a také
v hlavní záložce „Úhrady“.

Do pole „Pořadové číslo úhradového dokladu“ vyplňte číslo odpovídající pořadí (viz
příklad výše)
v jakém vkládáte úhradový doklad do aplikace eAccount. V případě, že v podzáložce „Úhrady
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účetního dokladu“ bude vyplněno Pořadové číslo úhradového dokladu, které ještě nebylo zadáno,
zobrazí se vám po kliknutí na ikonu „Uložit“ nebo „Uložit a nová úhrada“ tato hláška:

Po odkliknutí hlášky se vám zobrazí Detail úhradového dokladu ŽoPl.
Číslo
dokladu
nebo
číslování

úhradového
z účetnictví
interního

Způsob úhrady

Zde je nutné vyplnit „Číslo úhradového dokladu“, které vychází z účetnictví nebo interního číslování
(např. VBU12/2007) a Způsob úhrady (bezhotovostně, v hotovosti). Pořadové číslo úhradového
dokladu ŽoPl se přenáší z podzáložky Úhrady účetního dokladu.
Po uložení se zapsaný úhradový doklad automaticky zobrazí v hlavní záložce „Úhrady“ a „Úhradové
doklady“.
Přehled úhrad ŽoPl na záložce „Úhrady“

Přehled úhradových dokladů ŽoPl na záložce „Úhradové doklady“
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4. krok

Zařazení způsobilých výdajů do jednotlivých rozpočtových položek
v podzáložce „Rozpočtové položky“

Rozpočtové položky

Po vyplnění podzáložky „Detail účetního dokladu“ se přesuňte do podzáložky „Rozpočtové
položky“. Zde přiřazujete způsobilé výdaje k odpovídající rozpočtové položce. Způsobilé výdaje
rozpočtové položky se automaticky načítají do hlavní záložky „Rozpočet“. Způsobilé výdaje se
automaticky propíší do podzáložky „Detail účetního dokladu“.
Výše ZV rozpočtové
položky v Podmínkách

Nová rozpočtová položka

Suma způsobilých výdajů rozpočtových položek účetního dokladu (v Kč) musí
být rovna nebo menší než Celková cena účetního dokladu (v Kč).

Pomocí tlačítka pro přidání nové rozpočtové položky (
) se otevře detail Rozpočtové
položky účetního dokladu. Zde vyberte z nabídky pouze Kód a název rozpočtové položky (kód musí
souhlasit s kódem rozpočtové položky uvedené v rozpočtu schválené Plné žádosti) a vyplňte Výši
způsobilých výdajů, tzn. celková cena bez DPH po sečtení všech položek.
Příklad
Po kliknutí na tlačítko pro přidání nové rozpočtové položky se zobrazí Detail rozpočtové položky
účetního dokladu. Na tomto detailu vyberte z nabízeného seznamu Kód a název rozpočtové položky a
zapište výši způsobilých výdajů rozpočtové položky (v Kč). V případě vzorové zahraniční faktury se
jedná o rozpočtovou položku č. 11. Ostatní stroje a zařízení a výše způsobilých výdajů činí 781.200,Kč. Tato částka se pak automaticky propíše i do detailu účetního dokladu. Míra podpory této položky
z Podmínek je 50%. V Podmínkách bylo vyčleněno na tuto rozpočtovou položku 947 847,- Kč a zatím
bylo vyčerpáno 781 200,- Kč.
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Detail rozpočtové položky účetního dokladu
Kód a
položky

název

rozpočtové

Výše způsobilých výdajů
(v Kč)

Dostupnost tlačítka "Přehled krácení" je povolena až
ve stavu "Ukončena autorizace a předáno k
proplacení", "ŽoPl zamítnuta" nebo "Výzva k vrácení
dotace"

Pro potvrzení uložte
vložené
údaje
kliknutím

Z nabídky Kódu a názvu rozpočtové položky vyberte příslušnou rozpočtovou položku.
Předpokladem pro výběr určité rozpočtové položky ke konkrétnímu účetnímu dokladu je skutečnost,
že tuto rozpočtovou položku máte také ve schváleném rozpočtu Plné žádosti a v Podmínkách
poskytnutí dotace. Jednu rozpočtovou položku v rámci jednoho účetního dokladu lze vybrat pouze
jednou. Na jednom účetním dokladu může být více účetních případů s rozličnými rozpočtovými
položkami.
Předvyplněné pole Míra podpory (v %) vyjadřuje maximální výši podpory v procentech pro danou
rozpočtovou položku a přenáší se z Rozhodnutí.
Výše položky v Podmínkách (v Kč) obsahuje výši položky v Podmínkách za projekt v Kč. Přenáší se
automaticky.
Vyčerpaná suma (v Kč) je automatický součet částek ZV rozpočtové položky ze všech aktuálních
verzí ŽoPl.
Způsobilé výdaje rozpočtové položky překračující schválenou částku (v Kč) obsahují částku
překračující ZV rozpočtové položky projektu v Podmínkách. Zadané nadlimitní způsobilé výdaje
nemusí být účinné pro základ výpočtu dotace.
Po vyplnění všech povinných údajů potvrďte kliknutím na ikonu „Uložit a nová RP“ nebo
„Uložit“.
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Překročení limitu rozpočtové položky
Skladbu a limity rozpočtových položek uvedených v Plné žádosti a v Podmínkách poskytnutí dotace je
nutné dodržovat. V případě špatného zařazení rozpočtových položek mohou být výdaje KRÁCENY.
Skutečná výše ZV vybrané rozpočtové položky za projekt by neměla přesahovat výši položky
v Podmínkách o více jak 20%. Dávejte pozor na překročení těchto limitů! V případě překročení limitu
vás eAccount upozorní hláškou.

Hláška o překročení limitu rozpočtové položky

Suma ZV všech rozpočtových položek jednoho účetního dokladu musí být rovna částce ZV
daného účetního dokladu.

