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Postupy pro specifické p říklady Z Ř a změnu IČ 
 

1. Etapové projekty – zm ěna rozpo čtu u již proplacených ŽoPl 

V případě etapových projektů je přístupná rozšířená funkcionalita změnového řízení, která umožňuje 
navrhnout změnu rozpočtu etap, u kterých již máte proplacenu Žádost o platbu. Z již proplacených 
etap tak lze navrhnout převod nevyčerpaných prostředků do etap následujících, kde jste Žádost 
o platbu dosud nepodali.  

Změny, které prostřednictvím změnového řízení navrhnete, jsou následně posouzeny Agenturou. 
V případě jejich schválení Vám bude schválena pozměněná Plná žádost, případně vystaven Dodatek 
k Rozhodnutí a Podmínkám. 

V případě realizace ZŘ postupujte podle kroků uvedených v kapitole 3.3 Pokynů pro žadatele 
a příjemce dotace. V této kapitole je vysvětlena pouze problematika návrhu změn rozpočtu etap, 
u kterých již máte proplacenu Žádost o platbu. Tato kapitola by Vám měla pomoci v přípravě návrhu 
těchto změn, které povedou k vyčerpání maximálního množství finančních prostředků. 

Změny v rozpo čtu  projektu navrhujete v záložce Plná žádost/Rozpočet – způsobilé výdaje. Tato 
záložka se chová shodně jako běžná Plná žádost (PŽ) při podávání projektu a řídí se stejnými pravidly 
ověřování korektnosti. 

Pokud chcete navrhnout převod nevyčerpaných prostředků z již proplacené etapy, je nejprve nutné 
v záložce „Žádost o platbu“ k již proplacené etapě zjistit rozdíly mezi Vaším původním požadavkem 
v rozpočtu dané etapy v PŽ a tím co bylo skutečně proplaceno. Rozdíl může vzniknout zaprvé tím, že 
Váš požadavek, a tedy doložené způsobilé výdaje (ZV) jsou nižší než částky uvedené v rozpočtu PŽ a 
zadruhé tím, že u požadovaných ZV může v procesu administrace dojít ke krácení. Zjednodušeně 
tedy můžete navrhnout změnu rozpočtu u prostředků odpovídajících rozdílu mezi částkou ZV z PŽ (za 
danou etapu a položku) a částkou ZV z ŽoPl a k tomuto rozdílu přičíst částku krácení ZV. 

Rozpo čet žádosti o platbu – skute čný požadavek a krácení  
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Ve změnovém řízení v záložce Plná žádost/Rozpočet – Způsobilé výdaje je možné navrhnout úpravy 
rozpočtových položek – o nedočerpané částky snížit RP za již proplacenou etapu a o příslušné částky 
zvýšit RP v etapě (etapách), kde ŽoPl teprve bude podána. O částku snížení RP v již proplacené 
ŽoPL lze buď v plné výši navrhnout navýšení RP v jiné etapě, nebo částku zvýšení v návrhu rozdělit 
mezi více etap tak, aby součet odpovídal částce snížení RP již proplacené etapy. Je možné navrhnout 
snížení na nulu nenulovou RP a nulovou RP naopak navrhnout na zvýšení. V každém případě by 
navržené změny neměly být zásadní vzhledem k povaze projektu. 

Příklad:  

 

