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Příklad: 
 
Jan Novák se rozhodl rozšířit svoji zemědělskou činnost o agroturistiku. Využil možnosti získat dotaci v rámci 
OP Zemědělství a předložil Žádost o finanční pomoc v rámci podopatření 2.1.5. 
Součástí jeho zemědělské usedlosti je nevyužívaná stará stodola, kterou se rozhodl zrekonstruovat na 
ubytovací zařízení a upravit blízké okolí areálu. 
 
V žádosti v listu A2-C (Přijatelné výdaje projektu) uvedl následující údaje: 
 

Text Kód Kč (bez DPH) Kč (včetně DPH) 
rekonstrukce budovy nebo její části na 
ubytovací nebo stravovací zařízení 0003 1 730 000,00 2 058 700,00 

vybavení a zařízení ubytovacího nebo 
stravovacího zařízení 0004 650 000,00 773 500,00 

nákup a výsadba doprovodné zeleně v 
areálu ubytovacího nebo stravovacího 
zařízení  

0006 8 000,00 9 520,00 

úprava povrchů v areálu ubytovacího 
zařízení 0007 110 000,00 130 900,00 

 
Celkové přijatelné výdaje:                                     
 

2 498 000,00 
 

2 972 620,00 
                                                                    

V žádosti v listu A2-B (Financování projektu) uvedl následující údaje: 
 
Struktura financování projektu 
 
2. Celkové výdaje projektu 2 972 620,00 
3. Nepřijatelné výdaje projektu 474 620,00 

 4. Z toho přímé výnosy projektu 0,00 
5. Přijatelné výdaje projektu 2 498 000,00 
6. Přijatelné výdaje financované žadatelem 1 298 960,00 

 7. Výdaje pro spolufinancování 1 199 040,00 
 8. Příspěvek společenství (EU) 839 328,00 
 9. Příspěvek z národních zdrojů 359 712,00 
 10. Příspěvek ze státního rozpočtu 359 712,00 
  

Rozpis zdrojů žadatele 
 
13. Vlastní zdroje 2 972 620,00 
18. Celkem 2 972 620,00 
 
19. Příspěvek společenství (EU) 33,60 % 
20. Příspěvek z národních zdrojů 14,40 % 
21. Požadovaná míra podpory 48,00 % 
 
Žadatel byl vybrán ke spolufinancování z OP Zemědělství a podepsal Podmínky. Po ukončení realizace 
projektu, zjistil že není schopen předložit žádost o proplacení v termínu, který uvedl v žádosti a který je 
uveden v Podmínkách. Dále také zjistil, že skutečná hodnota přijatelných výdajů se změnila oproti 
plánovaným hodnotám uvedených v žádosti, resp. v Podmínkách.  
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U příjemce pomoci došlo k následujícím změnám: 
• termín předložení žádosti o proplacení se změnil ze 17. 1. 2005 na 1. 2. 2005. 
• přijatelné výdaje se změnily následovně: 
      

Přijatelný výdaj Kč (bez DPH) Změněno na: Kč (včetně DPH) Změněno na: 
rekonstrukce budovy nebo její 
části na ubytovací nebo stravovací 
zařízení 

1 730 000,00 1 700 000,00 2 058 700,00 2 058 712,50 

vybavení a zařízení ubytovacího 
nebo stravovacího zařízení 650 000,00 700 000,00 773 500,00 833 000,00 

úprava povrchů v areálu 
ubytovacího zařízení 110 000,00 110 010,00 130 900,00 130 911,90 

 
• z důvodu změny hodnot přijatelných výdajů došlo ke zvýšení přijatelných výdajů projektu z částky 2 498 

000,00 Kč na částku 2 518 010,00 Kč. Pravidla OP Zemědělství však nepřipouští zvyšování přijatelných 
výdajů projektu uvedených v žádosti. Z tohoto důvodu příjemce pomoci upraví pouze výši jednotlivých 
přijatelných výdajů tak, aby celková částka přijatelných výdajů zůstala stejná. Při úpravě přijatelných 
výdajů se snaží, aby co nejvíce výdajů bylo proplaceno v celé částce. V tomto případě, se tedy pan 
Novák rozhodl, že výdaje „rekonstrukce budovy nebo její části na ubytovací nebo stravovací zařízení“ a 
„úprava povrchů v areálu ubytovacího zařízení“ změní dle skutečnosti a upraví výdaj „vybavení a 
zařízení ubytovacího nebo stravovacího zařízení“, a to tak že skutečnou částku přijatelného výdaje 
upravil na částku 679 990,00 Kč (bez DPH), 809 109,00 Kč (včetně DPH) , aby zůstala po součtu všech 
přijatelných výdajů zachována částka 2 498 000,00 Kč (bez DPH), 2 972 620,00 Kč (včetně DPH). 

• podle pravidla pro vyplňování žádosti, (tj. přijatelné výdaje a nepřijatelné výdaje se musí rovnat 
celkovým výdajům projektu) upraví výši nepřijatelných výdajů (v tomto případě se zvýšily). 