Kontrola jednotlivých Rozpočtových položek ŽoPl
záložka „Rozpočet“
Po vyplnění ZV a jejich přiřazení k rozpočtovým položkám zkontrolujte jednotlivé rozpočtové položky
ŽoPl na záložce Rozpočet. Tato záložka představuje ucelený přehled bez možnosti editace. Jsou zde
zobrazeny všechny rozpočtové položky a výše požadované dotace, které jsou převzaty z Podmínek a
vámi zadaných údajů v záložce Účetní doklad.
Vyčerpaná suma v (Kč) obsahuje součet způsobilých výdajů rozpočtové položky ze všech platných
verzí ŽoPl projektu.
Způsobilé výdaje (v Kč) jsou součtem rozpočtových položek všech účetních dokladů dané ŽoPl.
Kalkulovaná dotace za ŽoPl je vypočtena jako poměr výše ZV dané rozpočtové položky k Míře
podpory.
Celkem Kalkulovaná dotace za ŽoPl představuje sumu částek za jednotlivé rozpočtové položky.
Požadovaná dotace v ŽoPl je stanovena jako automatický součet kalkulované dotace za ŽoPl
v jednotlivých rozpočtových položkách. V případě, že tato suma přesahuje alokovanou částku na
etapu/projekt uvedenou v „Požadováno v Podmínkách (v Kč)“, dochází ke krácení na úroveň částky
uvedené v „Požadováno v Podmínkách (v Kč)“.
V případě, že byla v Rozhodnutí a Podmínkách přiznána podpora v rámci de minimis, tak není možné
čerpat více než 100% součtu rozpočtových položek v režimu de minimis.
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Příklad
Vzorová zahraniční faktura patřila do rozpočtové položky s kódem 11. Ostatní stroje a zařízení. Tato
rozpočtová položka obsahuje v Podmínkách částku 947.847,- Kč. Míra podpory činí 50%. V rámci
rozpočtové položky bylo již vyčerpáno 781.200,-. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoetapový
projekt, odpovídají této částce i způsobilé výdaje. Kalkulovanou dotaci pak představuje 50% ze
způsobilých výdajů – tzn. 390.600,- Kč. V rámci této rozpočtové položky může být ještě vyčerpáno
166.647,- Kč. Při překročení rozpočtové položky o 20 % by to bylo 356.216,- Kč. Nad tuto částku by již
došlo ke krácení způsobilých výdajů.
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5. krok

Vkládání údajů o přílohách

záložka „Přílohy“
Pro zápis příloh doporučujeme využívat hlavní záložku „Přílohy“!!!
Povinné přílohy Žádosti o platbu specifické pro jednotlivé programy, které jsou vyžadovány
spolu s Žádostí o platbu, naleznete ve zvláštní části Pokynů pro žadatele NEBO v Příloze č. 8 –
Povinné přílohy Žádosti o platbu v OPPI.
Přílohy zapisujte v následujícím pořadí:
1) Faktura - kopie účetního dokladu
2) Úhrada - kopie dokladu o úhradě (výpis z účtu)
3) Další povinné přílohy vztahující se k faktuře řaďte k danému účetnímu dokladu. Jedná se
např. o objednávku, smlouvu, dodací list, předávací protokol, protokol o zařazení do
dlouhodobého majetku, případně další dokumenty týkající se konkrétního účetního dokladu
4) Další povinné přílohy, které se přímo netýkají konkrétního účetního dokladu, zařaďte na
konec a označte identifikačním znakem „ŽoPl“ (např. fotodokumentace, kolaudační souhlas,
atd.).
Pro identifikaci a vazbu jednotlivých příloh k účetním dokladům je pro přehledné řazení a následnou
administraci nutné přiřadit KAŽDÉ PŘÍLOZE příznak identifikace vazebního objektu (UC1, UHR1,
atd.), který prováže přílohu s daných UC/UHR nebo ŽoPl (UC a UHR viz kapitola 6.3). S tímto
příznakem budete v eAccount pracovat na záložce Přílohy. Tento příznak je nutné následně ručně
zapsat do pravého horního rohu listinné přílohy. Zde zapište odpovídající identifikační označení
představující vazbu dané přílohy k účetnímu dokladu (UC#), úhradovému dokladu (UHR#), případně
k Žádosti o platbu (ŽOPL).
Pro názornost uvádíme příklad číslování a označení:
Fakturu č. 1 označte „UC1“, k tomu přiložte úhradový doklad k faktuře č.1 a označte jej „UHR1“,
dále přiložte povinné přílohy vztahující se k UC1 a označte je všechny „UC1“ (např. příslušnou
objednávku nebo smlouvu, dodací list, kartu majetku atd.).
Takto pokračujte po jednotlivých účetních dokladech („UC2“, „UHR2“, „UC2“ atd.).
Další povinné přílohy, které se přímo netýkají konkrétního účetního dokladu, zařaďte na konec a
označte identifikačním znakem „ŽOPL“ (např. fotodokumentace, kolaudační souhlas, atd.).
Do pravého horního rohu listinné přílohy zapište:
 odpovídající příznak identifikace vazebního objektu představující vazbu dané přílohy
k účetnímu dokladu (UC#), úhradovému dokladu (UHR#) a Žádosti o platbu (ŽOPL)
 pořadové číslo přílohy z eAccount
Praktický příklad naleznete na následující stránce:
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Číslování a označování listinných příloh:
Pořadové číslo přílohy z
eAccount
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Označení
identifikace
vazebního
objektu
na
listinné příloze

Vložení přílohy28
Přidání nové přílohy se provede na hlavní záložce „Přílohy“ prostřednictvím tlačítka (

).
Přidání
přílohy

nové

Následně se zobrazí „Detail přílohy“, kde vyplníte bílá pole.

Přiřazuje se automaticky systémem.
Toto číslo zapište ručně do pravého
horního rohu listinné přílohy

Identifikaci vazebního objektu vyberete ze
seznamu po otevření nabídky.
Tento příznak zapište ručně do pravého
horního rohu listinné přílohy

Na této záložce vyplníte Identifikaci vazebního objektu, a to vybráním z nabídky příslušných
příznaků:
a) UC v případě přílohy vztahující se ke konkrétnímu účetnímu dokladu.
b) UHR v případě přílohy vztahující se ke konkrétnímu úhradovému dokladu.
c) ŽoPl v případě přílohy vztahující se obecně k Žádosti o platbu (např. fotodokumentace, kolaudační
souhlas).
Vyberte Typ přílohy ze seznamu.

