
 
 

 
 

Metodický výklad 

Výpočet čistého příjmu souvisejícího s realizací projektu OP VVV 

 

Tento metodický výklad poskytuje příjemcům, jejichž projekty generují jiné peněžní příjmy, tj. příjmy 

mimo článek 61 Obecného nařízení, doplňující informace k výpočtu čistého příjmu souvisejícího 

s projektem OP VVV, jehož způsobilé výdaje přesahují hranici 50 000 EUR. Základní informace o jiných 

peněžních příjmech a jejich vzniku jsou uvedeny v PpŽP – obecná část, kapitole 8.9.2 Příjmy projektu, 

popř. v PpŽP – specifická část, náležející k dané výzvě, v kapitole 8.9.2 Příjmy projektu. Povinnost 

vykazovat jiné peněžní příjmy související s realizací projektů OP VVV je v případě, že je pro danou 

výzvu/projekt relevantní, stanovena příjemcům v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

Jakékoliv příjmy1 projektu OP VVV, které svou charakteristikou nespadají pod článek 61 Obecného 

nařízení, se považují za „jiné peněžní příjmy“. Příjemce má povinnost v průběhu realizace projektu 

monitorovat vznik jiných peněžních příjmů souvisejících s projektem OP VVV a výši „čistých jiných 

peněžních příjmů“ vykazovat poskytovateli podpory2. Čisté jiné peněžní příjmy snižují celkové 

způsobilé výdaje projektu, tzn., snižují základ, ze kterého je počítána výše podpory.  

Čisté jiné peněžní příjmy jsou jiné peněžní příjmy snížené o provozní výdaje. Do výpočtu však nelze 

zahrnout pouze provozní výdaje související se vznikem příjmu, které byly hrazeny z finančních 

prostředků projektu OP VVV (ze zdroje EU, SR či také z finančních prostředků použitých na povinné 

spolufinancování projektu), v rámci kterého či v důsledku kterého jiné peněžní příjmy vznikají. Dále 

nelze do výpočtu zahrnout ani provozní výdaje hrazené z jiných projektů OP VVV či z jiných Evropských 

strukturálních a investičních fondů, z jiných nástrojů EU nebo jiných národních veřejných prostředků.   

V případě, že jsou provozní výdaje související se vznikem jiného peněžního příjmu hrazeny z výše 

uvedených zdrojů, pak je jiný peněžní příjem roven čistému peněžnímu příjmu.  

ŘO OP VVV rozlišuje tyto dva základní případy, které vysvětluje na těchto konkrétních případech: 

a) V projektu spolufinancovaném z ESF je aktivita vytvoření vzdělávacího kurzu a jeho pilotní 

ověření. Příjemce se rozhodne při realizaci kurzu pilotního ověřování vybírat od účastníků 

poplatek. Protože kurz pilotního ověřování je aktivitou projektu, veškeré náklady spojené s 

realizací kurzu pilotního ověřování jsou hrazeny z projektu OP VVV. V tomto případě je získané 

kurzovné (poplatky od účastníků), příjmem projektu a současně čistým příjmem projektu. 

 

b) V projektu spolufinancovaném z ESF je aktivita vytvoření vzdělávacího kurzu a jeho pilotní 

ověření. Příjemce se rozhodne po ukončení pilotního ověřování dále nabízet kurz v době 

realizace projektu cílové skupině, avšak již mimo realizaci projektu OP VVV. Od každého 

účastníka kurzu vybírá poplatek.  

V tomto případě, protože kurz byl vytvořen z projektu OP VVV, je příjemce povinen zohlednit 

dosažený čistý příjem nejpozději v závěrečné ŽoP. Z příjmů, které se rovnají poplatkům za kurz, 

je příjemce oprávněn si odečíst náklady, které jsou spojeny se samotnou realizací kurzů (např. 

mzda lektora, energie, pronájem techniky, místnosti, apod.) Předpokladem je, že tyto náklady 

                                                           
1 Za příjmy projektu nikdy nejsou považovány případy popsané v úvodu kapitoly 8.9 PpŽP – obecná část. 
2 Příjemce je oprávněn výši čistých jiných peněžních příjmů souvisejících s projektem OP VVV odhadnout již v době přípravy 
projektu OP VVV a uvést jejich výši do žádosti o podporu.    



 
 

 
 

nejsou hrazeny z projektu, protože ani realizace kurzů již není podporovanou aktivitou 

projektu. 

 

Identifikování provozních výdajů souvisejících s jinými peněžními příjmy projektu OP VVV je plně 

v kompetenci příjemce/partnera projektu OP VVV. ŘO OP VVV doporučuje příjemcům při vykazování 

čistých jiných peněžních příjmů souvisejících s projektem OP VVV, pokud takové příjmy vznikají, 

vytvářet a předkládat jednoduchý přehled jiných peněžních příjmů vygenerovaných v souvislosti 

s projektem a provozních výdajů souvisejících s těmito příjmy (viz Příloha č. 1 tohoto metodického 

výkladu). Zdrojem finančních dat pro tento přehled jsou finanční výstupy z účetnictví 

příjemce/partnera projektu. Tyto výstupy z účetnictví příjemce / partnera projektu je příjemce povinen 

předložit na vyžádání ke kontrole ŘO OP VVV, a to jako podklad k údajům vyplněným na soupisce 

účetních dokladů, resp. soupisce příjmů. 

Informace k vykazování čistých jiných peněžních příjmů v IS KP14+ jsou uvedeny v Uživatelské příručce 

IS KP14+ Žádost o platbu. 

  



 
 

 
 

Příloha č. 1 

 

Přehled jiných peněžních příjmů a souvisejících provozních výdajů 

 

Název projektu  

Registrační číslo projektu  

Sledované období  
 

Jiné peněžní příjmy 
Provozní výdaje související s jinými peněžními 

příjmy 

Číslo účetního 
dokladu 

Částka v Kč3 
Číslo účetního 

dokladu 
Částka v Kč4 

    

    

    

    

    

    

    

Celkem  Celkem  
 

Čistý jiný peněžní příjem (v Kč)5  

 

Komentář k výpočtu čistého jiného peněžního příjmu 

 
 
 
 
 
 

 

Vypracoval  Datum  Podpis  
 

Schválil  Datum  Podpis  

 

                                                           
3 Doplňte částku jiného peněžního příjmu, která souvisí s projektem OP VVV. V případě, že jiné peněžní příjmy jsou 
generovány např. v souvislosti s výstupem projektu, který byl z projektu OP VVV hrazen pouze z části, s projektem OP VVV 
bude souviset pouze ekvivalentní část jiných peněžních příjmů. 
4 Doplňte částku provozních výdajů souvisejících s jinými peněžními příjmy. V případě, že jiné peněžní příjmy jsou generovány 

např. v souvislosti s výstupem projektu, který byl z projektu OP VVV hrazen pouze z části, je nutné provozní výdaje uvést 
pouze v ekvivalentní výši připadající na jiné peněžní příjmy související s projektem OP VVV.   
5 Čistý jiný peněžní příjem se vypočte jako rozdíl mezi jinými peněžními příjmy celkem a provozními výdaji souvisejícími 
s jinými peněžními příjmy celkem. V případě, že výsledkem je kladná hodnota, projekt vygeneroval čistý jiný peněžní příjem, 
který příjemce uvádí na soupisku příjmů v IS KP14+. V případě, že výsledkem je záporná hodnota, projekt nevygeneroval čistý 
jiný peněžní příjem, příjemce neuvádí na soupisku příjmů v IS KP14+ žádné údaje o dosažených příjmech.  