V prvním sloupci jsou uvedeny rozpočtové položky. Ve druhém sloupci jsou zobrazeny částky 
rozpočtových položek proplacené etapy v plné žádosti. Ve třetím sloupci jsou reálné částky za etapu 
z proplacené žádosti o platbu. Ve čtvrtém sloupci jsou uvedeny částky krácení a v pátém jsou částky 
z proplacené ŽoPl po odečtení krácení. Vzhledem k tomu, že žádost o platbu pracuje s částkami až do 
úrovně jednotlivých Kč a PŽ provádí zaokrouhlení na tisíce Kč, je nutné částky z ŽoPl zaokrouhlit 
nahoru (šestý sloupec). Po odečtení druhého a šestého sloupce dostáváte částky v 1. etapě 
nedočerpané (minusové) a částky, které jste v první etapě naopak přečerpali (plusové). V posledním 
sloupci jsou pak uvedeny částky, jak by měla vypadat 1. etapa PŽ po převodu nevyčerpaných 
prostředků, včetně zohlednění krácení. Na tyto částky tedy můžete navrhnout upravit rozpočet 
1. Etapy PŽ ve změnovém řízení. O minusové částky navrhnete snížení položky první etapy a rozdíl 
převedete do etapy, kde jste dosud nepodali ŽoPl. O plusové částky naopak rozpočet první etapy 
navrhnete navýšit a prostředky navrhnete odebrat z etapy, kde jste dosud nepodali ŽoPl. 
Nedoporu čuje se navrhovat p řevody nedo čerpaných částek v rámci investi čních ZV do 
neinvesti čních ZV a naopak.  Tato pravidla vychází z obecných zásad pro provedení změnového 
řízení, které jsou uvedeny níže. 

Ověření správnosti výpo čtu: 

 

V předcházejícím příkladu bylo vysvětleno, jak zjistit částky, o které lze navrhnout úpravu rozpočtu 
v PŽ. Díky již zmíněnému zaokrouhlování na tisíce směrem nahoru může dojít k určité chybě. 
Následující příklad ilustruje odstranění této chyby. Výpočet zároveň slouží k ověření správnosti údajů 
a lepšímu pochopení fungování změnového řízení. 

První sloupec obsahuje součtové položky (sumy) ZV investičních, neinvestičních a de minimis. Druhý 
sloupec zobrazuje hodnoty těchto položek dle rozpočtu ŽoPl za 1. etapu. Třetí sloupec zobrazuje 
krácení, čtvrtý pak částku rozpočtu ŽoPl po provedení tohoto krácení. V pátém sloupci je provedeno 
zaokrouhlení částek po krácení na tisíce směrem nahoru a šestý sloupec zobrazuje tyto kumulativní 
položky z předchozího příkladu z posledního sloupce – tedy částky, na které by měla být upravena 
1. etapa PŽ. 
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Je vidět, že po provedení krácení a zaokrouhlení první řádek vyhovuje pravidlu č. 5 z obecných 
doporučení – požadované ZV investiční (6 374tis. Kč) ≥ ZV investiční z proplacené ŽoPl (6 372tis. Kč). 
Je také vidět, že aby pravidlo zůstalo zachováno, je možné v PŽ za proplacenou etapu snížit investiční 
ZV o další 2 000 Kč a tyto převést do jiné dosud neproplacené etapy. 

Řádek dvě vyhovuje pravidlu č. 6 - požadované ZV neinvestiční (1 179 tis. Kč) ≥ ZV neinvestiční 
z proplacené ŽoPl (1 178 tis. Kč). Zde je rovněž vidět, že při zachování pravidla je v rámci 
neinvestičních ZV možné dočerpat částku 1 000 Kč a tuto převést do dosud neproplacené etapy. 

Řádek 3 vyhovuje pravidlu č. 4 požadované ZV de minimis (1 179 tis. Kč) ≥ ZV de minimis 
z proplacené ŽoPl (1 178 tis. Kč). Opět je vidět, že je možné v rámci de minimis dočerpat částku 1 000 
Kč. 

Upozorn ění:  ZV v rámci de minimis jsou podmnožinou neinvestičních ZV. Výše uvedenou částku 
1000 Kč je možné dočerpat pouze jednou, a to v rámci de minimis. Její dočerpání se automaticky 
promítne do neinvestičních ZV. Pokud by nedočerpání nebylo indikováno v položkách de minimis 
(poslední sloupec třetího řádku by byl 0) a vyskytlo se pouze v rámci neinvestičních výdajů, připadá na 
některou z neinvestičních položek mimo de-minimis. 

