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Postup pro zadávání údajů o příjmech v IS Benefit7
Dne 1. 6. 2011 byly do Benefit7 a Monit7+ zapracovány nová pole pro sledování projektů
vytvářející příjmy. V případě, že projekt bude vytvářet příjmy, má žadatel povinnost
postupovat podle následujících postupů.

ZAKLÁDÁ PROJEKT
VEŘEJNOU PODPORU?

ANO
Čl. 55 Obecného
nařízení se nebude
aplikovat

Postupuje se dle
pravidel
“Veřejné podpory“
čl. 107 smlouvy
o fungování EU.
Příjmy nebudou
sledovány a
zohledňovány ve výši
dotace.

NE
Projekty, jejichž
celkové plánované
výdaje jsou vyšší
nebo rovny
20 milionů Kč

Bude se aplikovat
čl. 55 Obecného
nařízení

ČL. 55

ČL. 55

Příjmy lze
objektivně
odhadnout předem

Příjmy nelze
objektivně
odhadnout předem

FINANČNÍ MEZERA

ODPOČET

Výše dotace
se vypočítá pomocí
„finanční mezery“

Odečtou se čisté příjmy
vytvořené v průběhu
pěti let od ukončení
operace od výdajů
vykázaných Komisi
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Projekt bude vytvářet příjmy podle článku 55 odhadnutelné předem
Podání žádosti
Projektová žádost
V případě, že projekt bude vytvářet příjmy podle článku 55 (celkové plánované výdaje jsou
vyšší nebo rovny 20 mil. Kč) odhadnutelné předem, má žadatel při předkládání projektové
žádosti povinnost vyplnit excelovskou tabulku pro výpočet finanční mezery. Na základě
tohoto výpočtu bude zjištěna maximální výše dotace, která může být žadateli poskytnuta.
 Pokud nejsou pro spolufinancování způsobilé veškeré investiční náklady, přiděluje se
čistý příjem v poměrné výši na způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.
Žadatelé přikládají výpočet jako přílohu projektové žádosti. Vzorová tabulka pro
výpočet je uvedena v příručce pro žadatele – Výpočet finanční mezery a maximální
dotace.
 Jestliže jsou způsobilé výdaje projektu financovány mimo jiné soukromými zdroji,
musí být tato skutečnost zohledněna při výpočtu finanční mezery. Základ pro výpočet
dotace musí být snížen o část soukromých výdajů, které nejsou kryty příjmy. Žadatelé
přikládají výpočet jako přílohu projektové žádosti. Vzorová tabulka pro výpočet je
uvedena v příručce pro žadatele a příjemce – Výpočet finanční mezery a maximální
dotace – soukromé zdroje.
Do Benefit7 žadatel zadá v projektové žádosti na záložce Přehled financování do pole Příjmy
projektu dle článku 55 položku Projekt vytvářející příjmy dle článku 55 nařízení Rady
č. 1083/2006 odhadnutelné předem. Z excelovské tabulky uvede na deset desetinných míst
vypočtený koeficient finanční mezery. Na základě zadaných celkových způsobilých výdajů
projektu a daného koeficientu dojde k výpočtu částek:
 Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy
dle článku 55 a
 Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na příjmy dle článku 55, které musí
odpovídat částkám uvedeným v excelovské tabulce ve stejnojmenných polích.

Řízená kopie elektronická
Příloha č. 3a – Příručka pro žadatele a
příjemce

Vydání: 1

Revize: 1

Strana 3 z 9

Z vypočtené částky Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na finanční
mezeru/očištěné o příjmy dle článku 55 dojde automaticky k výpočtu maximální výše dotace.
V případě, že se jedná o projekt s předem odhadnutelnými příjmy, které ale nepřevýší
provozní náklady, zadá žadatel do pole Příjmy projektu volbu „Projekt nevytváří příjmy dle čl.
55“, pole Koeficient finanční mezery se dále nezobrazuje.