 
Změna částek přijatelných výdajů způsobila, že došlo ke změně listu A2-B, tato změna musí být také 
nahlášena!!! 
 
Žadatel/příjemce pomoci musí změny hlásit na RO SZIF na formuláři „Hlášení č. … příjemce pomoci o 
změnách v průběhu realizace projektu v rámci Operačního programu Zemědělství“. Hlášení pro tento případ 
bude vyplněno následovně: 
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Hlášení č. 1 příjemce pomoci o změnách v průběhu realizace projektu  

v rámci Operačního programu Zemědělství1  
 

Žadatel/Příjemce pomoci: 

Jan Novák 
Registrační číslo Žádosti o finanční pomoc: 
CZ04.1.04/2.1.00.1/xxxx 
Opatření/podopatření : 
2.1./2.1.5. 

Požadovaná změna2 Číslo 
kategorie Kategorie údajů, u kterých žadatel/příjemce pomoci žádá o změnu 

ANO NE 
 Základní údaje  --- --- 

1 název žadatele/příjemce pomoci  × 
2 sídlo firmy/trvalé bydliště  × 
3 statutární zástupci žadatele/příjemce pomoci   × 
4 IČ  × 
5 DIČ  × 
6 správce daně  × 
7 plátce DPH  × 
8 adresa pro doručování  × 
9 bankovní spojení  × 
 Údaje o projektu --- × 

10 místo realizace projektu  × 
11 popis projektu   × 

termín zahájení realizace 
projektu ×  

termín ukončení realizace 
projektu ×  12 časový harmonogram realizace 

projektu: 
termín předložení Žádosti o 
proplacení výdajů projektu ×  

 Financování projektu --- --- 

13 celkové výdaje projektu v Kč ×  
14 přijatelné výdaje projektu ×  

15 celkové přijatelné výdaje v Kč  × 
16 Ostatní údaje ×  

Popis skutečného stavu realizace projektu:  
 
Byla ukončena realizace projektu.  
 

 

                                                 
1 Žadatel/příjemce pomoci vyplňuje pouze tučně orámovanou část formuláře podle instruktážního listu 
2 dle požadované změny zaškrtnout příslušnou kategorii (kategorie) 



 

Výčet požadovaných změn  
Číslo 
kategorie  Současné znění Navrhované znění 

Číslo pole 
žádosti, 
kapitoly 
projektu  

12 
 
 

13 
 

14 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

14 
 
 
 

16 
 

16 
 

16 
 

 

termín předložení Žádosti o 
proplacení výdajů projektu: 17.1.2005 

 
2 972 620,00  

 
rekonstrukce budovy nebo její části na 
ubytovací nebo stravovací zařízení - 
1 730 000,00 Kč (bez DPH), 2 058 
700,00 Kč (včetně DPH) 

 
vybavení a zařízení ubytovacího nebo 
stravovacího zařízení - 650 000,00 Kč 
(bez DPH), 773 500,00 
 Kč (včetně DPH) 
 
úprava povrchů v areálu ubytovacího 
zařízení - 110 000,00 Kč (bez DPH), 
130 900,00 (včetně DPH) 

 
nepřijatelné výdaje - 474 620,00 Kč 
 
vlastní zdroje - 2 972 620,00 Kč 
 
celkem - 2 972 620,00 Kč 

termín předložení Žádosti o 
proplacení výdajů projektu: 2.1.2005 
 
2 996 431,00 
 
rekonstrukce budovy nebo její části 
na ubytovací nebo stravovací 
zařízení - 1 700 000,00 Kč (bez 
DPH), 2 023 000,00 Kč (včetně DPH) 
 
vybavení a zařízení ubytovacího 
nebo stravovacího zařízení - 679 
990,00 Kč (bez DPH), 809 189,00 
 Kč (včetně DPH) 
 
úprava povrchů v areálu ubytovacího 
zařízení - 110 010,00 Kč (bez DPH), 
130 911,00 (včetně DPH) 
 
nepřijatelné výdaje - 498 431,00Kč 
 
vlastní zdroje - 2 996 431,00 Kč 
 
celkem - 2 996 431,00 Kč 

Ž, list A2-A,  
č. 17 
 
Ž, list A2-B, č.2 
 
Ž, list A2-C 
 
 
 
 
Ž, list A2-C 
 
 
 
 
Ž, list A2-C 
 
 
 
Ž, list A2-B, č.3 
 
Ž, list A2-B,  
č. 13 
Ž, list A2-B,  
č. 18 

Číslo 
kategorie Popis odůvodnění změn  

 
12 
 

14 
 

13,16 
 

 
Byl jsem nucen posunout termín z důvodu zpoždění zaslání faktur od dodavatele. 
 
Hodnoty přijatelných výdajů se změnily na základě vyúčtování od dodavatele 
 
Změny nastaly z důvodu změny přijatelných výdajů. 

Číslo 
kategorie Přílohy k Hlášení 

  
 
 
 
 
 
 

Dovoluji si Vás požádat o souhlas s výše uvedenými změnami. 

Datum:   
16. 1. 2005 

Příjemce pomoci (jméno a podpis) : 
Jan Novák 
 

 
 

 
 


