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1. PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA A DALŠÍ ZÁVAZNÉ DOKUMENTY 

Zohledňování příjmů v projektech podpořených v rámci Programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen 

Program EÚS) je prováděno podle následujících právních a dalších závazných 

dokumentů: 

1| Příslušná ustanovení evropského práva v platných zněních, zejména: 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu 

pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 

Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006 a 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o 

společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 

venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu. 

2| ustanovení následujících společných pravidel specifických pro program, 

3| národní ustanovení budou uplatňována v případě, že evropské právní základy 

a pravidla specifická pro program nestanovují žádnou úpravu. 

4| V České republice jsou tam, kde nebyla v tomto dokumentu stanovena žádná pravidla 

specifická pro program, uplatňována pravidla Příručky pro české žadatele a Příručky 

pro české příjemce dotace. 

2. DEFINICE (ČISTÝCH) PŘÍJMŮ, KTERÉ JE NUTNÉ ZOHLEDNIT 

1| V rámci programu je nutné zohlednit: 

a│ čisté příjmy, tj. veškeré přítoky peněžních prostředků přímo od uživatelů zboží nebo 

služeb, které jsou poskytovány v rámci projektu1 po odečtení provozních nákladů a 

reprodukčních nákladů zařízení s krátkou životností, které vznikly v daném období, 

včetně úspor provozních nákladů dosažených díky realizaci projektu, které nejsou 

kompenzovány rovnocenným snížením provozních dotací a 

b│ veškeré další peněžní příjmy, které vznikly v rámci realizace projektu2. 

  

                           
1
 Např. poplatky hrazené přímo uživateli za využívání infrastruktury, prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo platby za služby. 

2
 Např. příjmy z odstraněného materiálu, který vznikl při provádění rekonstrukce. 
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2| Za příjem se nepovažují a od způsobilých výdajů operace se neodečítají platby, které 

příjemce obdrží ze smluvních pokut v důsledku porušení smlouvy mezi příjemcem 

a třetí osobou či osobami nebo které vznikají v důsledku toho, že třetí osoba vybraná 

podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek svou nabídku stáhne (peněžní jistota).  

3| Čisté příjmy dle bodu (1) písm. a) se zohledňují pouze v případě, že jsou vyšší než 

nula. To znamená, že příjmy, které nepřekračují provozní náklady, resp. se jim rovnají, 

se nezohledňují. 

3. ZOHLEDNĚNÍ PŘÍJMŮ 

1| V zásadě se všechny čisté příjmy, resp. další peněžní příjmy musí odečíst od celkových 

způsobilých výdajů projektu. 

2| Odhadované čisté příjmy, resp. další peněžní příjmy se od celkových způsobilých 

výdajů odečítají již v žádosti.  

3| Skutečně vzniklé čisté příjmy, resp. další peněžní příjmy se musí odečíst přímo od 

způsobilých výdajů v rámci Vyžádání prostředků, které následuje po vzniku těchto 

příjmů.  

4| V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý příjem 

v poměrné výši na způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů. 

5| U projektů, které příjmy vytvářejí i po svém ukončení, se výpočet budoucích nákladů 

a příjmů v daném období provádí pomocí diskontování (tabulka k výpočtu viz příloha). 

6| Období, po které se zohledňují skutečně dosažené příjmy, je stanoveno v národních 

dokumentech, kterými jsou právně navázány finanční prostředky 

(Rozhodnutí/Smlouva)3. 

7| Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, se musí odečíst od způsobilých 

výdajů vykázaných EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení 

dokladů pro uzavření programu. 

8| U projektů s celkovými způsobilými výdaji pod 1 mil. EUR se příjmy monitorují 

a zohledňují pouze během realizace projektu. Příjmy vytvářené po skončení realizace 

projektu se u těchto projektů nezohledňují. 

3|1 Projekty s celkovými způsobilými výdaji pod 25 tis. EUR 

1| Příjmy se zohlední pouze tehdy, pokud nepřekročí výši vlastního podílu4. 

2| Příjmy, které překročí výši vlastního podílu, se musí odečíst přímo od prostředků ERDF 

a příp. poměrně od příspěvku třetí osoby v rámci Vyžádání prostředků, které následuje 

po vzniku těchto příjmů.  

3| Příjemce vyčíslí odhadovanou výši příjmů v rámci podávání žádosti.  

4| Skutečně vytvořené příjmy se monitorují a zohledňují po dobu realizace projektu. 

                           
3
 Ve Svobodném státu Bavorsko: lhůta účelového vázání. 

4
 Pod vlastním podílem se rozumí část celkových způsobilých výdajů, která není financována z ERDF a ani pomocí příspěvku třetí osoby.  
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4. PŘÍJMY U PROJEKTŮ S VEŘEJNOU PODPOROU  

1| U projektů, které jsou podpořeny v režimu de-minimis nebo v rámci blokové výjimky, se 

čisté příjmy zohledňují v souladu s příslušnými pravidly pro veřejnou podporu.  

5. PŘÍLOHY 

1| Tabulka pro výpočet diskontovaných nákladů a příjmů  

2| Vysvětlení pro použití tabulky pro výpočet diskontovaných nákladů a příjmů 
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