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1. Textová úprava odkazu na pravidla pro navýšení prostředků v projektech (kap. 7.1, 

str. 27) 

Výdaje, které nejsou v souladu se zásadami a pravidly pro způsobilost výdajů stanovenými 

v tomto dokumentu, nebo výdaje vzniklé v průběhu realizace projektu, které mají charakter 

způsobilých výdajů, avšak jsou nad rámec rozpočtových výdajů projektu uvedených 

ve Smlouvě o poskytnutí dotace (vícenáklady), je KP povinen hradit ze svých zdrojů. 

V případě výskytu výdajů, které nebylo možno objektivně předem odhadnout při přípravě 

projektové žádosti, může být rozhodnuto o navýšení prostředků. Podrobné informace 

k podmínkám těchto a dalších změn v projektech jsou uvedeny v kap. 4.1 Příručky pro české 

kooperační partnery – realizace projektu. 

 

 

2. Doplnění definice čistých příjmů (kap. 7.4.1.1., str. 36) 

Čistý příjem vzniklý v průběhu realizace projektu představuje příjmy snížené o náklady 

spojené s jejich vznikem, za předpokladu, že náklady nepředstavují způsobilé výdaje. 

 

 

3. Úprava vykazování čistých příjmů během doby realizace projektů (kap. 7.4.2 a 

7.4.3, str. 36, 37) 

a) Změna hranice alokace projektů pro režim vykazování čistých příjmů z 50 tis. EUR na 

100 tis. EUR na základě  změnové verze nař. 1303/2013 z 18. 7.2018. 

 

b) Úprava vykazování čistých příjmů během doby realizace projektů    

 

Čisté příjmy vytvářené během doby realizace projektu u projektů nad 100 tis. EUR 

Čisté příjmy vytvářené v průběhu realizace projektu se u projektů, u nichž celkové způsobilé 

výdaje přesahují 100 000 EUR, podle článku 65 odstavec 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 

odečítají od způsobilých výdajů a zohledňují se nejpozději v rámci závěrečné žádosti o platbu. 

Čisté příjmy v projektu však kooperační partneři vykazují průběžně v jednotlivých zprávách o 

průběhu projektu, resp. soupiskách výdajů. Pokud nejsou způsobilé všechny výdaje projektu, 

rozdělí se čisté příjmy v poměrné výši na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Spolu se závěrečnou 

zprávou o průběhu projektu předkládá kooperační partner formulář Oznámení čistých příjmů 

(ke stažení na internetových stránkách programu). 

Tato úprava se nevztahuje na: 

 ocenění 

 projekty podléhající pravidlům pro státní podporu 

 projekty, u nichž je podpora z veřejných zdrojů poskytována formou jednorázových 

částek či na základě standardní stupnice jednotkových nákladů za předpokladu, že 

čisté příjmy byly zohledněny předem 

 
 
Čisté příjmy vytvářené během doby realizace projektu u projektů pod 100 tis. EUR 

U projektů s celkovými způsobilými výdaji nižšími než 100 000 EUR se čisté příjmy odečítají, 

pouze pokud přesáhnou částku vlastního spolufinancování projektu. 

 



3 

 


