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Část Žádosti o změnu (ŽoZ) 

 

1. Kdy je nejvhodnější podat žádost o změnu, která bude upravovat požadované částky v žádosti 

o platbu? 

 

Podání žádosti o změnu je možné nejpozději v den ukončení etapy. V případě pozdějšího předložení 

žádosti o změnu se žadatel vystavuje uplatnění sankce za pozdní oznámení změny, která je uplatněna v 

souladu s Podmínkami k PA. Žádost o změnu již není možné podat po předložení Žádosti o platbu za 

danou etapu. 

 

V případě, že žádost o změnu bude schválena až po ukončení etapy, je termín předložení žádosti o platbu 

stanoven na 20 pracovních dnů od schválení žádosti o změnu. 

 

2. Mohu si posunout termín předložení žádosti o platbu např. o měsíc? 

 

Samotný posun termínu předložení ŽoP možný není, nicméně před koncem etapy, za kterou žadatel 

předkládá ŽoP, je možné podat žádost o změnu, ve které prodloužíte datum ukončení etapy a změníte tak 

datum předložení ŽoP. Předložit žádost o platbu je nutné vždy do 20 pracovních dní od nově stanoveného 

termínu konce etapy. 

 

3. Je před koncem etapy nutné upravit finanční plán přesně podle požadované částky nebo je 

možná tolerance, např. 5 % jak bylo povoleno v ROP? 

 

Upravit finanční plán je nutné pouze za předpokladu, že budete chtít nevyčerpané finanční prostředky z 

aktuální etapy využít v následujících etapách. V tom případě musíte podat ŽoZ na přesun nevyčerpaných 

prostředků nejpozději s datem ukončení etapy. 

 

4. Mohu výdaj vzniklý v jedné etapě uplatnit až v další etapě? 

 

Rozhodující je časová způsobilost výdaje, která je podle Obecných pravidel vázaná na termíny realizace 

projektu. Výdaje je tedy možné uplatnit v další etapě. Nicméně doporučujeme si ověřit, zda je v následující 

etapě naplánován dostatek finančních prostředků pro uplatnění tohoto výdaje. 

 

5. Jak postupovat v případě, kdy jsou investiční a neinvestiční výdaje (např. z důvodu chyby) 

zaúčtovány jinak, než je uvedeno v rozpočtu projektu? 

 

Ideálním postupem je před samotným podáním ŽoP iniciovat změnu na úpravu poměru INV a NIV v 

rozpočtu. Tím dojde k nápravě chyby, a následně je možné přesunout výdaje tak, aby položka v rozpočtu 

projektu odpovídala zaúčtování výdaje. Tato změna svým charakterem zakládá změnu právního aktu. 

Vždy je nezbytné, aby byly výdaje uvedeny shodně jako investiční nebo neinvestiční v účetnictví žadatele 

a předložené Žádosti o platbu. 

 


