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Příloha č. 6 – Metodika odpočtu příjmů 

METODIKA ODPOČTU ČISTÉHO PŘÍJMU U PROJEKTŮ, KTERÉ VYTVÁŘEJÍ 
PŘÍJMY 
Tato metodika se vztahuje na projekty v programu PROSPERITA, část I. se zaměřením na 
podporu vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, samostatných územně správních 
jednotek, spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem 
soudržnosti, jejichž celkové náklady (způsobilé výdaje) přesahují 1 mil. EUR. (více viz 
Nařízení Rady (ES) č. 1341/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 
1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 
soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy). 

Při stanovení metodiky odečítání čistého příjmu u projektů programu PROSPERITA, které 
vytvářejí příjmy, se vychází z Nařízení rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 s použitím 
článku č. 55 a Informativního dokumentu Evropské komise „Guidance note on Article 55 of 
Council Regulation (EC) No. 1083/2006: Revenue-generating Projects“ se zohledněním 
pravidla „znečišťovatel platí“ a „nákladové mezery“. Tato metodika zohledňuje pouze 
peněžní výnosy projektu. 

Projektem, který vytváří příjmy se rozumí jakákoliv investice do infrastruktury, pokud z ní 
plynou příjmy. Příjmem se rozumí přímo hrazené poplatky nebo příjmy z prodeje nebo 
pronájmu pozemků či budov popř. úplaty za jakékoliv jiné poskytování služeb (dále jen 
příjmy).  

Čistý příjem je roven rozdílu příjmů (výnosů) a provozních nákladů, které zahrnují náklady 
nezbytně nutné na provoz projektu tak, aby byla zabezpečena jeho plná funkčnost (tj. náklady, 
které nemají investiční charakter), a to s použitím cen v místě a čase obvyklých. Celkovou 
výši takto vykázaných nákladů lze zvýšit o 10% marži (tzn. odečíst lze 1,1 násobek 
prokázaných provozních nákladů). 

Tento čistý příjem musí být odečten v poměrné výši od způsobilých výdajů projektu v době 
jeho provozu (do momentu ukončení projektu). Příjemce vykáže jen příjmy a náklady, které 
se přímo vztahují ke způsobilým výdajům. Protože se příjmy a náklady vyskytují v různých 
kalendářních letech, je třeba provést jejich diskontování, tj. srovnání jejich hodnoty k 
jednomu okamžiku. Pro tyto účely je použito úrokové míry 5 % p.a. na základě doporučení 
Evropské komise z Informativního dokumentu „Guidance note on Article 55 of Council 
Regulation (EC) No. 1083/2006: Revenue-generating Projects“. 

Po 10 letech (celé kalendářní roky) příjemce dotace vykáže skutečnou hodnotu provozních 
nákladů a výnosů a spočítá čistý příjem. V provozních nákladech se nesmí objevit část 
nákladů proplacených z programu Prosperita v rámci provozní fáze projektu. Posledním 
rokem vykazování je 3. rok po uzávěrce operačního programu. U projektů zahájených v roce 
2010 a později se úměrně tomu období pro vykazování příjmů zkrátí. 
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Příjmy a výdaje vykáže příjemce ve výkazu, který obsahuje údaje za deset po sobě jdoucích 
kalendářních let. Výkaz potvrdí statutární orgán příjemce a auditor – člen Komory auditorů 
ČR. Prvním rokem vykazování je první celý rok, který následuje po roce, v němž bylo 
plánováno zahájení projektu dle harmonogramu. Údaje vykáže příjemce dotace v této 
struktuře: 

 

  Rok n Rok n+1 atd. Rok 10 Celkem 

Příjem (P) P     

Provozní 
náklady (N) 

N     

Odečítané 
náklady (ON) 

1,1 x N     

Čistý příjem 
(ČP) 

P – ON     

Odúročitel 
(OÚ) 

Hodnoty OÚ 

viz tabulka niže 

    

Diskontovaný 
čistý příjem 
(DČP) 

ČP x OÚ    Např. (30) 

Způsobilé 
investiční 
výdaje reálně 
uplatněné a 
schválené 
správcem 
programu (ZV) 

Způsobilé 
výdaje, které 
byly schváleny 
Řídicím 
orgánem. 

Např. (100) 

Skutečně 

proplacená 
dotace na 
investiční 
výdaje (SPD) 

Skutečně 
proplacená 
dotace na účet 
příjemce. 

Např. (70) 

Částka k 
odečtení od 
dotace (ČOD) 

DČP – (ZV – SP 
D) 

 

Např. 30-(100 -
70) = 30-30 
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Hodnoty odúročitele 

Rok n  

1 0,952381 

2 0,907029 

3 0,863838 

4 0,822702 

5 0,783526 

6 0,746215 

7 0,710681 

8 0,676839 

9 0,644609 

10 0,613913 

 

Pokud příjemce dotace nepřevede veškerou poskytnutou dotaci (mimo podpory poskytnuté 
příjemci dotace na provozní náklady v rámci pravidla de minimis, příp. Dočasného rámce) 
v rámci podpory nezakládající veřejnou podporu podnikatelským subjektům (konečným 
příjemcům) dle bodu 8 Výzvy, je povinen tuto částku nepřevedené dotace promítnout do 
částky k odečtení dotace (ČOD) jako čistý příjem 10. (posledního) roku (ČP) a tato částka 
bude diskontována příslušným odúročitelem. 

Doba pro předání dotace je 10 celých kalendářních let od ukončení investiční fáze projektu 
(resp. od prvního data, kdy je centrum způsobilé k převodu veřejné podpory na konečné 
příjemce). Pokud toto datum nastane po roce 2020, stanoví příjemce tuto částku 
kvalifikovaným odhadem na základě extrapolace převedených hodnot veřejné podpory za již 
uplynulé kalendářní roky. Tento kvalifikovaný odhad je povinen příjemce dotace nechat 
ověřit auditorem – členem Komory auditorů ČR.  

Příjemce dotace je povinen zaslat výkaz (potvrzený statutárním orgánem příjemce a 
auditorem – členem Komory auditorů ČR) poskytovateli dotace do 30 dnů od účetní uzávěrky 
za poslední vykazovaný rok.  
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Pokud částka k odečtení od dotace dosáhla kladné hodnoty, je nutné takto vypočtenou částku 
vrátit na účet poskytovatele do 30 dnů od účetní uzávěrky za poslední vykazovaný rok. 


