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Příloha č. 2

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ 1. VÝZVY PROGRAMU PODPORY 

OP PIK – ŠKOLICÍ STŘEDISKA

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Investiční část projektu

Způsobilým výdajem je pouze majetek dlouhodobý hmotný a nehmotný dle zákona o dani z příjmů.

Nehmotný dlouhodobý majetek může být využíván výlučně jen v provozovně v místě realizace 

projektu. Musí se jednat o nehmotný dlouhodobý majetek, který je předmětem odpisů. Veškerý 

majetek pořízený z v rámci projektu musí být veden v evidenci majetku příjemce dotace.

Členění rozpočtu projektu musí odpovídat účetnímu zachycení realizovaných výdajů v účetní evidenci 

příjemce dotace. (Například pokud je software zachycený v pořizovací ceně hardware, nebude 

uveden v samostatné rozpočtové položce software).

Stavební práce – do této rozpočtové položky lze zahrnout:

- Úpravy pozemků pouze v rozsahu úklidu staveniště a odvozu suti. Sadové úpravy, oplocení 

pozemku, příjezdové a přístupové komunikace, parkovací plochy atd. jsou nezpůsobilými 

výdaji. 

- Inženýrské sítě – pořízení nových či nezbytná rekonstrukce stávajících sítí souvisejících 

s výstavbou nebo technickým zhodnocením staveb. Inženýrské sítě jsou způsobilé v rozsahu 

až k nejbližšímu přípojnému bodu. Stavba a rekonstrukce objektů mimo vnější plášť budovy 

školicího střediska jen v případě zajištění funkčnosti budovy školicího střediska jako takové 

(např. stavba či rekonstrukce kotelny umístěné mimo budovu, technologické prvky na střeše 

budovy atd.). 

- Novostavby/technické zhodnocení – vymezené vnějším pláštěm budovy, ve které bude 

umístěno školicí středisko. Pokud školicí středisko bude zaujímat celou budovu, budou do ZV 

zahrnuty kompletní výdaje na stavbu / rekonstrukci. Pokud školicí středisko bude tvořit jen 

část nemovitosti a stavební práce budou probíhat na celé budově, žadatel buď oddělí 

stavební práce, které se týkají jen projektu a ty zahrne do ZV a nebo (v případě 

neoddělitenosti výdajů) do ZV započte takovou část výdajů na stavební práce, která bude 
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odpovídat procentnímu podílu podlahové plochy školicího střediska na celkové podlahové 

ploše budovy. 

Př: žadatel provádí kompletní rekonstrukci budovy o podlahové ploše 1 000 m2. Rekonstrukcí 

vzniknou 2 školicí místnosti o velikosti 120 m2 (12 % z celkové plochy). Celková cena 

stavebních prací činí 5 mil Kč, do ZV žadatel zahrne 600 000 Kč.  

- Projektová dokumentace ke stavbě, Inženýrská činnost ve stavbě (stavební dozor, 

energetický audit, pokud je nezbytný atd). Pokud je školicí středisko jen v části budovy, 

použije se stejné pravidlo na dělení ZV jako u stavebních prací.

Stroje a zařízení

- Veškeré nezbytné vnitřní vybavení školicího střediska – vybavení nábytkem, PC, ICT 

technikou, strojním vybavením (např. CNC stroj, svářecí stroje atd. pokud se bude jednat o 

takto prakticky zaměřené školicí středisko)

SW a data:

- Veškeré SW vybavení nezbytné pro fungování školicího střediska, ať už se bude jednat o SW 

pro školení (CAD systémy atd.) nebo systém pro podporu chodu školicího střediska

(docházkový systém je nezpůsobilým výdajem).

Neinvestiční část projektu (Část realizovaná na základě křížového financování)

Služby školitelů – musí se jednat o externího dodavatele, není možné službu realizovat vlastními 

zaměstnanci. Musí se jednat o specifické vzdělávání (poskytuje kvalifikace, které jsou 

nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu do dalších podniků a pracovních 

oborů). Základní a zákonná školení nejsou způsobilá.

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Nákup pozemků a staveb

Sadové úpravy, oplocení pozemku, příjezdové komunikace, parkovací plochy atd.

Náklady na realizaci VŘ

Náklady na publicitu projektu




