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Tento dokument je platný pro výzvy vyhlášené od 20. 12.2018 
 

ZMĚNA ŽADATELE A PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ PODMÍNKY ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A DAŇOVÉ 

HISTORIE ŽADATELE1 

I. Vysvětlení pojmů (aby nemohlo dojít k omylu, považujeme za nutné pro účely tohoto dokumentu 

některé dále používané pojmy definovat) 

 přeměna žadatele – přeměnou žadatele se pro účely tohoto dokumentu rozumí výlučně 

přeměna ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, 

ve znění pozdějších předpisů 

 změna žadatele – změnou žadatele se pro účely tohoto dokumentu rozumí jak přeměna 

žadatele, tak i jiné změny v osobě žadatele o dotaci (zejména vklad či prodej obchodního 

závodu nebo jeho části) 

 provedení změny žadatele – okamžikem provedení změny žadatele rozumíme okamžik nabytí 

účinnosti této změny dle platných právních předpisů 

 obchodní závod – pro účely tohoto dokumentu jím rozumíme obchodní závod dle ustanovení 

§ 502 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

II. Prokazování splnění podmínky účetní, ekonomické a daňové historie žadatele (dále jen 

„historie“)  

Poskytovatel dotace připouští za splnění všech podmínek tohoto dokumentu prokázání požadované 

historie pomocí subjektu odlišného od žadatele, avšak vždy pouze za situace, že žadatel o dotaci nemá 

ani jednu z těchto historií sám.  

a) V případě, že se jedná o žadatele, který má právního předchůdce, je prokázání historie pomocí 

tohoto právního předchůdce (zanikajícího/zaniklého i nezanikajícího/nezaniklého) 

akceptovatelné poskytovatelem dotace za předpokladu, že dojde k převodu alespoň 25 % 

hodnoty bilanční sumy dle poslední účetní závěrky v případě subjektů vedoucích účetnictví. 

V případě subjektů vedoucích daňovou evidenci dojde k převodu alespoň 25 % hodnoty 

majetku dle posledního daňového přiznání2. 

 

                                                           
1 Délka období prokazování účetní, ekonomické a daňové historie žadatele je uvedena v textu výzvy. 
2 Pokud není hodnota majetku uvedena v daňovém přiznání, je nutné doložit výkaz o majetku a závazcích. 
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b) V případě, že se jedná o nově vzniklého žadatele (nově vzniklý subjekt), který nemá právního 

předchůdce, nelze připustit prokazování historie pomocí subjektu odlišného od žadatele. 

V případě prokazování historie žadatele pomocí subjektu odlišného od žadatele, je žadatel vždy 

povinen doložit listiny prokazující způsob provedení změny, včetně jeho slovního popisu, a listiny 

prokazující splnění uvedených podmínek, např. počáteční rozvahy a ostatní dokumenty, o které bude 

poskytovatelem dotace požádán. 

III. Změna žadatele po podání předběžné žádosti o podporu do vydání rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. 

Poskytovatel dotace připouští změnu žadatele o dotaci za splnění následujících podmínek i v tomto 

„mezidobí“.  

Nový žadatel pak musí vždy doložit splnění všech podmínek dané Výzvy, a to zejména: 

 CZ NACE, všechny formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, všechna omezení a specifika 

dané výzvy 

 musí mít podporovanou právní formu  

 počet žádostí nového žadatele nesmí přesáhnout i s touto „novou žádostí“ povolený počet 

žádostí pro jedno IČ 

 doložit prohlášení o velikosti podniku 

 doložit požadovanou historii žadatele  

Jestliže by mělo po podání předběžné žádosti o podporu dojít ke změně žadatele, musí této změně 

vždy předcházet následující kroky: 

1. Žadatel je povinen předložit poskytovali dotace žádost o souhlas se změnou žadatele a projekt 

změny včetně jeho slovního popisu. Součástí tohoto slovního popisu bude také jednoznačná 

identifikace „nového žadatele“ a prohlášení, že tento „nový žadatel“ bude splňovat a bude 

schopen doložit splnění všech podmínek příslušné výzvy.  Na výzvu poskytovatele je žadatel 

povinen doložit bez zbytečného odkladu i jiné dokumenty. V případě, že nedojde k předložení 

žádosti o souhlas se změnou žadatele, projektu změny a jeho slovního popisu poskytovateli 

dotace alespoň 30 dní před plánovaným dnem provedení změny žadatele, vyhrazuje si 
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poskytovatel dotace právo tuto žádost zamítnout, tím není dotčeno jeho právo zamítnout 

žádost i v jiných případech.  

2. Po kontrole dokumentů předložených dle bodu 1) bude žadateli oznámen buď nesouhlas 

s provedením změny žadatele, nebo podmíněný souhlas s touto změnou žadatele.  

3. Ke změně žadatele může dojít (má-li poskytovatel dotace tuto změnu žadatele akceptovat) až 

po udělení podmíněného souhlasu dle bodu 2). 

4. „Nový žadatel“ je povinen nejpozději do 30 dní ode dne provedení změny žadatele doložit 

poskytovateli dotace všechny dokumenty prokazující splnění podmínek dané Výzvy (zejména 

splnění podmínek popsaných výše v bodě III.) a dále dokumenty prokazující, jakým způsobem 

byla změna skutečně provedena. Toto skutečné provedení změny žadatele musí být v souladu 

s projektem změny předloženým dle bodu 1). Na výzvu poskytovatele dotace je „nový žadatel“ 

povinen doložit bez zbytečného odkladu i jiné dokumenty. 

5. Pokud poskytovatel dotace dospěje při kontrole dokumentů předložených dle bodu 4) k 

závěru, že „nový žadatel“ splňuje všechny podmínky dané výzvy a že zde nejsou jiné závažné 

okolnosti bránící v pokračování administrace předběžné žádosti o podporu/žádosti o podporu 

s „novým žadatelem“, informuje o této skutečnosti žadatele i „nového žadatele“ a pokračuje 

v administraci žádosti s „novým žadatelem“.  

V případě, kdy ke změně žadatele má dojít na základě rozhodnutí soudu či ze zákona, musí o této 

změně žadatel informovat poskytovatele dotace a předložit dokumenty prokazující, že ke změně 

dochází právě v důsledku soudního rozhodnutí nebo změny zákona.  

 

IV. Změna žadatele o dotaci po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Přípustnost změny, resp. přeměny žadatele je v tomto případě možná pouze v souladu s ustanovením 

§ 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.  

 


