
"Podle kap. 4.6 Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze 
strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybárského fondu na programové období 
2007 - 2013, zpracované Ministerstvem financí (účinno od 20.4.2015) se splnění daňové 
povinnosti prokazuje pouze v případě, kdy je DPH způsobilým výdajem. 
 
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se obracím na věcně a místně 
příslušný povinný subjekt s žádostí o sdělení, zda v případě režimu přenesení daňové povinnosti, 
kdy DPH představuje nezpůsobilý výdaj, je předmětem finančího toku a kontroly programů 
prokazování splnění daňové povinnosti, a pokud ano, tak na základě jakých kontrkétních norem 
právních předpisů." 
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 V Praze dne 12.4. 2016 

 Č. j.: MF- MF-12257/2016/10-4/883 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 31. března 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"Podle kap. 4.6 Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze 
strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybárského fondu na programové 
období 2007 - 2013, zpracované Ministerstvem financí (účinno od 20.4.2015) se splnění 
daňové povinnosti prokazuje pouze v případě, kdy je DPH způsobilým výdajem. 
 
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se obracím na věcně a místně 
příslušný povinný subjekt s žádostí o sdělení, zda v případě režimu přenesení daňové 
povinnosti, kdy DPH představuje nezpůsobilý výdaj, je předmětem finančího toku a kontroly 
programů prokazování splnění daňové povinnosti, a pokud ano, tak na základě jakých 
kontrkétních norem právních předpisů." 
 
 K tomu Vám sdělujeme následující. Jak vyplývá z Metodiky finančních toků  
a kontroly  programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondů soudržnosti  
a Evropského rybářského fondů na programové období 2007 - 2013 („Metodika“), příjemce 
dotace prokazuje splnění daňové povinnosti u DPH, která je zároveň způsobilým výdajem. 
Pro DPH, která nesplňuje podmínky způsobilosti a není tedy určena k proplacení z veřejných 
prostředků, Metodika žádnou povinnost nestanoví.   
 
 Pro úplnost dodáváme, že výše uvedené se týká prokazování splnění daňové 
povinnosti výlučně v souvislosti s vyplácením prostředků z fondů Evropské unie, nikoliv 
prokazování plnění daňových povinností obecně. Rovněž nelze vyloučit, že řídicí orgán 
jednotlivého operačního programu, resp. poskytovatel dotace, stanoví pro prokazování 
daňových povinností v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace další specifická pravidla nad 
rámec požadavků Metodiky, k čemuž je oprávněn.  
 
 