Přílohu úhradového dokladu můžete přidat také na záložce „Účetní doklady“, v podzáložce „Přílohy“.
Z DŮVODU SLOŽITOSTI VŠAK TENTO POSTUP PŘÍJEMCŮM DOTACE NEDOPORUČUJEME.
28

Případný postup: Nejdříve přidejte novou přílohu pomocí tlačítka
. V jejím detailu zvolte u typu
přílohy Kopii úhradového dokladu. Dále vyplňte pole Název, Popis přílohy, Počet listů a Datum odeslání.
V Identifikaci vazebního objektu je však navíc nutné změnit předem definovaný účetní doklad (UC#) na
požadovaný úhradový doklad (UHR#). To však při prvotním vyplňování údajů není možné. Po uložení všech
údajů se tedy vraťte zpět na Tabulku příloh a opět rozklikněte právě vytvořenou položku. Nyní bude možné
Identifikaci vazebního objektu změnit na požadovaný úhradový doklad. Takto založená příloha se automaticky
přesune z detailu účetního dokladu do záložek „Úhradové doklady“ a „Přílohy“.
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Doplníte Název, Počet listů a v případě potřeby Popis přílohy.
Do pole Datum odeslání uvedete předpokládané datum odeslání přílohy nebo osobního předání
příloh na centrálu Agentury CI nebo v případě programu ROZVOJ a ICT V PODNICÍCH na Podatelnu
MPO v budově Na Františku. Vyplněné datum odeslání musí být stejné nebo dřívější než skutečné
datum odeslání listinných příloh. Datum doručení bude doplněno pracovníkem agentury, v případě
programu ROZVOJ a ICT V PODNICÍCH pracovníkem MPO.
Vložené přílohy se zobrazí na hlavní záložce „Přílohy“, kde můžete použít filtr sloužící k zobrazení
Všech příloh nebo pouze Nedoručených příloh. Filtr nedoručené přílohy zobrazí seznam příloh, které
nemají vyplněné Datum doručení. Přepínat se mezi těmito přehledy lze pomocí přepínačů
tabulkou.

nad

Datum doručení zapisuje pracovník Agentury, v případě programu ROZVOJ a ICT V PODNICÍCH
pracovník MPO.
Kliknutím na pořadové číslo přílohy zobrazíte detail vložené přílohy.

Přepínač příloh

Každý účetní doklad musí být doložen přílohou Kopie účetního dokladu (např. faktura,
paragon) a každý úhradový doklad (pokud se nejedná o mzdy a cestovné) musí být
doložen přílohou Kopie úhradové dokladu (např. kopie výpisu z bankovního účtu,
příjmový pokladní doklad dodavatele). Další povinné přílohy (např. kopie objednávek,
kolaudační souhlas, výpis z katastru nemovitostí aj.) naleznete v příloze č. 8 Povinné přílohy k Žádosti
o platbu v OPPI, která je součástí Pokynů pro žadatele a příjemce dotace – obecná část.
V případě programů ICT V PODNICÍCH, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY A MAREKTING
je doporučenou přílohou ŽoPl dokument „Splnění závazných ukazatelů projektu“.
Odevzdání této přílohy zjednodušuje kontrolu splnění ZU a tím dochází k urychlení
administrace ŽoPl. Vzorový dokument je k dispozici na webových stránkách CI
(http://www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace)
a
MPO
(http://www.mpo.cz/Podpora
podnikání/Programy podpory) vždy ve složce daného programu.
Po zadání všech příloh do systému eAccount, zašlete poštou nebo osobně předejte všechny
povinné přílohy v listinné podobě ke kontrole na centrálu Agentury CI, v případě programů ICT
v podnicích a Rozvoj na podatelnu MPO Na Františku!
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6. krok

Doplnění spolufinancování ZV

záložka „Financování“
Na této záložce jsou zobrazeny informace týkající se schválené struktury financování projektu a
skutečného financování za etapu (v Kč). Zde vyplňte relevantní údaje pro veřejné spolufinancování ZV
a soukromé spolufinancování ZV ve sloupci Požadované za etapu (v Kč).
Celkové ZV dané etapy

Struktura veřejného spolufinancování převzata
z Plné žádosti

Součet požadované dotace (5 351 000
viz
příklad),
veřejného
spolufinancování (0 viz př.) a
soukromého spolufinancování (5 351
000 viz př.) se musí rovnat Celkovým
způsobilým výdajům (10 702 000 viz
př.)

Sloupec „V Podmínkách za projekt (v Kč)“ automaticky načítá strukturu financování z Plné žádosti /
právního aktu. Tento sloupec nelze upravovat.
Sloupec „Požadované za etapu (v Kč)“ znázorňuje strukturu financování pro danou etapu. Šedá,
neaktivní, pole jsou automaticky načítána z aktuální ŽoPl pro danou etapu. Vyplňují se pouze aktivní,
bílá pole.
Sloupec „Schválené za etapu (v Kč)“ automaticky načítá strukturu financování pro danou etapu po
schválení ŽoPl. Tento sloupec nelze upravovat.
Žadatel na této záložce, až na výjimečné případy, vždy vyplňuje kolonku „Soukromé financování“.
Kolonky „Veřejného spolufinancování ZV“ ve sloupci „Požadované za etapu (v Kč) se vyplňují pouze
v případě, že projekt byl z uvedených veřejných zdrojů skutečně financován. Tato skutečnost
vychází z Plné žádosti, odkud jsou přenášena data do této kolonky ve sloupci „V Podmínkách za
projekt (v Kč). Pokud je příjemce obec/kraj, uvádí vlastní zdroje z rozpočtu obce/kraje jako soukromé
financování.
Často dochází k záměně obou forem spolufinancování ZV (Veřejného a Soukromého). V případě
nejasností kontaktujte vašeho PM prostřednictvím nástěnky ŽoPl v aplikace eAccount. Následný
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obvyklý postup při nesouladu skutečného stavu se zdrojovou částí tohoto typu Spolufinancování dle
Podmínek, musí být řešen změnovým řízením.
Doporučený postup:
Zkontrolujte, zda výše „Veřejného spolufinancování ZV“ ve sloupci „V Podmínkách za projekt (v Kč)“
ve skutečnosti odpovídá typu a výši Veřejného spolufinancování. V případě rozporu kontaktuje PM.
Změnu lze provést pouze změnovým řízením. V případě, že projekt nemá veřejné spolufinancování
ZV, zůstávají tyto kolonky ve sloupci „Požadováno za etapu (v Kč)“ s nulovou hodnotou. V takovém
případě doplňte částku „Soukromého financování“ pro „Požadováno za etapu (v Kč)“ ve stanoveném
procentním poměru (%) k „Celkovým způsobilým výdajům“ za projekt/danou etapu. Součet
„Soukromého financování“ a „Požadované dotace z veřejných prostředků OPPI“ (v případě
relevantnosti také „Veřejného spolufinancování ZV“) se musí rovnat „Celkovým způsobilým výdajům“.