Pokud by došlo vlivem zaokrouhlení naopak k tomu, že souhrnná částka v PŽ po změně bude menší, 
než částka z ŽoPl po zaokrouhlení, je o tento rozdíl naopak nutné ZV dané etapy zvýšit a o stejnou 
částku příslušnou položku dosud neproplacené etapy snížit. V případě, že se navrhované změny 
budou týkat více etap, je nutné výše uvedený postup aplikovat postupně na jednotlivé etapy. 

V návaznosti na změnu záložky Rozpočet je v Plné žádosti nutné provést úpravy v záložce 
Harmonogram – navrhnout úpravu částky požadované dotace. Před přechodem na tuto stránku 
nezapomeňte kliknout na tlačítko „Uložit“ v záložce Rozpočet – způsobilé výdaje. U již proplacené 
etapy je možné navrhnout snížení požadované dotace (obvykle na maximální částku dotace, která je 
vypočtena a zobrazena automaticky). U etapy/etap, do které/kterých navrhujete převody 
nevyčerpaných prostředků, je nutné dotaci naopak navrhnout na zvýšení. Změny je možné navrhnout 
souhrnně za všechny etapy kliknutím na tlačítko „Přepočet a uložení požadované dotace“. V případě, 
že návrhy změn byly provedeny správně, není nutné měnit záložku Rozpočet – Zdrojová část. 

Upozorn ění:  V některých případech může vlivem systémového zaokrouhlení požadované dotace dojít 
k tomu, že suma zdrojů je o 1000 Kč nižší, než suma způsobilých výdajů. Toto je možné odstranit 
navýšením vlastních zdrojů o 1000 Kč. 

Harmonogram projektu – úprava výše dotace 
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Při změnách, které se týkají již proplacené Žádosti o platbu, pamatujte na to, že po úpravě Plné 
žádosti nesmí částka požadované dotace za proplacenou etapu klesnout pod částku Schválené 
dotace v této ŽoPl (V záložce Rozpočet, souhrnná tabulka dole). Také součtové částky za ZV 
investiční a neinvestiční a položek v rámci  de-minimis musí být vyšší, nebo rovny souhrnným částkám 
v již proplacené ŽoPl. Pokud zde dojde k chybě, budete na skutečnost upozorněni chybovým 
hlášením při pokusu o odeslání změnového řízení. Toto chybové hlášení vychází z případných 
porušení obecných doporučení při provádění změnového řízení. 

 

Tlačítkem „Podat změnové řízení“ předáte navržené změny k posouzení Vašemu PM. 

 

2. Změny majetkoprávního či formáln ě-právního postavení; postup plánované 
přeměny p říjemce dotace 

Při změně majetkoprávního či formáln ěprávního 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 povinni 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 p řeměny p říjemce 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. Nastane-li tato situace, 
postupujte následujícím způsobem: 

i. oznamte prostřednictvím aplikace eAccount přes modul „Nástěnka projektu“ poskytovateli 
dotace (Vašemu PM) plánovanou změnu osoby příjemce dotace. Následně doručte žádost 
o předchozí souhlas poskytovatele dotace prostřednictvím datové schránky; 

ii. poskytovatel Vám vydá Rozhodnutí o ne/udělení souhlasu s přechodem práv a povinností 
z poskytnuté dotace (nesouhlas poskytovatele může vést v případě realizace změny příjemce 
dotace k předčasnému odstoupení/ukončení projektu a vrácení/odejmutí dotace a všem krokům 
s tím spojených); 

iii. následně proběhne v reálu plánovaná změna. Pro její uskutečnění je nutné:  
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• v aplikaci eAccount přes původní Master účet (pod kterým je veden Váš projekt před změnou 
příjemce) informujte na záložce „Nástěnka projektu“ PM o uskutečnění změny a vložte na 
detailu záložky „Projekt“ do „Seznamu dokumentů“ Odůvodn ění změny identifikace 
žadatele ; 

