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1.

Právní základ

EU stanovila v čl. 61 a v čl. 65 odst. 8 nařízení EU č. 1303/20131 pravidla k projektům, které
během realizace a/nebo po skončení vytvářejí čisté příjmy, aby nedošlo k přefinancování
projektů v důsledku vzniku čistých příjmů. Podle nich je nutné snížit způsobilé výdaje o čisté
příjmy, čímž dojde i ke snížení dotace.
Tento informační leták obsahuje obecné pokyny k oblasti použití a výpočtu u projektů, které
dosahují čistých příjmů.

2.

Definice čistých příjmů

Čistými příjmy se rozumí přítoky peněžních prostředků uhrazených bezprostředně uživateli
za infrastrukturu, zboží, služby nebo práva, jež byly v rámci projektu podpořeny, příp.
vytvořeny nebo vybudovány. Od těchto příjmů je nutno odečíst provozní a reprodukční
náklady zařízení s krátkou životností vzniklé během příslušného období. Rozdíl představuje
čisté příjmy.
Zohledňují se pouze čisté příjmy dosažené dotovanou investicí, tzn. pouze rozdíl
v přírůstcích příjmů a nákladů vyvolaných investicí.
Nejsou-li některé výdaje způsobilé, přiřadí se čisté příjmy způsobilým a nezpůsobilým
částem nákladů na investici podle poměru způsobilých nákladů vůči nezpůsobilým.
S úsporami provozních nákladů, které projekt vytvoří, se nakládá jako s čistým příjmem,
pokud tyto úspory nebudou kompenzovány odpovídajícím krácením provozní podpory2.

Odlišení od prostředků na krytí financování
Prostředky na krytí financování jsou všechny příjmy související s účelem poskytnutí dotace
(dotace, prostředky třetích osob) a vlastní podíl příjemce dotace. Jedná se o prostředky,
které slouží v rámci realizace projektu k jeho financování.
Čisté příjmy nepředstavují prostředky na krytí ve smyslu výše uvedeného, pokud neslouží
k financování účelu poskytnutí dotace. Čisté příjmy jsou vytvářeny projektem a jsou tak jeho
výsledkem, případně vedlejším produktem.

1
2

Dodatečná ustanovení v prováděcím nařízení EU 480/2014.
Podpora za účelem snížení bežných výdajů podniku.
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Prostředky na krytí financování se zahrnují do financování projektu, čisté příjmy snižují
způsobilé výdaje projektu.

Příklady čistých příjmů





poplatky pobírané přímo od uživatelů za užívání podpořené infrastruktury
platby za služby poskytované projektem
výnosy z prodeje nebo pronájmu zboží a infrastruktury vytvořených v rámci projektu
licenční poplatky z patentů/práv získaných v rámci projektu

Příklady prostředků na krytí
 vlastní prostředky, dotace od jiných poskytovatelů dotací
 dary

3.

Oblast použití

Předmětná úprava se vztahuje pouze na projekty, jež nezakládají veřejnou podporu a dále
splňují následující předpoklady:
 projekty s celkovými způsobilými výdaji přes 1.000.000,00 EUR, jež vytvářejí i po
skončení čisté příjmy (dále pod bodem 4.),
 projekty s celkovými způsobilými výdaji přes 50.000,00 EUR, jež vytvářejí během
realizace čisté příjmy a u nichž nejsou čisté příjmy posouzeny již podle bodu 4. (dále
pod bodem 5.).

4.

Určení čistých příjmů podle čl. 61 nařízení EU č. 1303/2013

Podléhá-li projekt ustanovením čl. 61 nařízení EU č. 1303/2013 (projekty s celkovými
způsobilými výdaji přes 1.000.000,00 EUR, vytvářející čisté příjmy i po skončení), určí se
čisté příjmy následovně:

stav: 26. srpna 2016
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Projekty, u kterých lze předem odhadnout čisté příjmy

4.1

Způsobilé výdaje projektu se předem zkrátí o odhadnuté diskontované čisté příjmy. Čisté
příjmy se přiřadí v poměrné výši způsobilým a nezpůsobilým částem nákladů na investici.
Zjištění se provádí na základě skutečně očekávaných čistých příjmů. Za tím účelem je Lead
partner povinen předložit za každého dotčeného kooperačního partnera s projektovou
žádostí přílohu „Oznámení čistých příjmů“ (formulář SAB VD 62026).
Tím se čisté příjmy vytvořené během realizace projektu a po jeho skončení považují za
zohledněné, a to za předpokladu, že během realizace projektu nevyjdou najevo dodatečné
příjmy, které nebyly předem zohledněny.

Výpočet
Diskontované čisté příjmy projektu se určí odečtením diskontovaných nákladů od
diskontovaných příjmů a případně přičtením zůstatkové hodnoty investice.
Výpočet diskontovaných čistých příjmů se provádí za referenční období závislé na
příslušném sektoru, do kterého projekt spadá. Referenční období přitom zahrnuje jak dobu
realizace projektu, tak i dobu po jeho skončení.

