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Upřesňující výklad
k Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření
3.1. Společné činnosti, záměr c) Studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví
rybářství Operačního programu Rybářství 2007 – 2013,
platným pro projekty, zaregistrované počínaje 14. kolem příjmu Žádostí o dotaci.
Část B – Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na projekty opatření 3.1. Společné
činnosti, záměr c) Studie proveditelnosti partnerství se třetími zeměmi v odvětví rybářství
Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 č. j. 87350/2012-MZE-14122,
Příloha 5 Číselník způsobilých výdajů, kód 002 Cestovní výdaje spojené se studií
proveditelnosti (výjezd z ČR do cílové země, příjezd z cílové země do ČR):
V případě uplatnění nákladů na spotřebu PHM v rámci kódu 002 se při výpočtu jejich
výše postupuje takto:
Výpočet nákladů na PHM:
dílčí náklad na PHM = ((průměrná spotřeba dle technického průkazu v litrech /100 km) x
počet ujetých km) x cena PHM/1 litr dle daňového dokladu
Počet ujetých km musí souhlasit s počtem km, vykázaným v evidenci jízd jako nutným výdajem
k výjezdu z ČR do cílové země a příjezdu z cílové země do ČR (kód 002). Výpočet dle vzorce je
nutno provést pro všechny ceny PHM, za které byly PHM nakupovány. Způsobilým výdajem je
součet těchto dílčích nákladů.
V případě, že PHM jsou nakupovány v zemi, kde je oficiální měnou jiná měna než Kč,
a PHM jsou za tuto měnu v této zemi nakupovány, přepočet na Kč se provádí v souladu
s vnitřními předpisy, stanovenými pro přepočet měn, používanými v účetnictví žadatele.
V případě, že kurz, používaný v účetnictví žadatele je vyšší než kurz, stanovený ECB pro
měsíc, v němž k nákupu PHM došlo, je rozdíl mezi těmito částkami považován za nezpůsobilý
výdaj.
V případě, že žadatel nemá ve svých vnitřních předpisech postup pro přepočet
zahraničních měn stanoven, použije pro tyto operace měsíční kurz, stanovený ECB pro měsíc,
v němž k nákupu PHM (zdanitelnému plnění) došlo.
Měsíční kurzy, které stanovuje ECB, jsou dostupné na internetových stránkách
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm, kde
je dostupná i kalkulačka přepočtu měn.
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