
 
 

 
 

Metodický výklad 

Provádění změn projektů s právními akty o poskytnutí / převodu podpory 

vydanými v EDS/SMVS 

  

Tento metodický výklad popisuje provádění změn projektů, které jsou realizovány na základě právních 

aktů o poskytnutí / převodu podpory vydaných v EDS/SMVS (dále jen „PA“). Identifikace změn a jejich 

rozdělení na podstatné či nepodstatné je upraveno v příslušné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce – 

obecná část, resp. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část (dále jen „Pravidla“), popř. je 

rozdělení na podstatné a nepodstatné změny stanoveno ŘO OP VVV v případech, která Pravidla 

neupravují. 

Projekt, který je realizovaný na základě PA (tj. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Registrace akce 

a Stanovení výdajů), provádí změny projektu v souladu s Pravidly, která jsou přílohou Stanovení 

podmínek1. 

S ohledem na rozdíly mezi věcným obsahem PA vydaného v EDS/SMVS a právního aktu o poskytnutí / 

převodu podpory vydaného v MS2014+ jsou změnová řízení související s PA vydanými v EDS/SMVS 

řešena tímto způsobem: 

1. Nepodstatné změny v projektu 

Změnové řízení, jehož předmětem je provedení nepodstatné změny, iniciuje příjemce prostřednictvím 

MS2014+. ŘO OP VVV změnu posoudí a potvrdí v MS2014+. V případě, že se jedná o nepodstatnou 

změnu, která vyžaduje změnu údajů evidovaných v EDS/SMVS, budou tyto údaje aktualizovány 

v EDS/SMVS formou technické změny. V tomto okamžiku nedojde v EDS/SMVS k vygenerování 

aktualizovaného Rozhodnutí o změně PA. Nepodstatná změna je účinná od data, které stanoví 

příjemce v žádosti o změnu. V případě, že příjemce datum účinnosti v žádosti o změnu nestanoví, 

nabyde nepodstatná změna účinnosti dnem potvrzení ze strany ŘO OP VVV v MS2014+. 

Za nepodstatnou změnu je u projektů s PA vydanými v EDS/SMVS považována také změna, jejímž 

předmětem je vytvoření nových zdrojových položek v EDS/SMVS, a to z důvodu zajištění souladu 

EDS/SMVS se státní pokladnou. Tyto nové zdrojové položky však musí odpovídat schválenému 

rozpočtu projektu v MS2014+.  

2. Podstatné změny zakládající změnu PA 

Změnové řízení, jehož předmětem je provedení podstatné změny zakládající změnu PA, iniciuje 

příjemce prostřednictvím MS2014+. ŘO OP VVV změnu posuzuje a v případě jejího schválení, provádí 

potřebné úpravy v EDS/SMVS a vydává elektronický dokument Rozhodnutí o změně PA vydaného 

v EDS/SMVS. Přílohou tohoto Rozhodnutí o změně PA vydaného v EDS/SMVS mohou být další přílohy, 

a to dle charakteru prováděné změny. Účinnost podstatné změny je upravena v Pravidlech2. 

                                                           
1 Stanovení podmínek je povinnou přílohou všech PA vydaných v EDS/SMVS.  
2 U projektů s PA vydanými v EDS/SMVS, jejichž rozpočty přesahují 200 mil. Kč, lze provést podstatnou změnu, jejímž 

předmětem je změna závazně určených parametrů PA, pouze se souhlasem MF, a to na základě § 12, odst. 7 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Účinnost podstatné změny je v těchto případech stanovena ode dne získání 
souhlasného stanoviska MF.  



 
 

 
 

3. Podstatné změny nezakládající změnu PA 

Změnové řízení, jehož předmětem je provedení podstatné změny nezakládající změnu PA, iniciuje 

příjemce prostřednictvím MS2014+. V případě, že se jedná o podstatnou změnu, která vyžaduje změnu 

údajů evidovaných v EDS/SMVS, budou tyto údaje aktualizovány v EDS/SMVS formou technické 

změny. V tomto okamžiku nedojde v EDS/SMVS k vygenerování aktualizovaného Rozhodnutí 

o změně PA. Účinnost podstatné změny je upravena v Pravidlech. 

 


