Jak založit Master účet – první krok pro přístup k aplikaci eAccount
Žádost o dotaci budete podávat prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Základními
požadavky pro zajištění správného chodu eAccount jsou:
•

Pro přístup k aplikaci – stejné požadavky na software jako pro používání
elektronického podpisu (viz kapitola 1.6 Elektronický podpis – jak a kde ho získat).
eAccount je optimalizován pro rozlišení 1024x768.

•

Pro zajištění elektronického podpisu - vlastnictví kvalifikovaného elektronického
certifikátu u odpovídajících statutárních zástupců (viz kapitola 1.6 Elektronický podpis –
jak a kde ho získat).

•

Pro správné vyplnění požadovaných formulářů - znalost požadovaných údajů
v jednotlivých formulářích.

Pokud podáváte prostřednictvím aplikace eAccount žádost o poskytnutí dotace poprvé, je prvním
krokem založení hlavního účtu žadatele, tzv. Master účtu. Master účet zakládá v aplikaci eAccount
vždy statutární zástupce společnosti (organizace), která žádá o dotaci. Od 8. 10. 2012 nelze
delegovat tuto pravomoc na jinou FO/PO na základě plné moci. Statutární zástupce musí vlastnit
kvalifikovaný elektronický certifikát (informace o kvalifikovaném certifikátu naleznete v kapitole
1.6 Elektronický podpis – jak a kde ho získat).

Bez kvalifikovaného elektronického certifikátu není možné Master účet založit!

K jedné firmě (jednomu IČ) lze založit pouze jeden Master účet. Pokud již firma s Vámi zadaným IČ již
v systému existuje, budete na tuto skutečnost upozorněni hláškou. V takovém případě se obraťte
s dotazem na provozovatele aplikace, tj. agenturu CzechInvest, prostřednictvím kterékoli z RK CI
(adresy a kontakty naleznete na stránce http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare).
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aplikace
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(www.czechinvest.org/eaccount). Přístup do procesu pro založení Master účtu je z úvodní obrazovky
s přihlašovacím oknem. V horní liště je příkaz „Založení Master účtu“, který zajistí přechod do průvodce
pro vytvoření Master účtu.
Od 8. 10. 2012 je aplikace eAccount napojena na Základní registry (ISZR). V souvislosti s tímto
propojením dochází ke změně při zakládání Master účtů. Legislativa, která se týká ISZR,
neumožňuje třetím osobám, aby se seznámili s důvěrnými daty. Z tohoto důvodu si musí každý
žadatel založit svůj Master účet sám, prostřednictvím oprávněného statutárního orgánu. Již nelze
delegovat tuto pravomoc na jinou FO/PO na základě plné moci. Až po založení a aktivaci Master
účtu může být projekt administrován poradenskou společností.

Všechny uvedené údaje v Master účtu musí PŘESNĚ korespondovat s údaji uvedenými
v obchodním rejstříku. Shoda údajů se týká také malých a velkých písmen, interpunkce, čárek či
mezer.
Shodu zajišťuje částečně propojení aplikace eAccount se Základními registry (ISZR), ze kterých jsou
přenášeny/aktualizovány informace o žadateli přímo do zakládaného/založeného Master účtu. Toto
platí pouze v případě, že žadatel má právní formu vyžadující IČ. V případě žadatele s právní formou
nevyžadující IČ je nutné si údaje vyplnit sám a je možné je editovat.
Předmět činnosti subjektu dle klasifikace CZ-NACE musí v plném rozsahu odpovídat předmětu
činnosti registru ARES Ministerstva financí ČR. Při zakládání jednotlivých projektů a podávání žádostí
jsou některá data automaticky přenášena z Master účtu.

V případě, že Master účet zakládá žadatel bez IČ, musí mít při zakládání kvalifikovaný certifikát. Místo
IČ se jako identifikace žadatele uvádí číslo Občanského průkazu. Do aplikace se z kvalifikovaného
certifikátu automaticky přenese jméno a příjmení. Právní forma zůstane v tomto případě
needitovatelná s vyplněnou hodnotou 100 (FO). Následně dojde k automatické kontrole dat
s Registrem obyvatel. V případě, že by pro zadané číslo Občanského průkazu existoval jiný záznam,
není možné v zakládání Mater účtu pokračovat.

Založení Master účtu

Pro žádost o založení
Master účtu klikněte zde.

Po potvrzení Vaší žádosti
o založení Master účtu se
můžete přihlásit zde.

Po kliknutí na odkaz „Založení Master účtu“ se zobrazí seznam certifikátů z úložiště certifikátů.
Žadatel provede výběr odpovídajícího certifikátu k založení Master účtu. NOVĚ žadatel potřebuje
kvalifikovaný certifikát již při prvním kroku založení Master účtu.

Výběr
certifikátu
pro založení MÚ.