• zároveň založte v aplikaci eAccount nový Master účet pro nástupnickou společnost a 
požádejte o převod projektů pod nový MÚ; 

• projekt se nesmí nacházet ve stavu „Změnové řízení povoleno“ a v době mezi vložením 
odůvodnění a provedením změny IČ nesmí dojít ke změně stavu projektu, jinak je nutné 
dokument vložit znovu; 

• po informaci o provedení převodu projektu/projektů na nástupnický MU je nutné požádat přes 
záložku „Nástěnka projektu“ PM o zahájení změnové řízení pro nástupnický MU (např. 
aktualizace kontaktních údajů atd.). Tento krok je nezbytný pro dokončení transformace dat a 
vydání Dodatku k Rozhodnutí a Podmínkám o poskytnutí dotace; 

• posledním krokem je deaktivace původního Master účtu v případě, že už na něm nezůstává 
žádný projekt (nelze realizovat dříve, než dojde k převodu Vašich projektů na nástupnický 
Master účet). 

 

3. Změny Harmonogramu projektu a Rozpo čtu 

Záložka „Harmonogram projektu“ zobrazuje přehled jednotlivých etap projektu obsahující název, 
pořadí, data zahájení a ukončení, částky způsobilých výdajů a požadované částky dotace v tis. Kč, a 
to včetně celkových hodnot.  
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Provád ění změn na této záložce je relevantní v p řípadě: 

• změny data zahájení/ukončení  etapy/projektu; 

• změny počtu etap; 

• změny výše způsobilých výdajů nebo požadované částky dotace na jednotlivých 
etapách/projektu. 

3.1 Změna data zahájení/ukon čení etapy/projektu 
Pokud je nutné provést v rámci změnového řízení úpravu data zahájení/ukončení jednotlivých etap 
nebo celého projektu (není-li etapový), lze postupovat podle následujících kroků: 

• vstoupit na záložku „Plná žádost“ v režimu změnového řízení; 

• v podzáložce „Harmonogram projektu“ rozliknout přes ikonu řádek pro detail 
etapy/projektu ve kterém dojde k úpravě; 

• na „detailu etapy/projektu“ provést potřebnou změnu data zahájení/ukončení; 

• uložit změny přes tlačítko „OK“; 

• provést ověření správnosti dat přes 
tlačítko  (další 
ověření správnosti upravených dat 
lze provést na záložce „Prohlášení 
a závazky“ přes tlačítko 

). Doporučujeme 
průběžně data ověřovat a případné 
neshody opravovat. Předejdete tím 
riziku vyššího počtu nutných oprav 
před odesláním kompletního 
změnového řízení.  

• V případě změny ukončení projektu 
/ poslední etapy dochází ke změně 
data ukončení projektu. Tato 
skutečnost se následně 
automaticky promítá na záložku „Informace o projektu“ do části „Doba trvání projektu“. 

Při úpravě dat dbejte na 2 hlavní zásady, kterými jsou dodržení maximální délky projektu stanovené 
výzvou (v opačném případě budete při kontrole dat upozorněni, že ukončení projektu nesmí být delší 
než konkrétní uvedené datum) a u etapových projektů je konec projektu roven konci poslední etapy (v 
opačném případě se Vám při kontrole dat objeví informace ve smyslu „datum ukončení Etapy se musí 
rovnat datu ukončení projektu“). 
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3.2. Změny po čtu etap 

Potřeba změny počtu etap na projektu se může vyskytnout již v průběhu schvalovacího procesu PŽ 
nebo následně na základě realizace projektu. Může dojít k zvýšení i k snížení počtu etap. Tyto změny 
se neprovádějí pouze v rámci jedné záložky, ale jsou navázané na data minimálně ve třech záložkách, 
kterými jsou: 

• Harmonogram projektu; 

• Rozpočet – způsobilé výdaje; 

• Rozpočet – zdrojová část; 

• Mění-li se také ukazatele, tak se může změna vztahovat i na další relevantní záložky. 

