Metodické oznámení č. 18
Změny v DPH od 1. 1. 2010 a jejich dopad na přípravu a realizaci
projektů v ROP NUTS II Jihozápad
Ke dni 1. 1. 2010 nabývá účinnosti zákon č. 362/2009 Sb., jímž se mění výše DPH u snížené sazby
z 9 na 10% a u základní sazby z 19 na 20%. Tato změna se může týkat všech projektů v přípravné
fázi i v realizaci.
Způsobilost DPH v podmínkách ROP JZ je specifikována v aktuální Příručce pro žadatele v kapitole
3.4.2 Vymezení způsobilých a nezpůsobilých výdajů.
Pokud žadatel je v současnosti v přípravné fázi projektové žádosti a investiční akce se budou
realizovat po 1. 1. 2010, je nutné zohlednit zvýšení těchto sazeb již v projektové žádosti (BENEFIT7,
položkový rozpočet). V případě realizace projektu bude DPH způsobilé v plném rozsahu dle výše
uvedeného vymezení v aktuální Příručce pro žadatele.
Pokud má žadatel či příjemce již rozpracované zakázky (např. uzavřená smlouva o dílo), ale
dokončeny, resp. fakturovány, budou až v roce 2010, v takovém případě je uplatněna sazba daně
pro rok 2009. Pro příjemce, jenž projekt již realizuje před 1. 1. 2010, se v tomto případě tedy nic
nemění.
Projekty, u nichž právě probíhá realizace a které začnou část aktivit fyzicky realizovat po 1. 1. 2010
(tedy např. uzavřou smlouvu o dílo), nebude povoleno navýšit celkové způsobilé výdaje projektu nad
schválenou úroveň. Pokud však příjemce dotace ušetří prostředky v některé z položek či kapitol (např.
nižší vysoutěžená částka), může prostřednictvím Oznámení o změně požádat ÚRRRSJ o přesun
relevantní části těchto prostředků do položky DPH. Tento požadavek bude ÚRRRSJ vždy individuálně
posouzen a pokud se změna dotkne přesunu mezi investicemi a neinvesticemi, bude postoupena
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad k případnému odsouhlasení.
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