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Manuál pro vyplnění strany C1 formuláře pro operaci 6.1.1
Tento manuál slouží jako nadstavba Instruktážního listu pro vyplnění Žádosti o dotaci (dále jen ŽoD). Žadatel vyplňuje žádost rozdílně jako neplátce a
plátce DPH především s ohledem na vyplnění tabulky pro výdaje nad rámec dotace.
Výše DPH je v celém Manuálu pouze orientační a je vypočtena pouze pro potřeby návodu na zápis do příslušných polí strany C1.

1) Neplátce DPH
Pro neplátce DPH platí, že si DPH nemůže nárokovat při odpisech, tudíž DPH je pro neplátce dotovaná položka.
Na obrázku č. 1 na další straně jsou modře zvýrazněna pole v ŽoD, která jsou žadatelem editovatelná.
U výdajů nad rámec dotace nemusí být pole č. 10 „Zakázka“ vždy vyplněno. Zakázka je zde vyplněna pouze tehdy, jedná-li se o výdaj realizovaný
v rámci zakázky na dotovaný výdaj, kdy je žadatel povinen zvolit o jakou zakázku se jedná. V případě nákupu nemovitostí žadatel volí „Nákup
nemovitosti“. (Při koupi základního stáda, sadby, osiva pro přímou spotřebu v podniku a nákupu krmiv žadatel zakázku volí vždy opět pokud
se jedná o nákup alespoň z části v rámci dotace, na straně B3 uvede, zda je zakázka provedena přímým nákupem nebo jinak.)
Pro názorné vyplnění strany C1 je uveden na straně 3 tohoto manuálu na obrázku č. 2 konkrétní případ pro zápis hodnot do příslušných polí.
Pro neplátce (i plátce DPH) shodně platí, že na straně C1 musí být uvedeny všechny výdaje provedené v rámci podnikatelského plánu žadatele.
K tomu více obrázek č. 3 (strana C2 žádosti).
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Obrázek č. 1 (strana C1)

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

2 z 10

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

Příklad (výdaje 1 a 2)
1. Žadatel pořizuje traktor v ceně 1 800 000 Kč s DPH. Způsobilý výdaj je dle pravidel operace pouze 45% z celkové výše dotace, tedy 562 500 Kč. Výše výdaje bez DPH
z této částky činí 468 750 Kč, výše DPH činí 93 750 Kč. Výše výdaje nad rámec dotace činí 1 237 500 Kč. Výše výdaje bez DPH z této částky činí 1 031 250 Kč a DPH
z této částky činí 206 250 Kč. Výdaje jsou označeny na obrázku č. 2.
2. Žadatel dále pořizuje technologii do pastevního areálu v hodnotě 800 000 s DPH. Rozvržení výdajů je stejné jako u výdaje č. 1. Výdajem č. 2 žadatel musí dočerpat
celou výši dotace, tj. 1 250 000 Kč. Žadatel tedy dočerpá celou výši dotace částkou 687 500 Kč. Při zápisu výdajů nad rámec dotace postupuje stejně jako u výdaje
č. 1.
Obrázek č. 2 (strana C1)
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Na následujícím obrázku je zobrazena strana C2 žádosti, automaticky vyplněná dle strany C1.
Obrázek č. 3 (strana C2)
Ze struktury financování projektu, tj. tabulka č. 1 je dobře patrno,
že strana C1 byla vyplněna správně.
Výdaje, na které není požadována dotace, jsou v hodnotě
1 350 000 Kč. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace a Celkové
výdaje, na které může být poskytnuta dotace, se rovnají a jsou
v hodnotě 1 250 000 Kč.
Součet Celkových výdajů, na které může být poskytnuta dotace
(řádek č. 3) a Výdajů nad rámec dotace (řádek č. 2) se rovná
Celkovým výdajům projektu (řádek č. 1), tj. 2 600 000 Kč.
Pokud součty řádků č. 2 a 3 se nebudou rovnat celkovému součtu
výdajů v rámci projektu v řádku č. 1, žadatel udělal ve vyplňování
strany C1 chybu, tzn. překontroluje výši DPH a zápisy částek
v polích č. 3.
Tato kontrola je omezena na nejčastější chyby žadatelů při zápisu
údajů na stranu C1 a správný výsledek nemusí vždy znamenat
bezchybně vyplněnou žádost.
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2) Plátce DPH
Pro plátce DPH platí, že si DPH může nárokovat při odpisech, tudíž DPH je pro plátce nedotovaná položka rozpočtu projektu.
Na obrázku č. 4 na další straně jsou modře zvýrazněna pole v ŽoD, která jsou žadatelem editovatelná.
U výdajů nad rámec dotace nemusí být pole č. 10 „Zakázka“ vždy vyplněno. Zakázka je zde vyplněna pouze tehdy, jedná-li se o výdaj realizovaný
v rámci zakázky na dotovaný výdaj, kdy je žadatel povinen zvolit o jakou zakázku se jedná. V případě nákupu nemovitostí žadatel volí „Nákup
nemovitosti“. (Při koupi základního stáda, sadby, osiva pro přímou spotřebu v podniku a nákupu krmiv žadatel zakázku volí vždy opět pokud
se jedná o nákup alespoň z části v rámci dotace, na straně B3 uvede, zda je zakázka provedena přímým nákupem nebo jinak.)
Pro názorné vyplnění strany C1 je uveden na straně 6 tohoto manuálu na obrázku č. 5 konkrétní případ pro zápis hodnot do příslušných polí.
Pro plátce (i neplátce DPH) shodně platí, že na straně C1 musí být uvedeny všechny výdaje provedené v rámci podnikatelského plánu žadatele.
K tomu více obrázek č. 6 (strana C2 žádosti).
DPH
Výdaje nad rámec dotace v rámci PK č. 7 jsou specifikem operace 6.1.1.
Výdaj nad rámec dotace v případě plátce DPH je do PK č. 7 započten i s DPH kvůli reálné výši a velikosti fyzické investice. Při
započtení DPH i pro plátce nedochází v případě změny z neplátce na plátce DPH ke změně bodování v rámci PK č. 7.
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Obrázek č. 4

