Příloha č. 1
Vymezení způsobilých výdajů - ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - Budování a modernizace datových center (DC), Výzva IV
1. Zkratky
Příjemce dotace: MSP – malý a střední podnik, VP – velký podnik, CSZIV – celkové skutečné způsobilé investiční výdaje
2. Způsobilé výdaje pro program
Pro podporovanou aktivitu Datová centra
Kategorie ZV

Investiční

Neinvestiční

1.
2.
3.
4.

Pozemky
Stavby
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek

5.
6.
7.

Služby poradců, expertů, studie
Nájem pozemků a budov
Projektová dokumentace

Limity

Ostatní podmínky

Max. 10 % z CSZIV
Max. 40 % z CSZIV
Max. 50 % ostatních
investičních výdajů
(platí jen pro velké
podniky)
Max. 5 mil. Kč
Do výše de minimis

Míra podpory dle regionální mapy
podpory

Může čerpat
MSP
VP
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

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. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje podle § 28 zákona a § 56 vyhlášky.
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3. Zvláštní ustanovení pro způsobilé výdaje

Pozemky

Nákup pozemku a výdaje na externě nakupované služby a práce v souvislosti s přípravou pozemků pro výstavbu, tzn. hrubé i
čisté úpravy (např. sadové úpravy), přeložky sítí (plyn, el. energie apod.) za účelem stavební činnosti v souvislosti s realizací
projektu. Cena pozemku musí být doložena posudkem znalce pro oceňování. Výdaj je způsobilý do výše pořizovací ceny
pozemku stanovené znaleckým posudkem, maximálně však do výše 10 % z celkových skutečných způsobilých investičních
výdajů.
Výdaje na externě nakupované služby za účelem demolice staveb nezbytně nutné k realizaci nové výstavby.
Pořizovací cena přípojek plynu, vody, kanalizace, elektřiny, telefonu, pozemních komunikací u staveb.
Pořizovací cena staveb za účelem realizace projektu. Výdaj je způsobilý maximálně do výše stanovené znaleckým posudkem.

Stavby

Externě nakupované služby autorizovaných fyzických osob dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákona
ČNR č. 61/1988 Sb., zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením.
Pořizovací cena technického zhodnocení budov, které zahrnuje rekonstrukce nebo modernizace. Rekonstrukcí se rozumí
zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.
Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. V rámci této položky nejsou způsobilé výdaje, které
mají charakter oprav a běžné údržby. Výdaje na technické zhodnocení budov musí být v účetnictví vedeny jako výdaje na
dlouhodobý hmotný majetek.
Rozpočet nové výstavby musí být zpracován tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek
rozpočtu na základě ceníků ÚRS, RTS, Callida.

Externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace pro územní a stavební řízení a pro technické zhodnocení
budov. Do způsobilých výdajů je možno zahrnout pouze náklady na pořízení dokumentace ke stavbám. Podpora na náklady na
Projektová dokumentace
projektovou dokumentaci bude poskytována podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
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Pořizovací cena zakoupených a technické zhodnocení stávajících zařízení a technologií potřebných pro provoz DC (např.
kabelové trasy, datové rozvaděče, servery, chladicí systémy, expanzní zařízení, zdroje energie – záložní zdroje napájení +
motorgenerátory, systémy pro fyzickou bezpečnost, požární bezpečnost, monitoring klimatu prostředí (teplota, vlhkost),
funkčnost energetických zdrojů, měření spotřeby energií, technologií pro využití tepla generovaného DC, ochrana proti šíření
hluku, atd. 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 zakoupených a technické zhodnocení stávajících strojů a zařízení určených k vybavení datového centra nebo
kancelářských zařízení nespadajících do kategorie hardware (např. kopírovací stroj, skartovací stroj, telefony atp.).

Dlouhodobý hmotný a
nehmotný majetek (mimo
Pořizovací cena programů a licencí nezbytných pro využití hardware, tzn. základního software (operační systém, databázový
pozemků a staveb)
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.

Pořízený majetek musí být nový, s výjimkou malých a středních podniků a s výjimkou pořízení provozovny. v souladu s
NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) č. 651/2014, čl. 14.
MSP může pořídit majetek, který není nový za předpokladu, že:
 MSP kupuje majetek od třetích osob, které nejsou spřízněny s kupujícím.
 Tato transakce proběhne za tržních podmínek, přičemž cena použitého zboží nesmí přesáhnout jeho tržní hodnotu a
musí být nižší než náklady na obdobné, avšak nové zařízení.
 Prodejce použitého zařízení vystaví prohlášení, ve kterém uvede původ dlouhodobého hmotného majetku a potvrdí,
že nebyl získán /podpořen prostřednictvím státní podpory nebo podpory Společenství (obecně nebyl získán /
modernizován z veřejných zdrojů) dále uvede původní pořizovací cenu a datum pořízení. Původní pořizovací cena
nesmí být vyšší, než kterou žadatel uvede jako ZV.
 Bude zajištěna udržitelnost takto zakoupeného zařízení.
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Služby poradců, expertů,
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.

statní 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.

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. Dotován nebude
pronájem kancelářských místností, parkovacích ploch, garáží či jiných prostorů využívaných k jiným činnostem, než je přímé
zabezpečení technického provozu samotného DC (dotován bude jen nájem za prostory, kde je umístěna potřebná funkční a
záložní technologie DC a kancelářské zázemí pro technický personál DC včetně sociálního zařízení).
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