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Příjemce vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu: 

                                                 
1
 Vyplňuje jen příjemce GP, pro příjemce IP není relevantní a proškrtne. 
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I. Změny v projektu  
 

Popis a zdůvodnění změn v projektu: 

Přesun finančních prostředků mezi kapitolami rozpočtu přesahující 15% objemu způsobilých 

výdajů kapitoly dle platného rozpočtu 

 

Předmětem změny projektu je přesun položek rozpočtu z kapitoly  

5.2 Odborné služby/Studie a výzkum do kapitoly 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek.  

 

Původní zařazení položek do rozpočtu: 

kapitola 5.2 Odborné služby/Studie a výzkum 

5.2.1 Webový portál 

5.2.2 Aplikace pro platformu iTunes 

5.2.3 Aplikace pro platformu Android 

5.2.4 Grafické služby 

 

Nově vytvořené položky rozpočtu: 

kapitola 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek - 3.2.1 Software 

3.2.1.1 Webový portál 

3.2.1.2 Aplikace pro platformu iTunes 

3.2.1.3 Aplikace pro platformu Android 

3.2.1.4 Grafické služby 

 

Důvod změny: 

Výše uvedené položky (5.2.1 – 4) byly do rozpočtu projektu zařazeny jako neinvestiční do kapitoly 

Odborné služby. Po konzultaci s externí účetní firmou nám bylo doporučeno přesunout tyto 

položky do kapitoly Dlouhodobý nehmotný majetek (3.2.1.1 – 4) jako investiční majetek, kam 

svojí podstatou, dle platných zákonů o účetnictví náleží. 

 

Přestože se jedná o změnu, která má za důsledek vzájemnou změnu celkové výše investičních a 

neinvestičních prostředků, nejedná se o změnu výše „Křížového financování“.  

Viz citace z Příručky pro příjemce finanční podpory verze 8, str. 48.: 

“Dlouhodobý  nehmotný  majetek  Soft are, Ostatní) – zahrnuje celkovou úhradu za nákup 

dlouhodobého nehmotného majetku nad 60 000 Kč za kus  pořizovací cena), např. licence, kno -

ho , studijní pro ramy, soft are  i vyvinutý na zakázku) a další.  edná se o investiční majetek, který  

však nebude zahrnut do křížového financování.” 
 

Tato změna nemění charakter a hlavní cíle projektu a nemění ani výši rozpočtu. 

Jedná se o přesun původně nesprávně zařazených položek v rozpočtu projektu tak, aby 

mohly být správně zaúčtovány dle platných zákonů o účetnictví. 

 

 

 

 

 

 






