Modifikovaný systém plateb spočívá v proplacení způsobilých výdajů, které jsou ze strany
příjemce řádně doloženy daňovými doklady (fakturami apod.) od dodavatelů, ale příjemce je
dosud neuhradil. Administrace ŽOP se oproti dosavadnímu systému ex-post plateb liší pouze
mírně, žadatel musí zejména v záhlaví ŽOP zaškrtnout, že se jedná o modifikovanou platbu, a
do 10 pracovních dnů od převedení prostředků na účet projektu musí doložit zaplacení
dodavateli/dodavatelům a řádné zaúčtování.

Příjemce předkládá ŽOP dle finančního plánu, nejdříve v den ukončení dané finanční fáze. Při
úpravě vztahů s dodavateli ohledně termínů fakturace a doby splatnosti faktur je potřeba vzít
v úvahu, že ŽOP lze předložit maximálně jedenkrát za každé tři měsíce realizace projektu a
pracovníci ÚRR mají po podání ŽOP na její administraci a převod prostředků 30 pracovních
dnů (s tím, že v případě zjištění nedostatků se lhůta do okamžiku nápravy pozastavuje).

ŽOP se vyplňuje v IS Benefit7, po vytištění je ŽOP osobně doručena (v dohodnutém termínu,
nejpozději do 5 pracovních dnů) příslušnému manažerovi ORPP. V případě, že příjemce žádá
proplatit výdaje dosud neuhrazené dodavatelům, tzn. že se jedná o modifikovanou (ex-post)
platbu, musí v IS Benefit zaškrtnout pole „Modifikovaná platba.“ (viz obr. č. 1)
V případě, že příjemce v rámci ŽOP žádá pouze proplacení výdaju, které již byly
dodavatelům zaplaceny, pole se nezaškrtává a ŽOP bude podána a administrována v IS
Benefit7 v klasickém režimu ex-post.

V rámci Zjednodušené žádosti o platbu může příjemce žádat o proplacení dvou typů výdajů
(s výjimkou zálohových faktur).
-

způsobilé výdaje uhrazené příjemcem, řádně dokladované a zaúčtované (obdobně jako
u ex-post plateb).

-

způsobilé
výdaje
podložené
odpovídajícími
daňovými
doklady
od
dodavatelů/smluvních partnerů (dle povahy výdaje, např. vydanými fakturami,
smlouvami apod.) dosud neuhrazené příjemcem. K těmto dokladům musí být
doložen návrh zaúčtování.

Příjemce oba typy výdajů zřetelně odliší v soupisce faktur, která je přílohou Zjednodušené
žádosti o platbu, a při osobním předání ŽOP podá daňové doklady rovněž rozlišené na
uhrazené a neuhrazené.

Obrázek č. 1: Pole „Modifikovaná platba“

Administrace ŽOP probíhá obdobně jako u ex-post plateb. Lhůta pro převod prostředků ze
strany ÚRR je 30 pracovních dnů (v případě zjištění nedostatků se lhůta do okamžiku nápravy
pozastavuje). S touto dobou (a s limitem 3 měsíců pro předkládání ŽOP) je třeba počítat při
dohadování termínu fakturace a doby splatnosti faktur s dodavateli.

Do 10 pracovních dní od okamžiku, kdy příjemce obdrží finanční prostředky na účet projektu,
předloží příjemce pracovníkům ORPP osobně originály výpisů z účtu ke všem provedeným

platbám (z výpisů musí být rovněž patrné, kdy příjemce obdržel na zvláštní účet projektu
prostředky od RR) a doloží řádné zaúčtování (např. výstupem z hlavní účetní knihy).
Neproplatí-li příjemce faktury dodavatelům ve stanovené lhůtě a výši a nedoloží-li ŘO
ve stanovené lhůtě proplacení faktur dodavateli, dopouští se porušení rozpočtové kázně
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Pro stanovení odvodu dotace za porušení rozpočtové kázně se uplatní
postup podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
Žadatel může proplatit výdaje, které předkládal v ŽOP jako neuhrazené, dodavatelům i
v průběhu administrace ŽOP. Pro doložení plateb platí stejné podmínky, jako kdyby byly
výdaje uhrazeny až po obdržení prostředků na účet projektu.
Doložení plateb probíhá pouze formou osobního předložení požadovaných dokladů, v IS
Benefit7 se nic nevyplňuje.

