
 

 
Dotazy ze semináře konaného 14. 2. 2018 
 
Prioritní osa č. 3 a 4 OP PPR ČR,  
realizace projektů v rámci 23., 25., 27. výzvy 
 
 
 
1. Kdy po uzavření smlouvy máme podat 1. ZoR? 

Podle finančního plánu, bude to do 30 dní po uplynutí prvního sledovaného období/etapy nebo do 
30 dnů od konce měsíce, v němž byla podepsaná smlouva, pokud byl projekt zahájen před 
podpisem smlouvy a tato doba je delší než 6 měsíců. 

 

2. Je nutné mít vždy billboard nebo stačí pamětní deska? 
Nejpozději do 3 měsíců od ukončení realizace projektu je nutné umístit billboard nebo pamětní 
desku, rozhodnutí je na příjemci. V době realizace musí být místo označeno plakátem nebo 
dočasným billboardem (dle výše celkové podpory). 

 

3. Když máme podepsanou smlouvu a zahájení projektu máme 1. 1. 2018 a konec projektu do 
31. 3. 2018 můžeme požádat o změnu, když chceme posunout konec projektu o 60 dnů? 
Ano, jedná se o podstatnou změnu bez dodatku ke smlouvě o financování. 

 

4. Kolik dnů dopředu před podáním ZoR máme požádat o změnu? 
Záleží na charakteru změny. Ideálně s dostatečným předstihem, aby bylo možné ze strany ŘO 
změnu včas zadministrovat. Pokud se schvalování žádosti o změnu neúměrně protáhne, ŘO 
stanoví nový termín pro předložení ZOR. 

 

5. Musíme v ZoR vykazovat všechny indikátory, které máme ve smlouvě? 
Ano, i když bude přírůstková hodnota nulová, je vhodné uvést komentář k situaci v naplňování 
příslušného indikátoru. Zejména u MI 6 00 00, kde dochází k vykazování přírůstku až po ukončení 
podpory v IS ESF. 

 
6. Musí mít karty účastníků místní příslušnost? 

Ano, je nutné prokázat místní uznatelnost cílové skupiny. 
 
7. Jestliže máme indikátor nové vytvářené pracovní místa. V případě, že odejde pracovník, jak 

tuto skutečnost máme řešit, když teprve hledáme jiného? 
Popsat a doložit, že intenzivně příjemce hledá nového pracovníka. 

 
8. Přišlo nám rozpočtové opatření, ale je na jinou částku, než je uvedeno ve smlouvě? Je to 

správně? 
Rozpočtové opatření pouze alokuje finanční prostředky, k vyplacení zálohy dochází na základě 
skutečně stanovené výše záloh ze smlouvy nebo žádosti o platbu 

 
9. Na kolik desetinných míst zaokrouhluje MS2014+ u ŽoP? 

Na dvě desetinná místa. U nepřímých nákladů se zaokrouhluje na dvě desetinná místa dolů. 
 
10. Je nutné mít na každé faktuře razítko registračního čísla projektu? 

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce musí příjemce v případě faktur primárně zajistit, aby číslo 
projektu uváděl na faktuře již dodavatel při  jejím vystavení – zavázat dodavatele v objednávce 
nebo smluvně. Pokud toto nelze zajistit doplní je příjemce buď na likvidační list faktury nebo 
výdajový pokladní doklad nebo přímo na fakturu/účtenku. 

 



 

11. Co máme dělat, když nakoupíme v rámci veřejné zakázky dráž, než je rozpočtová položka? 
Nárokovat je možné náklady jen do výše schváleného rozpočtu na položce. V případě, že dojde 
k úsporám v jiných položkách, je možné požádat o změnu rozpočtu.  
 
 

12. Je možné převádět z investic do neinvestic u investičních projektů? 
Investiční projekty jsou primárně určeny k financování investičních nákladů. Tento typ změny by byl 
možný jen ve výjimečných případech. 
 
 

13. Co máme dělat, když máme v rámci výběrového řízení vícepráce? Je možné to řešit 
změnou? 
Vícepráce je možné nárokovat pouze do výše případných úspor rozpočtu, a pokud jsou tyto 
vícepráce nezbytné pro realizaci projektu.   
 
 

14. V registru smluv musí být každá smlouva nad 50.000 Kč? 
Ano. 

 
15. Je vhodné sloučit v rámci jedné veřejné zakázky stavbu + vybavení dohromady? 

Doporučujeme poptávat samostatně nebo v rámci jedné VZ umožnit podat samostatné nabídky. 
 
 

16. Je možné zažádat o mimořádnou zálohu, když v tu dobu nemáme už vlastní prostředky? 
Mimořádnou zálohu je možné vyplatit jen na základě předložení „mimořádné“ ZOR a ŽOP. U 
ERDF projektů a ESF projektů s rozpočtem vyšším než 5 mil. Kč musí být dodržena pravidla pro 
výši zálohové platby, která jsou uvedená v PpŽP. 
 

17. Uvádí se do modulu VŘ i poptávkové řízení? 
Ne. Pouze VŘ nad 400 tis. Kč 

 