V případě, že byla zvolena právní forma vyžadující IČ, jsou pomocí tlačítka „Načíst ze Základních
registrů“ načteny údaje jako Obchodní jméno, sídlo žadatele a jména statutárních zástupců přímo ze
Základních registrů. Žadatel je již nevyplňuje. (V případě žadatele s právní formou nevyžadující IČ je
nutné si údaje vyplnit sám a je možné je editovat.)

Kroky k založení MÚ, ve kterých dochází k načtení údajů ze Základních registrů
Proveďte načtení údajů přes pole „Načíst ze Základních registrů“.

Tlačítko „Načíst ze
Základních registrů“
k načtení
údajů
ze
Základních registrů
Údaje načtené ze
Základních registrů.

Údaje načtené ze
Základních registrů.

Po načtení údajů ze Základních registrů je nutné doplnit kontakty žadatele.

V případě načtení údajů
ze Základních registrů
není možné přidávat další
statutární
zástupce
pomocí tlačítka „Nový
záznam“ ani je mazat.

Údaje
načtené
Základních registrů.

ze

U automaticky přenesených statutárních zástupců ze Základních registrů je nutné po rozkliknutí
doplnit povinné informace o e-mailu a telefonu.

Kontextová nápověda

Při práci s aplikací eAccount máte vždy
k dispozici nápovědu. Stačí kliknout na
tuto ikonu.
Po dokončení procesu založení Master účtu vyčkejte prosím jako nově vložený Master uživatel na
potvrzení přístupu ze strany správce aplikace eAccount. Správce aplikace eAccount musí ověřit
základní údaje o žadateli, především právo a způsob jednání za uvedeného žadatele. V případě
nalezení nesrovnalostí bude správce aplikace eAccount kontaktovat zavedeného Master uživatele.
Po podpisu podmínek používání eAccount, bude správcem aplikace prověřena pravost uvedených
údajů a elektronických podpisů. V případě správně zadaných údajů a přítomnosti všech
požadovaných elektronických podpisů Vám bude účet do 5 pracovních dnů aktivován. V opačném
případě k jeho aktivování nedojde.
O aktivaci účtu budete informováni na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Následně se již budete moci
přihlásit do systému Vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem, které jste zadali při zakládání
Master účtu. Před touto aktivací se nelze do aplikace eAccount přihlásit.
V případě ztráty hesla je třeba si předem domluvit schůzku na RK CI (seznam Regionálních
kanceláří CzechInvestu naleznete na stránce http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare) a
osobně se dostavit, prokázat se oprávněním ke změně hesla od firmy vlastnící Master účet a poté
společně se správcem aplikace toto heslo změnit.

Master účet a uživatelské účty
Firma vlastnící Master účet je hlavním garantem projektu, na který žádá dotaci, a všech uvedených
informací. Zakladatel Master účtu prostřednictvím aplikace eAccount spravuje projekty, zakládá jemu
podřízené uživatele a přiděluje jim projekty a oprávnění k provádění jednotlivých akcí u přidělených
projektů. Za veškeré činnosti prováděné v aplikaci eAccount prostřednictvím Master účtu a jím
podřízených uživatelů, nese odpovědnost firma vlastnící Master účet.

Zde je možné po
založení MÚ nastavit
práva a přístupová
hesla pro podřízené
uživatele
(uživatelské účty)

Návod k delegování aktivit spojených s podáváním projektů a s čerpáním dotací z OPPI pomocí plné
moci je k dispozici na stránkách CzechInvestu (http://www.czechinvest.org/plna-moc). Zde také
naleznete závazné formuláře plných mocí ve dvou variantách – Plná moc a Substituční plná moc.
Pokud jsou úkony žadatele v průběhu projektového cyklu prováděny v zastoupení na základě plné
moci, je dostatečné, pokud je na plné moci uveden úředně ověřený podpis (případně podpisy, jedná-li
více osob současně) pouze za stranu zmocnitele. Podpis zmocněnce, ověřený nebo neověřený,
nemusí být v plné moci obsažen. Akceptace plné moci zmocněncem je potvrzena jejím předložením.

Změna IČ/DIČ
Pokud dojde u žadatele ke změně IČ/DIČ, lze tuto změnu provést pouze v Plné žádosti. V tomto
případě musíte kontaktovat PM projektu přes nástěnku projektu. Projekt nesmí mít v době žádosti o
změnu IČ/DIČ zahájeno změnové řízení. V případě, že PM projektu povolí změnu IČ/DIČ, musí být do
dokumentace projektu vložen dokument typu „Odůvodnění změny identifikace žadatele“.
Následně agentura CzechInvest provede změnu IČ/DIČ.
Přechodem subjektu na nové IČ je původní IČ v IS ZR zneplatněno a po aktualizaci této změny bude
pro MÚ a návazné projekty přístup jen v režimu čtení.