Na záložce Zdroje žadatel uvede do řádků, kde se uvádí i nezpůsobilé výdaje, zaokrouhlenou
částku příjmů dle článku 55 (pole Celkové způsobilé výdaje na projekt připadající na příjmy
dle článku 55). Tím se vyrovná bilance výdajů a zdrojů.
Vyplnění záložky Etapy je obdobné jako na záložce Přehled zdrojů financování. Celkové
způsobilé výdaje etapy jsou automaticky vynásobeny koeficientem finanční mezery. Z částky
celkové způsobilé výdaje etapy připadající na finanční mezeru/očištěné o příjmy dle článku
55 je vypočtena maximální výše dotace etapy.

V průběhu realizace projektu
Pokud v průběhu realizace projektu dojde ke změně investičních výdajů a/nebo čistých
příjmů, které způsobí zmenšení finanční mezery o více než 10 % oproti původní stanovené
hodnotě, nebo se v projektu objeví nové zdroje příjmů, které příjemce v původním výpočtu
finanční mezery vůbec nezohlednil, nebo dojde ke změně tarifní politiky, která měla za
následek změnu výše finanční mezery, musí příjemce přepočítat výši finanční mezery tím, že
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vyplní tabulku Přepočet finanční mezery a maximální dotace. Postup vyplnění tabulky a
případy, kdy musí být proveden přepočet finanční mezery, je uveden v Příručce pro žadatele
a příjemce.
Příjemce je povinen hlásit jakékoliv změny v projektu, tedy i změny týkající se oblasti
příjmů co nejdříve po jejich zjištění prostřednictvím Oznámení o změně v projektu.
Změna musí být v Oznámení podrobně popsána. Další postupy při Oznámení o změně
jsou uvedeny v příručce pro žadatele a příjemce.

V případě závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu předloží příjemce přepočet
výše finanční mezery vždy. Cílem je ověřit, zda se nezmenšila finanční mezera o více než
10 % nebo zda se nezměnila výše příjmů v důsledku změny tarifní politiky nebo nových
zdrojů příjmů v projektu. V těchto případech by musel být schválen změnový řídící
dokument, ve kterém by byla uvedena nižší výše dotace.
V hlášeních o pokroku se informace o příjmech neuvádí.
Postup vyplnění údajů o příjmech v monitorovací zprávě
Vytváří-li projekt příjmy podle čl. 55 odhadnutelné předem v průběhu realizace projektu, je
příjemce, jehož projekt má celkové plánované náklady vyšší nebo rovny 20 mil. Kč, povinen
skutečnou výši příjmů uvádět v monitorovacích zprávách na záložce Příjmy projektu 55.
V případě změny finanční mezery dle výše uvedené specifikace příjemce zaškrtne check a do
textového pole příjemce zdůvodní nezbytnost přepočtu finanční mezery. Příjemce předloží
přepočet finanční mezery a doloží za dané období přehled příjmů a provozních výdajů a
příslušné doklady. Seznam příslušných dokladů a místo kam uložit tyto dokumenty je
uvedeno v příručce pro žadatele a příjemce.
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Postup vyplnění údajů o příjmech ve zjednodušené žádosti o platbu
Příjemce uvede výši realizovaných výdajů v etapě, za kterou je žádost o platbu předkládána,
jak je popsáno v postupu pro vyplňování zjednodušené žádosti o platbu v příloze Příručky pro
žadatele a příjemce.
V Benefit7 došlo v instalaci 1. 6. 2011 k přidání polí týkajících se příjmů (v printscreenu níže
červeně označeny), které se plní automaticky. Koeficient finanční mezery je needitovatelný a
je určen údaji uvedenými v projektové žádosti nebo v Oznámení o změně. Na jeho základě se
automaticky vypočte výše dotace, která může být příjemci v případě schválení žádosti o
platbu proplacena.
Pokud příjemce neoznámí změnu výše finanční mezery předem, předloží žádost o platbu s
výpočtem výše dotace podle původního koeficientu finanční mezery. Úprava na základě
přepočtu finanční mezery přiloženého k oznámení změny bude provedena pracovníkem
řídícího orgánu/zprostředkujícího subjektu až při kontrole žádosti o platbu v informačním
systému Monit7+.
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Po ukončení realizace projektu
V příručce pro žadatele a příjemce je uvedeno, jakým způsobem a v jakých intervalech bude
příjemce předkládat údaje o příjmech.

