
Příloha č. 2

Vymezení způsobilých výdajů – SLUŽBY INFRASTRUKTURY - Výzva V.

Platnost od: 29.6. 2018

1.  Zkratky

CSZV – celkové skutečné způsobilé výdaje; IC – inovační centrum; II – inovační infrastruktura; MSP –
malý a střední podnik; PI – podnikatelský inkubátor; PZ – podnikatelský záměr; VO – výzkumná 
organizace; VP – velký podnik; VŠ – vysoká škola; VTP – vědeckotechnický park; ZV – způsobilé 
výdaje;
de minimis - Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013; GBER - Nařízení Komise (EU) č. 651/2014; Rámec -
Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)

2. Způsobilé výdaje pro program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

aktivita a) Poskytování služeb inovačním podnikům – MSP

Jedná se o podporovanou aktivitu, kdy je konečným příjemcem inovační podnik MSP (KLIENT), který 
získává nepřímou výhodu prostřednictvím poskytnutí zlevněných služeb. Provozovateli II JSOU kryty 
náklady spojené s poskytováním služeb konečným příjemcům, tj. klientům II. V rámci této 
podporované aktivity jsou ve prospěch KLIENTŮ II podpořeny způsobilé výdaje/náklady účelově 
vázané na poskytování odborných poradenských služeb klientům II.

Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora v režimu nezakládající veřejnou 
podporu/de minimis. Zaúčtování veškerých výdajů musí být v nákladech příjemce. Klientům II je 
nepřímá podpora poskytována formou de minimis.
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Rozpočtová položka

Příjemce - IIn
(zprostředkovatel)

Konečný příjemce - MSP 
(klient IIn)

podpora
míra 

dotace
podpora

míra 
dotace

1
Osobní náklady poradců a expertů spojené 
s poskytováním poradenských služeb pro MSP

nezakládající 
veřejnou podporu

100% de minimis 75%

2
Služby poradců a expertů (IČ) spojené 

s poskytováním poradenských služeb pro MSP1
nezakládající 

veřejnou podporu
100% de minimis 75%

3
Režijní náklady (max. 15% z položky způsobilých 
osobních nákladů – RP č. 1)

nezakládající 
veřejnou podporu

100% de minimis 75%

4 Marketing a propagace (dotace max. 400 tis. Kč) de minimis 75% x x

                                                          
1 Maximální akceptovatelná cena činí 1500 Kč/hodinu.



Obecné principy způsobilosti, resp. nezpůsobilosti výdajů

Cílem tohoto vymezení je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů 
programu Služby infrastruktury – Aktivita a) v takové kvalitě a vypovídací schopnosti, která zajistí 
hladký průběh realizace projektů, a především jejich proplácení. Součástí je také přehled 
nejčastějších druhů výdajů, které nelze považovat za způsobilé a o které budou žádosti o platbu 
kráceny. Upozornění: výčet však nelze považovat za taxativní.

Vymezení bude sloužit především příjemcům, vycházet z ní budou rovněž projektoví manažeři 
zprostředkujícího subjektu (Agentura pro podnikání a inovace) a pracovníci poskytovatele dotace
(Poskytovatel – Ministerstvo průmyslu a obchodu - MPO).

Rámec pravidel pro úpravu způsobilých výdajů:
- nařízení 1301/2013 (ERDF), 1303/2013, 651/2014 (GBER), 1407/2013 (de minimis) případně 

jiné,
- č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, vyhláška č. 500/2002 Sb., v platném 

znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, aj.
- Pravidla stanovená v Operačním programu, Pravidlech způsobilosti a publicity, 
- Text Programu a Výzvy V. 

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:

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

 musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu, tj. den podání předběžné žádosti o 
podporu2, 

 osobní náklady musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny 
příjemcem a řádně zaúčtovány,

 část způsobilých výdajů, která není pokryta dotací, musí být uhrazena ze strany konečného 
příjemce - KLIENTA, 

 musí být doloženy průkaznými doklady, 
 musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy 

v souladu s následujícími principy:
1. hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
2. účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu),
3. efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu). 

Za způsobilé výdaje nelze považovat:
- výdaje bez přímého vztahu k projektu,
- výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, 
- nevyhovující pravidlům časové způsobilosti (náklady vzniklé nebo uhrazené před datem 

přijatelnosti projektu),
- výdaje nad 400 tis. Kč bez DPH včetně vynaložené bez výběrového řízení (týká se např. plnění 

od jednoho dodavatele či souvisejících plnění od více dodavatelů), v případě, že se příjemce
nemusí řídit zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

- DPH, pokud má příjemce nárok na odpočet DPH na vstupu (je plátcem DPH),

                                                          
2 Zahájením prací se rozumí první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či službu, vznik osobních nákladů.

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/


- úroky z úvěrů, splátky půjček a úvěrů, výdaje na soudní spory, penále, pokuty, sankce, clo, 
místní poplatky, náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní 
a správní poplatky,

- výdaje neschválené poskytovatelem.
- výdaje plynoucí z ceny žadatelem poskytovaných služeb přesahující 1500,- Kč/hod.

Pokud předložíte žádost o platbu, která obsahuje nesprávně zařazené výdaje, může být platba odpovídajícím 
způsobem krácena!

NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

Osobní náklady poradců a expertů spojené s poskytováním poradenských služeb pro MSP
Způsobilé výdaje jsou mzdy zaměstnanců II (příjemce podpory) včetně zákonných odvodů (sociální a 
zdravotní pojištění), kteří se podílejí na realizaci projektu, tj. poskytují poradenské služby pro MSP.

Existuje pět základních variant:

a) zaměstnanec pracuje na plný úvazek u zaměstnavatele a na plný úvazek na projektu:

 do počtu odpracovaných hodin lze nárokovat svátky připadající na pracovní den
a dovolenou

b) zaměstnanec pracuje na plný úvazek u zaměstnavatele a na částečný úvazek na projektu:

 do počtu odpracovaných hodin nelze zahrnout dny svátků a dovolené (tzn. nárokuje si 
pouze čistý počet odpracovaných hodin)

c) zaměstnanec pracuje na částečný úvazek u zaměstnavatele a na plný úvazek na projektu:

 do počtu odpracovaných hodin lze nárokovat svátky a dovolenou
d) zaměstnanec pracuje na částečný úvazek u zaměstnavatele a na částečný úvazek na projektu:

 do počtu odpracovaných hodin nelze zahrnout dny svátků, dovolené (tzn. nárokuje si 
pouze čistý počet odpracovaných hodin)

e) zaměstnanec pracuje na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce na 
částečný nebo plný úvazek na projektu:

 do počtu odpracovaných hodin nelze zahrnout dny svátků, dovolené (tzn. nárokuje si 
pouze čistý počet odpracovaných hodin)

V případě, že zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr a na projektu na 
částečný úvazek, přičemž jsou na tento částečný úvazek vedeny oddělené mzdové listy, které se 
týkají pouze projektu, může příjemce vyplnit doporučené tabulky podle údajů z těchto doporučených 
mzdových listů, ale je nutno přiložit i celkový mzdový list. 

Varianta
zaměstnance

Pracovní úvazek
u zaměstnavatele

Pracovní úvazek
na projektu

Počet odpracovaných hodin

a 100 % (HPP) 100 % vč. S a D
b 100 % (HPP) x % bez S a D
c x % (VPP) 100 % vč. S a D
d x % (VPP) x % bez S a D
e x % (DPČ,DPP) x % bez S a D



Mzdy - odměny
Do zúčtované hrubé mzdy v daném měsíci se započítávají všechny odměny kromě těch, které 
evidentně nesouvisí s projektem (odměna jednatele apod.). Odměny se budou jevit jako způsobilé, 
pokud budou uvažovány již v podnikatelském záměru a bude se moct ověřit jejich hospodárnost 
v rámci rozpočtu projektu. Odměny zúčtované za delší časové období se rozpustí do mzdy zpětně 
(např. čtvrtletní odměna zúčtovaná v březnu se poměrně rozpustí do mzdy za leden až březen). Zda 
se jedná o odměny roční, čtvrtletní, měsíční nebo za jiné období necháváme na prohlášení žadatele.

Služby poradců a expertů (IČ) spojené s poskytováním poradenských služeb pro MSP

Služby 
poradců a 
expertů (IČ)

Externě nakupované služby poradců, expertů, znalců, certifikace, homologace, studie 
a analýzy, které nemají povahu základních trvalých nebo opakujících se činností.
Musí se jednat o služby přímo pro konečného příjemce!

Nezpůsobilými výdaji jsou např.:
- náklady na zpracování projektu, dotační poradenství,
- marketingové a PR studie,
- rešerše,
- poplatky realitní kanceláři za vyhledání prostor pro realizaci projektu,

Režijní náklady (max. 15%)

Maximální výše těchto způsobilých výdajů se řídí článkem č. 68 bod 1 písm. b) Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 a tato režie činí max. 15 % z položky č. 1 Osobní 
náklady poradců a expertů spojené s poskytováním poradenských služeb pro MSP.

Podpora na následující způsobilé výdaje je poskytována jako podpora "de minimis" dle nařízení 
Komise (ES) č. 1407/2013. Níže uvedené výdaje musí být příjemcem účtovány do nákladů.

Marketing a propagace

Marketing a 
propagace

Výdaje spojené s marketingovými a propagačními aktivitami projektu (např. design a tisk 
propagačního letáku, propagační materiály, inzerát v tisku, tvorba webových stránek, 
propagace v médiích, pořádání workshopu nebo semináře za účelem propagace aj.).
Poplatky za přístup k informačním sítím a databázím včetně udržovacích poplatků, poplatky 
za členství v dalších organizacích (relevantních k projektu).

DPH
Daň z přidané hodnoty je nezpůsobilým výdajem, pokud příjemce plnění má nárok na odpočet daně 
na vstupu. Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty. 

Plátce DPH 
Pro osoby, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (osobami registrovanými k DPH), je daň z přidané 
hodnoty způsobilým výdajem v případě, že nemají nárok na odpočet DPH v plné výši u daného 
přijatého plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 



Neplátce DPH
Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si 
nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. 
Způsobilá daň z přidané hodnoty se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za 
způsobilá. V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je daň z přidané hodnoty 
vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části. 

Nezpůsobilými výdaji jsou zejména:
- daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet, clo,
- přímé daně, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací, silniční daň.
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