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Příloha č. 1 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE  

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014-2020 

 

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY  

ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ CENTER SDÍLENÝCH SLUŽEB – VÝZVA IV 

 

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ  
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Cílem tohoto vymezení je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu ICT a sdílené služby – Zřizování a provoz 

center sdílených služeb (CSS). Součástí je také přehled nejčastějších druhů výdajů, které nelze považovat za způsobilé a o které budou žádosti o platbu 

kráceny.  

Upozornění: výčet nelze považovat za taxativní. 

 

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:  

 musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a Výzvy a musí bezprostředně souviset s realizací projektu, 

 musí vzniknout nejdříve v den přijatelnosti projektu - tj. den podání žádosti o podporu. 

 musí být před proplacením z ERDF prokazatelně zaplaceny Příjemcem dotace, 

 musí být doloženy průkaznými účetními doklady, 

 musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy:  

o hospodárnost 

o efektivnost  

o účelnost  

 

Za nezpůsobilé výdaje nelze považovat:  

a) DPH, pokud lze uplatnit nárok na její odpočet; 

b) výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu,  

c) splátky půjček a úvěrů; 

d) pokuty a penále; 

e) výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky; 

f) leasing, pokud Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část nestanoví jinak; 

g) výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou; 
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h) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací, pokud Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část nestanoví jinak; 

i) výdaje spojené s administrací projektu, pokud Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část nestanoví jinak; 

j) výdaje, na které již byla poskytnuta jiná veřejná podpora a podpora de minimis. 

 

Přehled způsobilých výdajů 

Kategorie ZV Limity Ostatní podmínky 
Může čerpat 

MSP VP 

Neinvestiční 

1. Mzdové náklady Min. 50 % všech ZV 

Míra podpory: MP 45 %; SP 35 %; VP 
25 % 

X X 

2. Nájem pozemků a budov  X X 

3. Služby poradců, expertů, studie Max. 5 mil. Kč X  

4. Ostatní výdaje neinvestiční Podpora v režimu de 
minimis 

X X 

Investiční 5. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek X X 

 

 

 

 

 

 

Mzdové náklady 

 
Hrubé mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech a povinné odvody zaměstnavatele na sociální 
zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a státní politiku zaměstnanosti (jedná se o SHM). Počet pracovních míst se 
vykazuje v přepočtu na plný pracovní úvazek. Do způsobilých výdajů nespadají náklady na zaměstnance zaměstnané 
prostřednictvím DPP nebo DPČ. 
 
Maximální výše tohoto způsobilého výdaje je stanovena jako celkový součet plánovaných mzdových nákladů, 
definovaných výše za pracovní místa, která se podílí na projektu. Náklady za každé pracovní místo lze započítat v délce 
předpokládaného trvání projektu, maximálně však 24 po sobě následujících měsíců spadajících do období realizace 
projektu. Za pracovní místo podílející se na projektu budou proplaceny skutečné mzdové náklady vzniklé nejdříve v den 
registrace žádosti v délce maximálně 24 měsíců spadajících do realizace projektu.  
 
Pokud se pracovník nepodílí na realizaci projektu ze 100 %, je způsobilým výdajem poměrná část mzdy odpovídající 
podílu pracovního času pracovníka prokazatelně odpracovaného na projektu a celkové pracovní doby. Platí, že 
maximální uplatnitelný počet pozic přepočtených na plný úvazek je omezen výší závazného ukazatele (povinného 
indikátoru) nových pracovních míst.  
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Nájem pozemků a budov 

Nájem pozemků, budov, kanceláří či jiných prostor, v nichž bude uskutečňován projekt. Pokud realizace projektu probíhá 

jen v části pronajatého objektu, je možno uplatnit jen poměrnou část nájmu připadající na zabranou plochu.  

Do ZV nespadá např. parkovné, sklad a žádné služby spojené s nájmem. 

