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Poznámky:
Platnost ukončena dne:
V Metodickém doporučení pro uzavírání programového období 2007-13 vydaném MMR
k 30.6.2015 je uvedena možnost poskytnutí zálohových plateb dodavatelům na plnění
uskutečněné v roce 2016 a jejich zahrnutí do způsobilých výdajů projektu.
Na základě toho je tímto metodickým listem příjemcům povoleno použití zálohových plateb u
plnění typu „dodávka“ za těchto podmínek :
-

Příjemce předloží žádost o změnu v projektu, která bude obsahovat účel zálohové
platby (předmět a finanční objem plnění financovaného zálohovou platbou), datum
vyúčtování zálohové platby a případně nové datum ukončení projektu. Žádost o
změnu musí být ze strany ÚRR schválena před podpisem smlouvy mezi příjemcem a
dodavatelem obsahující možnost nebo povinnost poskytnutí zálohové platby
dodavateli.

-

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce obsahuje možnost nebo povinnost
poskytnutí zálohové platby dodavateli.

-

Ve smlouvě s dodavatelem má příjemce stanovenu možnost nebo povinnost uhradit
dodavateli zálohu na plnění, a to v přesně stanovené výši, nebo podle přesně
stanovených pravidel, přičemž ve smlouvě s dodavatelem musí být stanovena
maximální výše záloh.

-

Úhrada zálohy proběhne do 31. 12. 2015, a to z účtu příjemce na účet
dodavatele. Do tohoto termínu musí být odeslány finanční prostředky z účtu
příjemce.
o V případě úhrady zálohy na vázaný účet (nebo požití podobného institutu,
jako je notářská úschova či jiný účet třetí osoby) musí být uvolnění finančních
prostředků z vázaného účtu na účet dodavatele prokazatelně provedeno do
31. 12. 2015.
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-

Plnění dodavatele musí proběhnout v době realizace projektu – termín plnění a
vyúčtování zálohy musí být provedeno před stanoveným termínem ukončení projektu.
V případě, že tomu tak není, musí příjemce požádat ÚRR o prodloužení termínu
ukončení projektu.

-

Plnění dodavatele a vyúčtování zálohy musí být provedeno před podáním
poslední žádosti o platbu se způsobilými výdaji nebo nejpozději v průběhu její
administrace. Nejzazší termín pro vyúčtování zálohy je 15. březen 2016. Konkrétní
termín musí být vždy projednán a odsouhlasen řídícím orgánem.

V kapitole 4.2 Soupiska účetních dokladů Příručky pro příjemce se ruší text :
„Zálohové faktury nejsou přípustné.“
a nahrazuje se novým textem, který zní takto :
„V případech odsouhlašených ÚRR mohou být předloženy zálohové faktury na dodávky. Aby
výdaje financované zálohovou fakturou byly způsobilé, bude vyúčtování zálohy předloženo
v poslední žádosti o platbu obsahující způsobilé výdaje, případně v průběhu administrace
této žádosti o platbu. Pokud termín vyúčtování zálohy je v roce 2016 (nejzazší termín
vyúčtování zálohy je 15. března 2016, nestanoví-li ÚRR jinak), příjemce o této skutečnosti
předem informuje formou podání změny ÚRR. Není-li možnost zálohových plateb stanovena
již ve Smlouvě o poskytnutí dotace, podmínkou je rovněž uzavření dodatku ke Smlouvě o
poskytnutí dotace.“
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