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Část Zpráva o realizaci (ZoR) a žádost o platbu (ŽoP) 

 

1. Ukončení etapy musí být časově vázáno na smlouvu s dodavatelem a na převzetí práce? 

Ukončení etapy není vázáno na smlouvu s dodavatelem. Dokončení a převzetí práce je ukončeno 

posledním dnem závěrečné etapy, předložení fakturačních dokladů a dokladů v účetnictví. 

2. Je přípustné prodloužení termínu pro předložení ZOR? 

Samotný posun termínu předložení ŽoP/ZoR možný není, nicméně před koncem etapy je možné podat 

žádost o změnu, ve které prodloužíte etapu a změníte tak datum předložení ŽoP. Předložit žádost o platbu 

je nutné vždy do 20 pracovních dní od nově stanoveného termínu konce etapy. 

3. Pokud mám na jedné faktuře více typů výdajů, musím v ŽoP u každého výdaje opětovně 

vkládat fakturu? 

ŽoP postačí vložit fakturu jako přílohu ve formátu pdf. jen jednou. Toto doložení je postačující, ale u 

ostatních položek souvisejících s fakturou musí být uvedeno, kde je možné fakturu dohledat. 

4. Import externí soupisky – opakované přepsaní a znovu nahrání dat. 

V případě potřeby nahrání nové externí soupisky do IS KP na ŽOP je nutné tu původní nejprve smazat 

(tlačítkem Smazat naimportované doklady soupisky na záložce Souhrnná soupiska) a znovu danou přílohu 

nahrát. Je nutné, aby jakékoli úpravy byly nejprve aktualizovány na externí soupisce a pak již 

aktualizovaná soupiska byla nahrána do IS KP. Nedoporučuje se upravovat záznamy soupisek přímo v IS 

KP na ŽOP. 

5. V předchozím roce, před vydáním PA nám vznikly náklady, které se týkaly přípravy projektu. 

Tyto náklady nelze již zahrnout pod oddělené účetnictví. Po vydání právního aktu již evidujeme 

náklady v odděleném účetnictví. Jakým způsobem dokladujeme předchozí náklady projektu? 

Před vydáním právního aktu budete postupovat dle nových Obecných pravidel účinných od 3. 4. 2017, tj. 

budete je evidovat v seznamu. Tento seznam bude nahrán do příloh ŽoP (součást oddělené účetní 

evidence). 

6. Budeme si brát bankovní úvěr, jak bychom si měli nastavit čerpání úvěru, resp. Jak bude 

probíhat proplácení předložených ŽoP? 

K administraci ŽoP je stanovena lhůta max. 90 dní. V případě, že dojde ke krácení způsobilých výdajů je 

možné lhůtu ovlivnit např. vzdáním se práva podání námitek, na které má příjemce lhůtu 15 dní. 

7. V rámci jedné ŽoP je předkládáno ke kontrole více faktur zhotovitele. Je nutné dokládat 

čerpání v jednom souboru (jedno čerpání na více faktur) nebo je možno doložit jednotlivá 

čerpání dle zhotovitelem předložených jednotlivých faktur? 
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K jedné ŽoP je možno doložit více jednotlivých čerpání (více soupisů provedených prací), která 

korespondují se zhotovitelem předloženými fakturami. 

8. Máme faktury na projektu, které byly vystaveny ještě před podáním žádosti o dotaci. V té době 

jsme ještě neměli přidělené číslo projektu. Můžeme je označit dodatečně a jak? 

Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat číslo projektu. Doklady realizované před 

podáním žádosti o podporu, kdy není známo registrační číslo projektu, si následně příjemce sám označí 

registračním číslem projektu před jejich uplatněním v žádosti o platbu (razítkem nebo rukou dopsaným 

textem). Zároveň příjemce zajistí přeúčtování položky, aby byla viditelná a prokazatelná vazba 

jednoznačně s konkrétním projektem 

9. Je třeba mít všechny dokumenty týkající se projektu (ŽoZ, ŽoP) i v listinné podobě? 

Pravidla čerpání z IROP nestanovují zvláštní povinnost disponovat veškerými dokumenty v listinné 

podobě, záleží tedy na povaze originálu konkrétního dokumentu a příslušné legislativě, která se k němu 

vztahuje. 