Projekt bude vytvářet „jiné“ peněžní příjmy
Projekty generující příjmy, kde celkové výdaje projektu jsou nižší než 20 mil. Kč.

Podání žádosti
Projektová žádost
U těchto projektů je možné příjmy použít jako zdroj spolufinancování vkládaného do
projektu příjemcem. Pokud čisté příjmy překračují výši vlastního spolufinancování příjemce,
snižuje se celková částka dotace o částku, o kterou příjmy spolufinancování příjemce
překračují. Jestliže se příjemce na financování projektu vlastními zdroji nepodílí, snižuje se
dotace o celkovou částku čistých příjmů. Tímto způsobem je zajištěno, že nedojde
k přefinancování projektu.
Pro účel výpočtu maximální výše dotace jsou příjmy rozlišovány podle okamžiku jejich vzniku.


Příjmy vznikající v průběhu realizace projektu – žadatel doloží společně s projektovou
žádostí kalkulaci očekávaných příjmů. V případě, že je vypočtená hodnota vyšší než
vlastní spolufinancování žadatele, sníží se dotace ze strukturálních fondů a ze státního
rozpočtu o částku, která vlastní spolufinancování překračuje.
 Příjmy vznikající po ukončení realizace projektu – společně s projektovou žádostí
doloží žadatel kalkulaci očekávaných příjmů a provozních nákladů, které budou vznikat
po ukončení realizace projektu v průběhu stanoveného referenčního období. Tyto údaje
zadá do tabulky pro výpočet diskontovaných hodnot. Vypočtený čistý příjem bude
následně zohledněn při stanovení výše dotace – pokud jeho výše překračuje výši
vlastního spolufinancování žadatele, sníží se dotace ze strukturálních fondů a ze státního
rozpočtu o částku, která vlastní spolufinancování překračuje.
 Příjmy vznikající jak v průběhu realizace tak i po jejím ukončení – celkový příjem,
který je nutné zohlednit při stanovování výše dotace, bude dán součtem příjmů
spočítaných podle předchozích bodů.

Vzorová tabulka pro výpočet je přiložena v příručce pro žadatele a příjemce – Výpočet
dotace – projekty pod 20 mil. Kč.
Řízená kopie elektronická
Příloha č. 3a – Příručka pro žadatele a
příjemce

Vydání: 1

Revize: 1

Strana 8 z 9

Do Benefit7 žadatel zadá v projektové žádosti na záložce Přehled financování do pole
Celkové způsobilé výdaje poníženou částku celkových způsobilých výdajů a zaškrtne check
Projekt generuje jiné peněžní příjmy. Z uvedené částky bude vypočtena maximální výše
dotace ze strukturálních fondů a ze státního rozpočtu, která musí odpovídat částkám, které
jsou uvedeny v excelovské tabulce ve významově stejných polích.

Výpočet částky, kterou má žadatel zadat do projektové žádosti:
 Do Benefit7 do pole Celkové způsobilé výdaje částku příjemce zadá částku uvedenou
v excelovské tabulce v řádku Způsobilé výdaje po zohlednění celkových příjmů čistých
příjmů.

V průběhu realizace a po ukončení realizace projektu v době udržitelnosti
V průběhu realizace projektu a po dobu udržitelnosti se výše skutečných příjmů nesleduje a výše
dotace se nepřepočítává.

Jestliže příjemce původně uvedl, že jeho projekt příjmy vytvářet nebude, ale projekt začne v
době realizace nebo do uplynutí doby udržitelnosti příjmy generovat, je příjemce povinen tuto
skutečnost neprodleně oznámit. Příjemce je povinen předložit vyplněnou tabulku pro výpočet
dotace – projekty pod 20 mil. Kč. Jestliže bude na základě uvedeného výpočtu zjištěno, že
příjemci náleží nižší dotace, bude příjemce povinen příslušnou část dotace vrátit.
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