V záložce „Financování“ se musí Celkové způsobilé výdaje rovnat součtu požadované dotace
z veřejných prostředků OPPI, veřejného a soukromého spolufinancování. Pokud budou způsobilé
výdaje za etapu nižší, než plánované v Podmínkách, je nutné opravit částku/y v kolonkách
spolufinancování, tak aby se součet požadované dotace z veřejných prostředků OPPI, veřejného a
soukromého spolufinancování vždy rovnal 100 %.
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7. krok

Vložení kopie smlouvy o bankovním účtu

záložka „Dokumentace“
K úspěšnému odeslání Žádosti o platbu je nutné za každou etapu přiložit v záložce „Dokumentace“
nascanovanou Kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu, na který budou příjemci po schválení
ŽoPl zaslány finanční prostředky. Bez vložení této elektronické přílohy nepůjde Žádost o platbu
odeslat! Tento dokument slouží pro křížovou kontrolu a vyšší jistotu poskytovatele před proplácením
dotace a minimalizuje riziko, že příjemce svým ručním překlepem uvede nesprávné číslo bankovního
účtu v ŽoPl. Zahájení vkládání smlouvy.

Vyberte z nabídky typ vkládaného
dokumentu
Po výběru typu dokumentu se otevře následující dialogové okno:
Detail vložení Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu
Doplňte název dokumentu – jedná
se o povinný údaj

Vyberte umístění elektronické verze
Smlouvy o zřízení bankovního účtu
z vašeho adresáře

Pro potvrzení uložte vložené
údaje kliknutím „Vložit“
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Závěrečné ověření finančních údajů v ŽoPl

8. krok
záložka „Rozpočet“

Na záložce Rozpočet je zobrazen rozpočet projektu a etapy. Zde můžete pouze nahlížet a žádný
údaj nelze měnit.
Před odesláním ŽoPl doporučujeme na této záložce finálně ověřit, jak výši kalkulované dotace za
ŽoPl, tak i výši požadované dotace z Podmínek.
Pokud ZV v rámci projektu přesáhnou 120% rozpočtové položky je v kolonce „Překročení 120%
(v Kč)“ zobrazena suma ZV, která byla překročena a bude systémem automaticky krácena.
Často k tomuto dochází špatným zařazením UC do rozpočtových položek.
Doporučujeme dbát zvýšenou pozornost na přiřazení rozpočtových položek k UC (viz.
krok č. 3 v této kapitole) a zkontrolovat tento úkon.
V tomto kroku máte poslední možnost zjistit a případně napravit špatné přiřazení k rozpočtové
položce. Pokud chcete údaje upravit, je třeba se vrátit k 5. kroku.
Překročení 120% ZV rozpočtové položky projektu
Pozn.: význam jednotlivých sloupců je podrobně vysvětlen v kroku 3

Výše rozpočtové položky
z Podmínek za projekt
100% = 8 780 000
120%= 10 536 000

Požadované ZV za projekt
v rámci rozpočtové položky
10 702 000 (ZV) – 10 536 000
(limit pro 120%) = 166 000

Překročení ZV nad
120% - částka
bude krácena!

V případě, že na základě kroku č. 10 provádíte opravu zadaných dat, doporučujeme po odstranění
všech ne/propustných chyb tento krok opakovat.
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Potvrzení „Souhlasu se všemi prohlášeními“

9. krok
záložka „Prohlášení“

Záložka „Prohlášení“ obsahuje seznam prohlášení a závazků, ke kterým se musíte v rámci Žádosti
o platbu souhrnně pravdivě vyjádřit a všechna prohlášení potvrdit. Potvrzení se provede zaškrtnutím
pole „Souhlasím se všemi prohlášeními“. Upozorňujeme, že příjemce nese plnou odpovědnost za
obsah ŽoPl. Poskytovatel dotace nenese odpovědnost za nedbalost nebo protiprávní jednání
příjemce, a to ani poté, kdy již byla dotace proplacena.

1. Zaškrtnutí Souhlasu
se všemi prohlášeními

10. krok

Ověření správnosti vyplněných údajů, případně závěrečná oprava a
kontrola ŽoPl

záložka „Prohlášení“
Na záložce „Prohlášení“ máte možnost ověřit formální správnost vyplněných údajů pomocí tlačítka
„Ověřit data před odesláním ŽoPl“.
Ověření dat lze provádět již v průběhu vyplňování žádosti. V případě nesprávnosti dat se zobrazí
chybové hlášení. Chyby jsou děleny na "Nepropustné" a "Propustné" (seznam ne/propustných chyb
je uveden v kapitole č. 6.11). Nepropustné chyby vám nedovolí Žádost o platbu odeslat. Propustné
chyby nebrání odeslání Žádosti o platbu, avšak představují faktické zdržení Žádosti o platbu a jejich
odstranění může být vyžadováno po dokončení kontroly ŽoPl agenturou nebo u programu ROZVOJ a
ICT V PODNICÍCH pracovníky MPO. Veškeré chyby lze vytisknout pomocí tlačítka „Tisk chyb
v ŽoPl.“

Ověření dat před
odesláním ŽoPl

Tisk chyb v
ŽoPl
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Vygenerování a elektronické podepsání ŽoPl

11. krok
záložka „Dokumentace“

Tato záložka také slouží k vygenerování a elektronickému podepsání dokumentu Žádosti o platbu
oprávněnou osobou. Pokud je dokument podepsán jinou, zplnomocněnou osobou, postup naleznete
v závěru popisu 11. kroku. Dokument ŽoPl vygenerujte až po odstranění všech nepropustných chyb a
po odsouhlasení prohlášení v záložce Prohlášení (viz krok č. 9).
U obcí, krajů, VŠ a příspěvkových organizací je nutné doložit dokument (zejm. usnesení), které
zmocňuje oprávněnou osobu k podpisu.
Zahájení generování ŽoPl

Generování ŽoPl klikněte na ikonu

následně se zobrazí:
Detail dokumentace Žádosti o platbu

Doplňte název dokumentu –
jedná se o povinný údaj

Pro vygenerování ŽoPl
stiskněte „Vložit“
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Podepsání Žádosti o platbu
Po vygenerování dokumentu ŽoPl se v záložce „Dokumentace“ zpřístupní ikona umožňující podepsání
Žádosti o platbu. Po jejím odkliknutí podepište v ŽoPl elektronickým podpisem.

