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Metodický výklad 

Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů 

u podstatných změn 

 
ŘO OP VVV (dále jen „ŘO“) vydává metodický výklad ke zpětné účinnosti, resp. způsobilosti výdajů 

v případě podstatných změn. Metodický výklad se týká Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná 

část, verze 2, 3, 4 a 5 (dále jen „PpŽP – obecná část“). 

V PpŽP – obecná část, verze 2 a 3 je uveden následující text: 

Kap. 7.2 Změny projektu a doplnění projektu 

"Odsouhlasení podstatných změn nelze provést se zpětnou účinností. Výjimkou je odsouhlasení změn, 

jejichž příčinu příjemce nemohl ovlivnit. Změna je zpravidla účinná ke dni následujícímu po dni schválení 

podstatné změny. ŘO OP VVV může stanovit datum účinnosti později." 

V PpŽP – obecná část, verze 4 je uveden následující text: 

Kap. 7.2 Změny projektu a doplnění projektu 

"Odsouhlasení podstatných změn nelze provést se zpětnou účinností. Výjimkou je odsouhlasení změn 

spadajících do období před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a změn, jejichž 

příčinu příjemce nemohl ovlivnit.“ 

Změna je zpravidla účinná ke dni schválení podstatné změny ze strany ŘO. Datum účinnosti může být 

stanoveno i později než k datu schválení. V tomto případě je změna účinná až od stanoveného data." 

V PpŽP – obecná část, verze 5 je uveden následující text: 

Kap. 7.2.2 Podstatné změny v projektu, část "Datum účinnosti podstatných změn"  

"Schválení změn nelze provést se zpětnou účinností (tzn. měnit skutečnosti, které již nastaly před 

podáním žádosti o změnu). Změna je účinná ke dni schválení ŘO/případně nabytí účinnosti změny 

právního aktu. Má-li daná změna dopad do způsobilosti výdajů, je možné akceptovat zpětnou 

způsobilost výdajů, nejdříve však ke dni podání žádosti o změnu." 

 

Současně pak ŘO vydává tento metodický výklad i ke zpětné účinnosti podstatných změn v období 

udržitelnosti PpŽP - obecná část, verze 3, 4 i 5. 

V PpŽP – obecná část, verze 3 a 4 je uveden následující text: 

Kap. 7.2.2.3 Změny v období udržitelnosti  

"Odsouhlasení změn nelze provést se zpětnou platností (tzn. měnit skutečnosti, které již nastaly před 

podáním žádosti příjemcem). Výjimkou je odsouhlasení změn, jejichž příčinu příjemce nemohl ovlivnit. 

Změna bude účinná ke dni následujícímu po dni schválení podstatné změny." 
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V PpŽP – obecná část, verze 5 je uveden následující text: 

Kap. 7.2.3 Změny v období udržitelnosti  

"Schválení změn nelze provést se zpětnou účinností (tzn. měnit skutečnosti, které již nastaly před 

podáním žádosti příjemcem). Výjimkou je schválení změn, jejichž příčinu příjemce nemohl ovlivnit. 

Změna je účinná ke dni schválení ŘO/případně nabytí účinnosti změny právního aktu." 

 

Tento metodický výklad je vydáván za účelem upřesnění zpětné účinnosti změn, resp. způsobilosti 

výdajů pro případy, kdy je příjemci žádost o změnu skládající se z více částí částečně zamítnuta 

a zároveň částečně schválena, přičemž tuto možnost MS2014+ ŘO neposkytuje.  

Může nastat situace, kdy příjemce podal v rámci jedné žádosti o změnu více požadavků na změnu a ŘO 

některé z nich zamítl a některé schválil. V systému MS2014+ však takovou operaci není možné provést, 

protože systém umožňuje žádost jako celek buď schválit, nebo zamítnout. V případě, kdy z těchto 

(technických) důvodů bude žádost o změnu jako celek zamítnuta, je nutné, aby příjemce znovu podal 

žádost o změnu, do které vloží pouze schválený požadavek na změnu (obsah takové změny musí být 

totožný se schválenou částí původní žádosti o změnu), aby tento mohl být řádně administrován 

(schválen) v MS2014+. Platí, že je možné akceptovat zpětnou účinnost změny, resp. způsobilost výdajů 

spojených s daným požadavkem, nejdříve však: 

1. v případě PpŽP – obecná část, verze 5 ke dni podání žádosti o změnu, ve které byl tento 

požadavek poprvé předložen (a schválen) ŘO; 

2. v případě PpŽP – obecná část, verze 2, 3 a 4 ke dni zamítnutí žádosti o změnu jako celku  

(z technických důvodů), ve které byl tento požadavek ŘO schválen. 

Opětovné předložení schváleného požadavku se nepovažuje za novou žádost o změnu.  

 

Příklad k PpŽP – obecná část, verze 5: 

1) 5. 1. 2020 podána žádost o změnu se 3 požadavky 

2) 15. 2. 2020  žádost o změnu částečně zamítnuta (2 požadavky zamítnuty a 1 požadavek 

schválen), v systému je žádost o změnu jako celek zamítnuta 

3) 20. 2. 2020 příjemce podává znovu (z technických důvodů) žádost o změnu obsahující 

požadavek, který již byl schválen 

4) 25. 2. 2020 žádost o změnu obsahující požadavek, který již byl schválen, schválena 

v systému s účinností od 5. 1. 2020 

Způsobilost výdajů souvisejících se schváleným požadavkem je od data původně podané žádosti 

o změnu, tedy od 5. 1. 2020. 

 

Výše uvedený postup analogicky platí i pro případy podstatných změn významných, kdy je žádost 

o změnu ze strany ŘO v MS 2014+ zamítnuta, příjemce podá proti tomuto zamítnutí připomínky a ty 

budou posouzeny jako oprávněné (změna měla být schválena). V takovém případě si příjemce podá 

znovu žádost o změnu, přičemž opětovné předložení žádosti o změnu nebude považováno za novou 
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žádost o změnu. Datum účinnosti takové změny bude tedy rovněž od data podání (PpŽP – obecná část, 

verze 5) nebo zamítnutí (PpŽP – obecná část, verze 3 a 4) původní žádosti o změnu, ve které byl tento 

požadavek poprvé předložen.“1 

                                                           
1 V případě, kdy je ze žádosti o změnu část změny vyjmuta ze strany příjemce, nelze proti neschválení této části změny podat 

připomínky (protože k zamítnutí dané části změny ze strany ŘO nedošlo). Případná nová žádost o změnu s obsahem 

odpovídajícím vyjmuté části nemůže být administrována se zpětnou účinností.   