Relevantní sektory a sektorově závislá referenční období (v letech):







železnice 30
dodávky vody / čištění vody 30
pozemní komunikace 25-30
městská doprava 25-30
výzkum a inovace 15-25
jiné sektory 10-15

Zjištění čistých příjmů
Plánované příjmy, jako například poplatky za užívání, nájemné nebo pachtovné, výnosy
z převodů práv nebo licencí a poplatky za služby, se započítají v odhadované výši a příp.
ve výši připadající na projekt. Mezi příjmy nepatří transferové platby z národních nebo
regionálních rozpočtů nebo z národních veřejných pojišťovacích systémů.
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Určení nákladů
Při výpočtu čistých příjmů jsou zohledňovány následující náklady, připadající na referenční
období3:


reprodukční náklady zařízení s krátkou životností pro zajištění technické funkčnosti,



fixní provozní náklady a náklady na údržbu jako jsou personální náklady, náklady na
údržbu a opravy, náklady na management a administrativu, pojištění,



variabilní provozní náklady včetně nákladů na údržbu, jako jsou náklady na spotřebu
surovin, energií a dalších předmětů spotřeby a veškeré náklady na údržbu a opravy
zboží, služeb, infrastruktury aj. vytvořených projektem nezbytné pro prodloužení
životnosti.

Není-li DPH způsobilým výdajem, vychází výpočet příjmů a nákladů z částek bez DPH.

Zůstatková hodnota
Pro investici, u níž lze i po uplynutí referenčního období očekávat příjmy, je nutno určit její
zůstatkovou hodnotu (odhad čistých příjmů po uplynutí referenčního období) a tuto zahrnout
do výpočtu, avšak pouze tehdy, pokud jsou během referenčního období vytvářeny čisté
příjmy. Zůstatková hodnota se zohlední za období odpovídající zbývající době odepisování
investice v souladu s národními předpisy o účetnictví, a sice jednorázovou částkou
diskontovanou k prvnímu roku po uplynutí referenčního období.

Diskontování peněžních toků
Při výpočtu příjmů a nákladů se zohlední pouze plánovatelné příchozí a odchozí peněžní
toky. Peněžní toky se určují pro každý rok referenčního období, ve kterém se předpokládá
jejich uskutečnění.
Z výpočtu jsou vyňaty účetní položky, proti nimž nestojí žádná platba, jako jsou odpisy,
rezervy na pořízení nového vybavení a rezervy na nepředvídatelné výdaje.
Peněžní toky jsou diskontovány diskontní sazbou ve výši 4 %.

3

V žádosti o platbu nelze tyto náklady vyúčtovat jako způsobilé personální nebo věcné náklady (skutečné ani paušální).
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4.2

Projekty, u kterých nelze předem odhadnout čisté příjmy

Lze-li čisté příjmy očekávat, avšak objektivně nelze předem určit jejich výši, je třeba tuto
skutečnost oznámit a odůvodnit. Za tím účelem je Lead partner povinen předložit
s projektovou žádostí přílohu „Hlášení čistých příjmů“ (formulář SAB VD 62026).
V tomto případě budou od způsobilých výdajů odečteny čisté příjmy vytvořené během
realizace projektu a po dobu do tří let od jeho skončení. Čisté příjmy budou přiřazeny
v poměrné výši způsobilým a nezpůsobilým částem nákladů na investici.
Lead partner je povinen zajistit, aby dotčený kooperační partner podal národnímu
kontrolorovi v rámci závěrečného vyúčtování oznámení o výši čistých příjmů dosažených
do data skončení projektu.
Lead partner je dále povinen zajistit, aby dotčený kooperační partner podal národnímu
kontrolorovi jednou ročně oznámení o výši čistých příjmů vytvořených v době do tří let od
skončení projektu. Poslední oznámení je třeba předložit do tří měsíců od uplynutí těchto tří
let.
Oznámení se předkládá za pomoci přílohy "Hlášení čistých příjmů".
Čisté příjmy projektu budou vypočteny jako v bodě 4.1, do výpočtu však nebude zahrnuta
zůstatková hodnota investice a diskontování peněžních toků.

5.

Zohlednění čistých příjmů podle čl. 65 odst. 8 nařízení EU č. 1303/2013

Podléhá-li projekt ustanovením čl. 65 odst. 8 nařízení EU č. 1303/2013 (projekty
s celkovými způsobilými výdaji přes 50.000,00 EUR, které během realizace vytvářejí čisté
příjmy a u nichž nebyly čisté příjmy posouzeny podle bodu 4.), platí následující:
Zohledněny budou jen Čisté příjmy realizované za dobu realizace projektu.
Lead partner je povinen zajistit, aby dotčení kooperační partneři podávali národnímu
kontrolorovi v rámci průběžných vyúčtování, nejpozději však v rámci závěrečného
vyúčtování oznámení o výši čistých příjmů dosažených do data skončení projektu. K tomu
je třeba použít přílohu "Hlášení čistých příjmů" (formulář SAB VD 62026).
Odhad čistých příjmů v rámci projektové žádosti se nevyžaduje.
Na základě toho budou způsobilé výdaje sníženy o část čistých příjmů odpovídající poměru
způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Odpovídajícím způsobem bude snížena i dotace.
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