Pro podepsání ŽoPl
elektronickým certifikátem –
kliknout na ikonu

Tímto tlačítkem podepisuje
ŽoPl oprávněná osoba

Po podepsání ukončete
odkliknutím „OK“

Podpis Žádosti o platbu zplnomocněnou osobou
 Plná moc
Pokud ŽoPl elektronicky podepisuje jiná osoba, než je uvedena v Obchodním rejstříku, musí být
přiložena plná moc. Z textu musí vyplývat, že plná moc opravňuje zmocněnce k podepsání a odeslání
ŽoPl. Plnou moc je třeba úředně/notářsky ověřit, naskenovat, vložit do Seznamu dokumentů Žádosti
o platbu a opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem zmocněnce (nebo statutárním zástupcem
společnosti).
Více informací k Plné moci i vzorový dokument naleznete na http://www.czechinvest.org/plna-moc.

111

 Vložení Plné moci a podpis ŽoPl
Postup nahrání kopie plné moci do seznamu dokumentů Žádosti o platbu. Na záložce „Dokumentace“:
Vyberte typ dokumentu „Ostatní (pro modul ŽoPl)“ a zpřístupní se vám detail pro vložení dokumentu.
Zde vyplňte název: Plná moc k podání ŽoPl. Následně vyberte pomocí tlačítka „Procházet“
elektronickou verzi Plné moci k podání ŽoPl ze svého adresáře. Poté potvrďte tlačítkem „Vložit“.

Doplňte název dokumentu –
jedná se o povinný údaj

Vyberte umístění elektronické
verze Plné moci k podání ŽoPl
z vašeho adresáře

Takto vložený dokument opatřete kvalifikovaným elektronickým podpisem zmocněnce (nebo
statutárním zástupcem společnosti). Postup je shodný jako při Podepsání Žádosti o platbu viz výše.
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Odeslání ŽoPl

12. krok
záložka „Prohlášení“

Na této záložce jsou tlačítka pro odeslání ŽoPl „Odeslat ŽoPl“ a odstoupení od ŽoPl „Odstoupit“.
Stisknutím tlačítka „Odeslání ŽoPl“ odešlete žádost o platbu a na obrazovce se objeví hlášení
o úspěšném odeslání ŽoPl.
Okamžikem odeslání ŽoPl a doručením všech listinných příloh na centrálu CI, v případě programu
ROZVOJ a ICT V PODNICÍCH na Podatelnu MPO v budově Na Františku, je zahájen proces
autorizace ŽoPl.
V tomto procesu nemáte možnost žádost v aplikace eAccount jakkoliv upravovat, pouze do ní
nahlížet. V případě zjištění chyb a nedostatků během tohoto procesu je příjemce kontaktován
prostřednictvím záložky „Nástěnka“ (viz kapitola č. 9 Nástěnka žádosti o platbu). Na odstranění
nedostatků je stanovena 3 měsíční (30 denní)29 lhůta od první výzvy k doplnění. Běh lhůty se žadateli
sčítá, lhůta se zastavuje po opětovném předání ŽoPl na Agenturu, v případě programu ROZVOJ a ICT
V PODNICÍCH po předání na MPO.

Odeslání ŽoPl

Odstoupení
od ŽoPl

Před finálním odesláním Žádosti o platbu může žadatel využít pomocného check listu, který obsahuje
otázky vedoucí k eliminaci možných chyb a opomenutí žadatele. Check list je součástí příloh Pokynů
pro žadatele a příjemce. Check list má pouze pomocný charakter a jeho využití je zcela dobrovolné a
žadateli nevzniká povinnost jej jakkoliv evidovat či dokládat. Check list nenahrazuje žádnou ze
stávajících kontrol Agentury CI či MPO.

29

Žadatel se řídí termínem, který má uvedený v Podmínkách poskytnutí dotace.
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6.6

Dokládání listinných příloh ŽoPl

V případě dokládání listinných příloh ŽoPl doporučujeme křížovou kontrolu těchto příloh s přílohami
vloženými do aplikace eAccount takovým způsobem, aby byla splněna pravidla pro číslování a
označování příloh (uvedená v kapitole č. 6.3) a vkládání údajů o přílohách (uvedená v kapitole č. 6.5,
5. kroku).
Kam doručit listinné přílohy ŽoPl?
K ŽoPl je zapotřebí doložit přílohy v listinné podobě (specifikace příloh je uvedena ve formuláři ŽoPl).
Seřazené a očíslované listinné přílohy ŽoPl (řazení probíhá z časového hlediska v pořadí účetní
doklad a jeho úhrada) doručte v 1 kopii na centrálu Agentury CI (Adresa: Divize Strukturálních fondů,
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2) nebo v případě programu ROZVOJ a ICT V PODNICÍCH na
Podatelnu MPO v budově Na Františku (Adresa: MPO, Odbor implementace strukturálních fondů, Na
Františku 32, 110 15 Praha 1). Pro snadnější vyřízení prosím na obálce uvádějte název programu a
číslo projektu, kterého se dokumentace týká.
Pokud jsou listinné přílohy doručeny osobně, odpovědný pracovník Agentury CI/MPO potvrdí převzetí
příloh. Předávací protokol pak může na vyžádání předat jako potvrzení o doručení příjemcem. V
případě, že jsou přílohy zasílány doporučeně poštou, bude předávací protokol na vyžádání zaslán
zpět žadateli.
Datum doručení bude zaznamenáno do aplikace eAccount. Teprve po doručení všech listinných
příloh na centrálu Agentury CI nebo v případě programu ROZVOJ a ICT V PODNICÍCH na
Podatelnu MPO v budově Na Františku, je žádost považována za podanou a začíná běžet
proces autorizace ŽoPl.
Požadované listinné přílohy:



Kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě (viz Pravidla pro dokládání úhrad)
Relevantní doklady o splnění Závazných ukazatelů dle Podmínek poskytnutí dotace
u závěrečné etapy
Specifické přílohy Žádosti o platbu pro jednotlivé programy, které jsou vyžadovány
spolu s Žádostí o platbu, naleznete ve zvláštní části Pokynů pro žadatele NEBO
v Příloze č. 8 – Povinné přílohy Žádosti o platbu v OPPI.
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6.7

Odstoupení od Žádosti o platbu

Na záložce „Prohlášení“ lze také od Žádosti o platbu odstoupit kliknutím na tlačítko Odstoupit. Poté
bude zobrazeno pole pro zapsání Důvodu odstoupení od ŽoPl (povinná položka). Po zadání důvodu
odstoupení od ŽoPl klikněte na tlačítko Potvrdit odstoupení. Zobrazí se dotaz, zda opravdu chcete od
ŽoPl odstoupit a pokud budete souhlasit, dojde k odstoupení.
V případě, že nastane stav, kdy příjemce odstoupí od projektu (s financováním nebo bez financování)
a má již vyhotovenou Žopl v eAccount ve stavech předaná CI, ale dosud neproplacená, je nutné
provést potřebné kroky k odstoupení od ŽoPl.

Potvrzení
odstoupení

Důvod odstoupení je povinný
údaj

6.8

Schvalování Žádosti o platbu

Formálně správná a kompletní ŽoPl prochází na agentuře, v případě programu ROZVOJ a ICT
V PODNICÍCH pouze na MPO, procesem autorizace platby, který se skládá ze dvou částí – finanční
a věcné kontroly včetně případné kontroly na místě. Finanční kontrola ověřuje zejména správnost
účetních dokladů a jejich úhrad a věcná kontrola se zabývá rozpočtem a způsobilostí výdajů.
V případě, že nejsou zjištěny nedostatky, je ŽoPl předána MPO – Řídícímu orgánu OPPI ke schválení
a k proplacení.
V případě zjištění nedostatků budete vyrozuměni projektovým manažerem, v případě programu
ROZVOJ a ICT V PODNICÍCH pracovníkem MPO, prostřednictvím Nástěnky Žádosti o platbu za
účelem podání dodatečného vysvětlení, odstranění nedostatků nebo podání nové opravené verze.
Autorizace ŽoPl bude pozastavena, dokud tyto nedostatky neodstraníte. Na odstranění všech
nedostatků je stanovena 3 měsíční (30 denní)30 lhůta od první výzvy k doplnění. Běh této lhůty se
pozastavuje, pokud je kompletní žádost o platbu předána ke zpracování Agentuře, v případě
programu ROZVOJ a ICT V PODNICÍCH ke zpracování MPO. Běh lhůty pokračuje znovu v případě,
že žadatel je Agenturou/MPO vyzván k odstranění nedostatků v rámci téže žádosti o platbu. Po
uplynutí této lhůty budou nedoložené výdaje zkráceny nebo bude ŽoPl zamítnuta (pokud by
nedostatky byly takového charakteru, že celou ŽoPl nelze autorizovat).
Pokud byl v rámci ověření správných postupů ve VŘ uplatněn postup dle §14e Zákona č. 218/2000
Sb. Zákona o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších právních předpisů, realizuje se avizovaný
postup automaticky ze strany MPO/CI v rámci schvalovacího procesu u UD přiřazených k danému VŘ
zařazeného v předložené ŽoPl. V případě nesouhlasu s udělenou sankcí lze zaslat písemnou žádost
o znovu prošetření výsledku kontroly VŘ. Žádost je možné zaslat poskytovateli dotace, případně ji

30

Žadatel se řídí termínem, který má uvedený v Podmínkách poskytnutí dotace.
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vložit do seznamu dokumentů projektu. Poskytovatel dotace se nebude případem zabývat, pokud již
byla na základě ŽoPl proplacena dotace.

Upozornění: Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo zamítnout vyplacení dotace v případě, kdy
příjemce přestane splňovat některou z podmínek, které uvedl v Registrační a Plné žádosti
(např. kritérium MSP a ekonomického hodnocení).
Grafické schéma administrace ŽoPl

CI

Finanční kontrola
Vráceno k
doplnění

Odstoupení
příjemce od ŽoPl
Věcná kontrola

Kontrola ŽoPl MPO OISF
Věcná kontrola

Finanční kontrola

Předání na finanční
útvar MPO

Grafické schéma u programu ROZVOJ a ICT V PODNICÍCH od 1. 3. 2010 neplatí, Žádost
o platbu v rámci těchto programů žadatel podává na Podatelně MPO v budově Na Františku a
kontrola ŽoPl probíhá pouze na MPO.
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6.9

Nástěnka Žádosti o platbu

Nástěnka ŽoPl slouží ke komunikaci mezi žadatelem a pověřeným pracovníkem Agentury/MPO
(program ROZVOJ a ICT v PODNICÍCH) v případě zjištění nesprávných údajů v ŽoPl (např. se může
jednat o podání dodatečného vysvětlení, odstranění nedostatků nebo podání nové verze).
Uživatelské akce s nástěnkou ŽoPl jsou z tohoto důvodu dostupné teprve až po vyplnění a
odeslání Žádosti o platbu Agentuře, v případě programu ROZVOJ a ICT V PODNICÍCH na
Podatelnu MPO v budově Na Františku. Žadatel je o vložení nové zprávy na nástěnku informován emailem.
Pomocí následujících voleb máte možnost filtrovat zprávy na nástěnce:
• Nepřečtené zprávy - zobrazí pouze zprávy, které nemají nastavený příznak Přečteno
• Přečtené zprávy - zobrazí pouze zprávy s nastaveným příznakem Přečteno
• Všechny zprávy - zobrazí všechny zprávy, bez ohledu na příznak Přečteno
Zprávu na nástěnku lze odeslat až po vyplnění povinných polí Typ zprávy a Text zprávy pomocí
tlačítka „Odeslat zprávu PM“. Zprávu označíte za přečtenou/nepřečtenou pomocí zaškrtávacího
tlačítka Přečteno v posledním sloupci seznamu zpráv Nástěnky.