Zvýšení po čtu etap v jednotlivých krocích: 

Než začnete s úpravou etap v aplikaci eAccount, je nutné znát novou podobu jednotlivých etap. 
Upozorňujeme, že dle pravidel OPPI nelze celkovou výši dotace navýšit! Pokud budete vytvářet novou 
etapu, je nezbytné snížit výši dotace minimálně jedné existující etapy. Tyto úpravy bude doprovázet 
změna rozpočtu měnící se etap/y a vytvoření rozpočtu pro novou etapu, změna závazných ukazatelů, 
a to vč. data zahájení/ukončení etapy/projektu. 

Kroky v aplikaci eAccount v Plné žádosti v režimu změnového řízení: 

1. Vytvoření nové etapy na záložce Harmonogram projektu 

Na záložce Harmonogram Plné 
žádosti v režimu 
změnového řízení 
vložte přes ikonu novou etapu.  

 

 

 

Vložená etapa bude vždy 
s pořadovým číslem 
následujícím po etapě, na 
které byla stisknuta uvedená 
ikona (tzn., že pokud chcete 
přidat poslední etapu, stiskněte 
ikonu na posledním řádku – 
pokud chcete přidat etapu mezi již existující, stiskněte ikonu na prvním možném řádku - pokud chcete 
vložit etapu první, použijte tlačítko „Vložit první etapu“). 
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Na detailu nové etapy proveďte následně kontrolu čísla označujícího pořadí etapy a dále vyplňte 
název, datum zahájení/ukončení a výši požadované dotace. Aby bylo možné doplnit částku vyšší jak 
0 Kč, je nezbytné nejprve provést snížení jednotlivých již existujících etap! (bude provedeno 
v následujících krocích). 

 

Při tvorbě etapy je nutné dodržet pravidla pro tvorbu etap, která jste uplatňovali již při tvorbě projektu. 
Doporučujeme průběžně ověřovat data na stránce a zároveň provádět ověření prostřednictvím 
záložky „Prohlášení a závazky“.  

 

 

Mezi základní pravidla pro tvorbu etap patří zejm.: 

• Vytvořením nové etapy není možné navýšit celkovou Požadovanou dotaci. Nové etapy mohou 
vznikat jen na základě snížení dotace pro již existující etapy. 

• Datum zahájení etapy nesmí být nižší než datum ukončení etapy. 

• Datum ukončení poslední etapy je rovno datu ukončení projektu. 

• Hraniční data pro zahájení/ukončení etapy/projektu jsou omezena výzvou. 
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2. Záložka Rozpočet – způsobilé výdaje 

Vytvořením nové etapy na záložce „Harmonogram projektu“ dochází automaticky k vytvoření nového 
sloupce (pořadově odpovídá vzniklé etapě) na záložce Rozpočet – způsobilé výdaje. 

V této fázi úprav proveďte snížení způsobilých 
výdajů v jednotlivých Etapách na záložce „Rozpočet – způsobilé výdaje“ a zároveň navýšení v nově 
vytvořené etapě. Vzhledem k tomu, že dotace nelze navyšovat, je nezbytné před navýšením 
způsobilých výdajů nové etapy nejprve provést snížení jednotlivých způsobilých výdajů v stávajících 
etapě/ách. Může jít o rozdělení etapy a pouze přesunutí výdajů mezi etapami (viz uvedený příklad); 
vytvoření nových způsobilých výdajů, které vznikly na základě realizace projektu, tak aby došlo 
k naplnění ukazatelů a splnění cíle projektu apod.  

 

 

 

 

Na základě této úpravy získáte nové celkové hodnoty způsobilých výdajů za jednotlivé etapy, které 
jsou výchozími hodnotami pro stanovení Požadované dotace podpory pro jednotlivé etapy na záložce 
„Harmonogram projektu“. 