Pokud je v poli č. 16 zaškrtnuto, že se nejedná o doplatek k výdajům v rámci dotace, pole č. 11 není editovatelné pouze z důvodu správných náčtů hodnot na stranu C1.
Neznamená to, že pokud položka není doplatkem k výdajům v rámci dotace, není zároveň součástí zakázky. Žadatel může zvolit, že se jedná o zakázku, v tomto případě o
zakázku č. 1.
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Příklad (výdaje 1, 2, dodatečný výdaj 3 a výdaj 4, který není doplatkem k výdajům v rámci dotace)
1. Žadatel pořizuje traktor (zakázka č. 1) v ceně 1 800 000 Kč s DPH. Způsobilý výdaj je dle pravidel operace pouze 45% z celkové výše dotace, tedy 562 500 Kč. Výše
výdaje nad rámec dotace činí 1 237 500 Kč. DPH za celou zakázku činí 300 000 Kč (DPH může být v tomto případě zapsáno pod jednu položku i za celou zakázku,
není třeba rozepisovat DPH do samostatné položky). Žadatel do pole č. 12 zapíše 937 500 Kč (1 237 500 Kč – 300 000 Kč). Výdaje jsou označeny na obrázku č. 2.
2. Žadatel dále pořizuje technologii do pastevního areálu (zakázka č. 2)v hodnotě 800 000 s DPH. Rozvržení výdajů je stejné jako u výdaje č. 1. Výdajem č. 2 žadatel
musí dočerpat celou výši dotace, tj. 1 250 000 Kč. Žadatel tedy potřebuje dočerpat celou výši dotace částkou 687 500 Kč. Ovšem DPH za celou zakázku činí 133 334
Kč (DPH se vždy zaokrouhluje na celá čísla nahoru).
Žadatel jako plátce DPH tedy může využít v rámci dotovaných výdajů jen částku 800 000 Kč – 133 334 Kč = 666 666 Kč. DPH však může využít jako výdaj nad rámec
dotace v PK č. 7.
3. Do vyčerpání celé částky dotace stále zbývá 20 834 Kč. Žadatel např. v rámci zakázky č. 3 (na straně B3 označí, že se jedná o přímý nákup) provede nákup osiva za
tuto částku a postupuje stejným způsobem při zápisu jako u předchozích výdajů. Opět v rámci dotace uplatňuje pouze částku bez DPH, DPH ve výši 4 137 Kč může
využít i v rámci výdajů nad rámec dotace v PK č. 7.

Výdaje jsou vyznačeny na obrázku č. 5 na další stránce.
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Obrázek č. 5

Žadatel může do PK č. 7 využít i samotné DPH, Pokračování na další straně
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Pokračování obrázku č. 5

Opět žadatel může využít do PK č. 7 i samotné DPH

Na následujícím obrázku je zobrazena strana C2 žádosti, automaticky vyplněná dle strany C1.
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Obrázek č. 7
Ze struktury financování projektu, tj. tabulka
č. 1 je dobře patrno, že strana C1 byla
vyplněna správně.
Výdaje, na které není požadována dotace,
jsou v hodnotě 1 375 001 Kč. Výdaje, ze
kterých je stanovena dotace a Celkové
výdaje, na které může být poskytnuta dotace,
se rovnají a jsou v hodnotě 1 250 000 Kč.
Součet Celkových výdajů, na které může být
poskytnuta dotace (řádek č. 3) a Výdajů nad
rámec dotace (řádek č. 2) se rovná Celkovým
výdajům projektu (řádek č. 1), tj. 2 625 001
Kč.
Pokud součty řádků č. 2 a 3 se nebudou
rovnat celkovému součtu výdajů v rámci
projektu v řádku č. 1, žadatel udělal ve
vyplňování strany
C1 chybu, tzn.
překontroluje výši DPH a zápisy částek
v polích č. 3.
Tato kontrola je omezena na nejčastější
chyby žadatelů při zápisu údajů na stranu C1
a správný výsledek nemusí vždy znamenat
bezchybně vyplněnou žádost.

Manuál pro vyplní strany C1, dne 27. 3. 2017
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