Nástěnka Žádosti o platbu je odlišná od Nástěnky projektu.
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6.10

Vkládání dokumentů, které jsou vyžádány v rámci doplnění k ŽoPl

záložka „Dokumentace“
Vkládání dokumentu
Pokud budete v průběhu kontroly Vaší ŽoPl požádáni pracovníky CI nebo MPO o doložení některých
dokumentů máte možnost potřebné dokumenty naskenovat a vložit je k ŽoPl v záložce
„Dokumentace“.
Postup je totožný jako vkládání smlouvy o bankovním účtu – krok č. 7
Tento krok však můžete provést pouze v případě, že je ŽoPl překliknuta a zaktivněna na straně
žadatele. Pokud je ŽoPl překliknuta na CI nebo MPO (příjemce nemá možnost editace), je možné
vkládat dokumenty pouze do Seznamu dokumentů projektu.
Smazání/zneplatnění dokumentu
Pro smazání dokumentu použijte tlačítko
. Upozorňujeme, že po odeslání Žádosti o platbu nebude
dokument smazán úplně, v systému je zachován, avšak s přívlastkem Neplatný.
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6.11 Seznam propustných a nepropustných chyb při kontrole ověření
správnosti ŽoPl
Pravidla, jejichž porušení je klasifikováno jako Nepropustné chyby, při kterých není možné podat
ŽoPl:
1. Aktuální datum přípravy ŽoPl a tím i vložení/podání žádosti o platbu je větší nebo rovno podepsání
Rozhodnutí.
2. Skutečné datum ukončení projektu je větší než skutečné datum zahájení projektu.
3. Datum úhrady účetního dokladu je větší nebo rovno datu přijatelnosti projektu.
4. Celkové výdaje na etapu/projekt v Rozpisu financování etapy v Kč jsou větší nebo rovny sumě ZV
rozpočtových položek účetních dokladů etapy/projektu zapsaných v ŽoPl.
5. Celkové ZV etapy/projektu v Kč se rovnají sumě zdrojů spolufinancování etapy/projektu.
6. Rozpočtové položky mimo mzdy, cestovné a zádržné mají účetní doklad s minimálně jednou
úhradou.
7. Každý způsobilý výdaj účetního dokladu má vyplněn kód rozpočtové položky (povinný údaj).
8. Každá úhrada má vyplněn datum, vybranou měnu úhrady, uhrazenou částku, způsob úhrady
(povinný údaj).
9. Účetní doklad má částku celkem uhrazeno v Kč vyšší nebo rovnu než jsou jeho způsobilé výdaje
v Kč.
10. Suma úhrad účetního dokladu v Kč se rovná celkové ceně příslušného účetního dokladu v Kč,
pokud se nejedná o úhrady zádržného, cestovného a mezd (načítá systém automaticky).
11. Suma částek spolufinancování je s požadovanou dotací z veřejných prostředků OPPI 100%
způsobilých výdajů etapy/projektu v Kč.
12. Každá ŽoPl projektu má přiloženou přílohu Kopie smlouvy o bankovním účtu v elektronické podobě
(seznam příloh ŽoPl je definovaný pro každý program).
13. V případě, že má účetní doklad jinou měnu než CZK a je zapnutý příznak „cestovné, mzdy,
zádržné", je vyplněna poznámka (povinný údaj).
14. Součet financování etapy je roven součtu ZV účetních dokladů.
15. Skutečné datum zahájení etapy/projektu je větší než 1. 1. 2007.
16. Datum odeslání přílohy ŽoPl, přílohy úhradového dokladu ŽoPl nebo přílohy účetního dokladu ŽoPl
je větší než skutečné datum ukončení etapy/projektu.
17. Suma ZV rozpočtových položek účetního dokladu (v Kč) je rovna nebo nižší než Celková cena
účetního dokladu, pokud je měna účetního dokladu Kč.
18. Částka ZV účetního dokladu (v Kč) je rovna sumě ZV rozpočtových položek daného účetního
dokladu.
19. V záložce Dokumentace musí být vygenerován alespoň jeden platný dokument typu "Smlouva
o zřízení bankovního účtu".
Pravidla, jejichž porušení je klasifikováno jako Propustné chyby, při kterých je možné podat ŽoPl:
1. Variabilní symbol účetního dokladu je unikátní pro všechny schválené a připravovanou verzi ŽoPl
daného projektu a žadatele.
2. Datum zdanitelného plnění účetního dokladu je větší nebo rovno datu přijatelnosti projektu a
současně menší nebo rovno skutečnému datu ukončení etapy/projektu.
3. Datum úhrady účetního dokladu je větší nebo rovno datu počátku způsobilosti výdajů projektu.
4. Datum úhrady účetního dokladu by měl být menší nebo rovno skutečnému datu ukončení
etapy/projektu.
5. Datum podpisu smlouvy/objednávky je menší nebo rovno než datum zdanitelného plnění daného
účetního dokladu.
6. Datum podpisu smlouvy/objednávky je rovno nebo větší datu vzniku způsobilosti výdajů projektu
(z RŽ).
7. Datum úhrady je větší nebo rovno datu zdanitelného plnění účetního dokladu.

119

Tyto chyby představují zbytečné zdržení administrace a následné proplacení Žádosti o platbu. Pokud
odpovědný pracovník Agentury/MPO zjistí jakoukoli nesrovnalost, budete následně vyzváni
k vysvětlení a následnému odstranění chyby.
Doporučujeme před odesláním ŽoPl ověřit v záložce „Prohlášení“ pomocí tlačítka „Ověřit data před
odesláním ŽoPl“ stav Žádosti o platbu. Pokud hlášení o chybách obsahuje informaci o Propustných
chybách, pokuste se chybu(y) odstranit před odesláním ŽoPl, případně přes záložku „Nástěnka“
kontaktujte pověřeného pracovníka Agentury/MPO a podejte vysvětlení.
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7. Veřejnosprávní kontrola na místě
V průběhu realizace nebo po ukončení realizace projektu/etapy projektu (tzn. po podání žádosti o
platbu) může být u příjemce dotace pověřenými pracovníky MPO a externím subjektem vykonána
veřejnosprávní kontrola na místě.
Příjemce dotace je o konání kontroly vyrozuměn minimálně 5 pracovních dní před konáním kontroly
formou zaslání písemného Oznámení o konání kontroly a výzvy k poskytnutí dokumentace do
aplikace eAccount a rovněž do datové schránky. V případě, že jste fyzickou osobou a datovou
schránku nevlastníte, bude Vám toto oznámení zasláno poštou.