Po tomto kroku doporučujeme provést Ověření dat na stránce. Pokud se Vám objeví chybové hlášky 
jako např. Částky „Suma zdrojů“ (Rozpočet – zdrojová část) (40 500 000 Kč) a „Celkem způsobilé 
výdaje“ (Rozpočet – způsobilé výdaje)(30 400 000 Kč) si musí být rovny. Rozdíl zdrojové části 
rozpočtu proti způsobilým výdajům je + 10 100 000 Kč) nebo Celkem způsobilé výdaje musí být menší 
nebo rovny celkem způsobilým výdajům z registrační žádosti (40 500 000 Kč) apod., proveďte 
opětovnou kontrolu záložky „Rozpočet – způsobilé výdaje“. Při úpravě způsobilých výdajů 
pravděpodobně došlo k chybě – v takovém případě si zkontrolujte, zda jste ponížili všechny plánované 
způsobilé výdaje v stávajících etapách; zda součtová částka způsobilých výdajů pro novou etapu 
nepřekračuje výši snížených výdajů a nedošlo tím k navýšení dotace. V případě, že snižujete Celkové 
způsobilé výdaje projektu, musí být dodrženy pravidla určená výzvou (výjimkou může být změna míry 
podpory příjemce 
související s přeměnou 
malého a středního 
podniku na velký).  

 

3. Záložka Harmonogram – úprava hodnot Požadované dotace 

Upozorn ění:  V případě, že byla jedna z předchozích etap proplacena, postupujte při 
výpočtu možných finančních prostředků pro nově vzniklou etapu analogicky dle kapitoly 
6.2. Při přesunu nevyčerpaných finančních prostředků z již proplacených etap je nutné 
zohlednit krácení ŽoPL ze strany poskytovatele! Tyto prostředky již nelze použít v dalších 
etapách. 
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Po provedení úprav rozpočtu vstupte opět na záložku „Harmonogram projektu“. Zde jsou stále 
zachovány původní hodnoty, které nekorespondují se změněným rozpočtem. Aby došlo a aktualizaci 
částek Způsobilých výdajů a Požadované dotace, je nutné stisknout pole „Přepočet a uložení 
požadované dotace“. Na základě tohoto kroku dojte k aktualizaci dat na základě upraveného rozpočtu, 
tzn. do polí „Způsobilé výdaje (v tis. Kč) se přenesou data ze záložky „Rozpočet – způsobilé výdaje“ 
řádku „Celkové způsobilé výdaje“, a v polích „Požadovaná dotace (v tis. Kč)“ dojde k automatickému 
přepočtu na základě míry podpory, která je uvedena na záložce „Rozpočet – zdrojová část“.  

4. Ověření dat na záložce „Prohlášení a závazky“ 

Slou čení etap 

V případě, že na projektu dojde ke sloučení etap, postupujte při změnovém řízení analogickým 
způsobem jako při zakládání etapy nové. 

Jednotlivé kroky: 

1. na záložce „Rozpočet – způsobilé výdaje“ upravte způsobilé výdaje pro jednotlivé etapy (do 
etapy, která bude zachována, přičtěte pro jednotlivé způsobilé výdaje finanční prostředky z etapy, 
která bude zrušena); 

2. na záložce „Harmonogram projektu“ proveďte přes ikonu gumy odstranění etapy; 

3. při mazání etapy se Vám zobrazí kontrolní hláška, zda si opravdu přejete odstranění a informace, 
že zároveň s etapou dojde k odstranění i způsobilých výdajů (tzn. 
že zároveň dojde na záložce Rozpočet – způsobilé výdaje 
k odstranění sloupce pro danou etapu a s tím všech způsobilých 
výdajů v ní vypsaných. Proto je vhodné, nejprve provést změnu 
rozpočtu). 

4. Upozorňujeme, že datum ukončení poslední etapy se přenáší na záložku „Informace o projektu“ 
do pole „Datum ukončení projektu“. Při sloučení etapy je nutné zkontrolovat, zda souhlasí datum 
ukončení poslední etapy (tedy datum ukončení projektu), příp. je nutné opravit přes ikonu detailu 

etapy . 