 

 

 

Služby poradců, expertů 

a studie 

Náklady na externě nakupované služby poradců, expertů či znalců, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se 

činností a nevztahují se k obvyklým provozním nákladům podniku, včetně nákladů na jimi zpracovávané studie, analýzy či 

znalecké posudky. Jsou přijatelné pouze náklady na služby, které přímo souvisí s faktickou realizací projektu. Náklady na 

zpracování žádosti o podporu nejsou způsobilým výdajem v rámci tohoto Programu. Náklady za služby poradců a expertů 

je třeba vykazovat v hodinových sazbách. 

 

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků dle čl. 18 GBER 
 

1. Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy a je 
vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny podmínky. 

2. stanovené v tomto článku a v kapitole I. 
3. Intenzita podpory nesmí přesáhnout 50 % způsobilých nákladů. 
4. Způsobilými náklady jsou náklady na poradenské služby poskytnuté externími poradci. 
5. Uvedené služby nemají charakter stálé nebo pravidelné činnosti ani nesouvisejí s obvyklými provozními náklady podniku na služby jako například 

běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama. 
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Ostatní výdaje neinvestiční 

 

Ostatní náklady projektu nezahrnuté do dlouhodobého majetku. Jedná se o odbornou literaturu, přístup ke cloudovým 

službám a přístup do databází nutných pro realizaci projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobý hmotný 

a nehmotný majetek  

 
Pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících serverů, stacionárních a přenosných personálních počítačů, 
tiskáren, komunikačních a síťových zařízení (zejména vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaných koncových 
zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, PDA apod.), lokálních sítí a dalších ICT prvků (např. čtečky čárových kódů, 
čipových karet, komunikační zařízení používaná k IP telefonii nebo komunikaci přes internet atp.). Jedná se o kupní 
cenu uvedeného majetku včetně příslušenství, dopravy, montáže, zapojení do sítí a drobných stavebních úprav, přičemž 
náklady na stavební práce jsou přijatelné v minimální a nezbytné výši, a to jen v případech, kdy provedení stavebních 
prací technicky souvisí s instalací pořizovaných movitých věcí nebo souboru movitých věcí.  
 
Dále sem patří kupní ceny nákladů na služby poradců, expertů vč. nákladů za studie (externě nakupované služby 
poradců a expertů nemohou mít povahu trvalých nebo opakujících se činností a nemohou se vztahovat k obvyklým 
provozním nákladům podniku) a jiných nákladů, a to pouze za podmínky, že tyto náklady bezprostředně souvisí 
s instalací a uvedením daného majetku do provozu a vstupují do jeho pořizovací ceny dle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.  
 
Pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících strojů anebo kancelářských zařízení nespadajících do 
kategorie hardware (např. kopírovací stroj, skartovací stroj, telefony a dále vybavení kanceláří – nábytek atp.).  
 
Pořizovací cena programů a licencí nezbytných pro využití hardware, tzn. základního software (operační systém, 
databázový systém, komunikační systém), aplikačního software a software pro modelování a tvorbu informačních 
systémů. Jedná se o kupní cenu uvedeného majetku včetně nezbytných nákladů na implementaci (např. programování), 
nákladů na služby poradců, expertů, nákladů za studie a jiných nákladů, a to pouze za podmínky, že tyto náklady 
bezprostředně souvisí s instalací a uvedením daného majetku do provozu a vstupují do jeho pořizovací ceny dle § 47 
vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
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Seznam zkratek  

 

MSP – malý a střední podnik 

VP – velký podnik 

CSZIV – celkové skutečné způsobilé investiční výdaje 

SHM – super hrubá mzda 

ZV – způsobilé výdaje 

 

Obecná pravidla:  

 
Přiřazení konkrétní položky ZV musí odpovídat zařazení v účetnictví žadatele. 

Hmotný a nehmotný majetek je vymezen zákonem zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č. 

500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška"). Základní postupy účtování dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku stanovuje ČÚS 013 pro podnikatele - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.  

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v2002-500/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v2002-500/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v2002-500/