7.1

Průběh kontroly
1. zjištění základních údajů na místě – stručné seznámení se společností, prohlídka provozu,
pořízeného vybavení atd.,
2. shromáždění a vyhodnocení účetní a technické dokumentace k projektu,
3. výstupem z kontroly je Protokol o výsledku kontroly na místě – obsahuje zhodnocení
souladu realizace projektu s Podmínkami a skutečnostmi, uvedenými v žádosti o platbu.
Součástí Protokolu je seznam zjištěných závad a chybějící dokumentace včetně termínu, do
kdy je příjemce podpory povinen nedostatky odstranit.

Kontrolovaný subjekt má možnost do 5 kalendářních dnů od předání Protokolu o výsledku kontroly
podat vedoucímu kontrolní skupiny písemné námitky k tomuto Protokolu.

7.2

Následná kontrola

Je vykonávána po ukončení projektu a jeho proplacení. Předmětem je kontrola splnění všech
náležitostí při realizaci projektu a dodržování podmínek, ke kterým se příjemce podpory zavázal.

7.3

Externí kontrola

U příjemce dotace může být provedena kontrola také následujícími orgány mimo implementační
strukturu OPPI:
1. Nejvyšší kontrolní úřad ČR
2. Ministerstvo financí
3. Finanční úřad
4. Evropská Komise
5. Evropský účetní dvůr
6. Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (OLAF)
Příjemce dotace je povinen výkon takovéto kontroly umožnit a poskytnout při provádění těchto kontrol
nezbytnou součinnost.
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8.

Ostatní

8.1

Společné přílohy všech dotačních programů

Aktuální i dříve platné verze všech společných příloh dotačních programů podpory


Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007—2013



Pravidla pro výběr dodavatelů



Pravidla etapizace



Pravidla pro publicitu



Definice malého a středního podniku

naleznete na stránce http://www.mpo-oppi.cz/215-spolecne-prilohy-dotacnich-programu-podpory.html
Upozorňujeme žadatele, že až do podpisu Podmínek se musí řídit aktuálně platnou metodikou.
Podpisem Podmínek dochází k fixaci metodik uvedených v Podmínkách pod číslem jednacím. Tyto
metodiky jsou pak pro žadatele závazné až do ukončení realizace.

8.2

Seznam kontaktních míst

Regionální kanceláře agentury CzechInvest (RK CI) sídlí ve všech krajských městech České
republiky. V případě zájmu se mohou zájemci na RK CI obracet buď písemně, nebo telefonicky,
popřípadě si mohou domluvit osobní konzultaci.
Adresy a kontakty na regionální kanceláře agentury CzechInvest, naleznete na stránce
http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare.
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Přílohy dle jednotlivých dílů Pokynů pro žadatele
Díl I – Žádost o poskytnutí dotace, Hodnocení projektu, Realizace projektu, Monitoring
Příloha č. 1

Postupy pro specifické příklady ZŘ a změnu IČ

Díl II – Výběr dodavatelů
Příloha č. 1

Postup dle Pravidel pro výběr dodavatelů nebo dle Zákona o veřejných zakázkách

Příloha č. 2

Oznámení o zahájení výběrového řízení

Příloha č. 3

Zadávací dokumentace

Příloha č. 4

Nabídka

Příloha č. 5

Evidenční arch nabídek

Příloha č. 6

Jmenování členů hodnotící komise

Příloha č. 7

Prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti členů hodnotící komise

Příloha č. 8

Tabulka hodnocení

Příloha č. 9

Zpráva z výběrového řízení

Příloha č. 10

Oznámení o výsledku výběrového řízení - vítězné nabídce

Příloha č. 11

Oznámení o výsledku výběrového řízení - nevybrané nabídce

Díl III – Žádost o platbu a veřejnosprávní kontrola na místě
Příloha č. 1

Nejčastější chyby v Žádosti o platbu v OPPI

Příloha č. 2

Vzorové potvrzení od dodavatele o zaplacení faktury

Příloha č. 3

Vzorové potvrzení o zaplacení faktury

Příloha č. 4

Ukončení projektu

Příloha č. 5

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost 1. 4. 2011)

Příloha č. 6

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné (platnost 1. 4. 2011 – platná
verze pro mzdové náklady vzniklé před rokem 2009)

Příloha č. 7

Předchozí verze příruček a prohlášení ke mzdovým nákladům

Příloha č. 8

Povinné přílohy k Žádosti o platbu v OPPI

Příloha č. 9

12 kroků k úspěšnému podání Žádosti o platbu

Příloha č. 10

Check list pro kontrolu Žádosti o platbu
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
CA
CI
CZ-NACE
ČS
CT
DZ
EK
EU
FÚ
FV
GIS
HK
IS ZR
IT
MF
MMR
MPO
MSP
MZ
NUTS
OP
OPPI
OR
OV
Oznámení
PpVD
PCZ
PD
PEZ
ROS
RK CI
RP
RŽ
ŘO OPPI
SF
SÚD
SW
TED
UC
UHR
VP
VŘ
VZ
VŠ
ZD
ZV
ZVZ
ZZ
ŽL
ŽoPl

Centrální adresa
CzechInvest
Odvětvová klasifikace ekonomických činností
Člen seskupení
Czech Trade
Doplňující zpráva
Evropská komise
Evropská unie
Finanční úřad
Finanční výkaz
Geografický informační systém
Hodnotitelská komise
Informační systémy základních registrů
Informační technologie
Ministerstvo financí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Malý a střední podnik
Monitorovací zpráva
Nomenklaturní územní jednotka
Operační program
Operační program Podnikání a inovace
Obchodní rejstřík
Obchodní věstník
Oznámení o zahájení výběrového řízení (= inzerát)
Pravidla pro výběr dodavatelů
Průběžná čtvrtletní zpráva
Projektová dokumentace
Průběžná etapová zpráva
Registr osob
Regionální kancelář CzechInvest
Rozpočtová položka
Registrační žádost
Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace
Strukturální fondy
Sumární účetní doklad
Software
Tenders Electronic Daily
Účetní doklad
Úhradový doklad
Velký podnik
Výběrové řízení
Veřejná zakázka
Vysoká škola
Zadávací dokumentace
Způsobilé výdaje
Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Závěrečná zpráva
Živnostenský list
Žádost o platbu
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