
Změnové řízení snadno a rychle 
V záložce Projekt  kliknětě na tlačítko Zahájit zm ěnové řízení. 



Pokud tlačítko nevidíte, znamená to, že jste již otevřeli formulář plné žádosti. V takovém případě, klikněte na záložku Plná žádost , 
kde hned na první podzáložce v dolní části stránky klikněte na Odstranit PŽ . Tlačítkem OK potvrďte doplňující otázku „Opravdu 
odstranit?“.  



Nyní v záložce Projekt  klikněte na tlačítko Zahájit zm ěnové řízení. Tím by mělo dojít ke „znovuodemčení“ registrační žádosti. 



Nyní máte možnost provést v podzáložkách Registra ční žádosti  všechny potřebné změny. Každou zm ěnu, prosím uložte 
tlačítkem Uložit, které je na každé podzáložce!!!  Nakonec kliknete na tlačítko Podat zm ěnové řízení. Tím dojde k odeslání 
změn projektovému manažerovi, které pracovníci agentury CzechInvest posoudí a potvrdí nebo s patřičným zdůvodněním 
zamítnou.  



Pokud v rámci Změnového řízení budou Vámi navržené změny schváleny (zprávu o tom najdete na Nástěnce projektu , jakmile 
bude Změnové řízení ukončeno), bude třeba do Seznamu dokument ů vložit novou Registra ční žádost. Pokud jste podávali 
registrační žádost ještě na formuláři pro 602XML Filler , pokračujte, prosím, ve čtení návodu. 



V Seznamu dokument ů klikněte na ikonu v levém sloupci (musí být vedle ní napsáno registra ční žádost !!!)  



Jako Druh dokumentu  zvolte možnost šablona , vyplňte název dokumentu a potvrďte tlačítkem Vložit. 

 



Nově vygenerovaný dokument se nyní zobrazí i v Seznamu dokument ů, kde jej podepíšete poklikem na ikonu otevřené složky 
(6.sloupec) 

 
 



Teď už jen zneplatníte dříve vloženou registrační žádost poklikem na ikonu „gumy“ (najdete vpravo od kolonky Datum vložení ). 
Dejte si však pozor, abyste vybrali správný dokumen t !!! (poznáte podle Data vložení ). Ještě před tím, než bude dokument 
zneplatněn, Vás aplikace upozorní, že Dokument není možné odstranit, protože po jeho vlož ení došlo ke zm ěně stavu  a  
zeptá se, zda Chcete zneplatnit vybraný dokument? Potvrďte tlačítkem OK. Další úpravy spojené se Změnovým řízením  jsou 
tak u KONCE.  
 


