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NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE 

Výzva V. – Druhotné suroviny – Příručka způsobilých výdajů 
(Příloha č.2) 

 

ÚVOD: 

Tento dokument má sloužit žadatelům o podporu ze strukturálních fondů EU v rámci programu 

Nízkouhlíkové technologie a pomáhat s orientací v oblasti způsobilých a nezpůsobilých výdajů. 

Způsobilé výdaje zahrnují veškeré náklady na ta opatření, která vedou k naplnění cílů Výzvy. 

 

OBECNÁ ČÁST: 

 

Obecné vlastnosti Způsobilých výdajů: 

 Časové hledisko ZV – za způsobilý výdaj lze považovat výdaj, který vznikl po datu přijatelnosti 

projektu (den podání žádosti o podporu). 

 „Zahájením prací“ se rozumí buď zahájení (stavebních) prací v rámci investice, nebo první právně 

vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává 

nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup 

pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování Studií proveditelnosti. V případě 

převzetí se „zahájením prací“ rozumí okamžik, kdy je pořízen majetek přímo související s pořízenou 

provozovnou. 

 Účel ZV – každý způsobilý výdaj musí být prokazatelně nezbytný pro realizaci projektu a mít přímý 

vztah k projektu. 

 ZV - musí být před proplacením prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory, není-li stanoveno 

jinak. 

 ZV - musí být doloženy průkaznými doklady, uhrazeny dodavatelům, majetek nelze pořizovat 

aktivací. 

 Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a 

účelu a musejí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. 

 

Způsobilé výdaje  
Stroje a zařízení 

Inženýrské sítě 

Inženýrská činnost 

Stavby 

 

Inženýrská činnost  
Externě nakupované služby autorizovaných fyzických a právnických osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Náklady na inženýrskou činnost ve výstavbě jsou stanoveny maximálně na 5 % nákladů 

položkového rozpočtu. 
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Inženýrské sítě  

Výdaje při instalaci, modernizaci či rekonstrukci rozvodů nutných k realizaci projektu. 

 

Stavby  

Do této kategorie lze zahrnout výdaje týkající se stavebních prací a dodávek nezbytně nutných pro 

instalaci pořizovaných technologií.  

Pod rozpočtovou položku „Stavby“ není možné zahrnovat výdaje na projektovou dokumentaci a 

inženýrskou činnost.  

 

Technologie, stroje a zařízení včetně hardwaru a softwaru 
Výdaje na pořízení technologií, strojů a zařízení. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a 
lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny 
technologie.  
 
Do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty pouze výdaje na stavební práce a dodávky související 
s instalací technologií a budováním sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné 
technologii.  
 

Podnikatelský záměr  
Podnikatelský záměr je povinnou přílohou. Výdaje na podnikatelský záměr jsou nezpůsobilým 
výdajem.  
 

ZPŮSOBILÝMI VÝDAJI NEJSOU: 

a) DPH, pokud je příjemce plátcem DPH a může 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, 

poplatky distributorům energie za zřízení a/nebo navýšení jističe, rozpočtová rezerva 

f) leasing 

g) nákup pozemků a budov 

h) výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou 

i) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací 

j) výdaje spojené s administrací projektu, pokud Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část 

nestanoví jinak 

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

ZVLÁŠTNÍ ČÁST: 

 

 „Regionální investiční podporou“ se rozumí regionální podpora poskytnutá na počáteční 
investici. 
 
 
Způsobilé výdaje jsou náklady na investici do hmotného a nehmotného majetku. 
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V podporovaných oblastech splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy lze podporu 
na počáteční investici poskytnout bez ohledu na velikost příjemce.  
 
„počáteční investicí“ se rozumí:  
 

a) investice do hmotného a nehmotného majetku za účelem založení nové provozovny, 
rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o 
výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, nebo za účelem zásadní změny 
celkového výrobního postupu stávající provozovny, nebo  

 
b) pořízení majetku náležejícího provozovně, která byla uzavřena nebo by byla uzavřena, 

pokud by nedošlo k jejímu odkoupení, a kterou odkoupil investor, který není spřízněný s 
prodávajícím; počáteční investicí není pouhé nabytí podílů v podniku; 

 
 
U velkých podniků jsou výdaje na nehmotný majetek způsobilé pouze do výše 50 % celkových 
způsobilých investičních výdajů na počáteční investici. 
 
Podporu lze poskytnout na 4 kategorie projektů:  

1. zásadní změnu výrobního postupu, 
2. rozšíření kapacity stávající provozovny,  
3. založení nové provozovny,  
4. rozšíření výrobního sortimentu.  

Projekt vždy spadá pouze do jedné z vymezených kategorií, přičemž rozhodující pro určení 
kategorie je účel projektu.  
 
Pro velké podniky se ke dvěma z vymezených kategorií váží specifické podmínky, které projekt 
musí naplnit: 
 

1. V případě podpory na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé výdaje vyšší 
než odpisy provedené za předcházející tři účetní období z majetku užívaného při činnost, 
jež má být modernizována. 

 

2. V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být 
způsobilé výdaje o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, 
která je zachycena v účetním období předcházejícímu zahájení prací. 

 

 
V případě kategorie č. 1 a 2 jsou základními údaji pro určení hodnoty znovupoužitého 
majetku: 

 Zastavěná plocha technologií, které jsou přímo zapojeny do výrobního postupu, který 
projde zásadní změnou nebo do výroby rozšířeného sortimentu.  

 Zastavěná plocha budovy (budov) dle Katastru nemovitostí, která/é jsou využívány při 
výrobním postupu, který projde zásadní změnou nebo při výrobě rozšířeného 
sortimentu. 

 Počet podlaží budovy (budov), které jsou využívány při výrobním postupu, který 
projde zásadní změnou nebo při výrobě rozšířeného sortimentu. 
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Pro postup výpočtu hodnoty znovupoužitého majetku a často kladené otázky k problematice 
regionální podpory viz přílohu č. 6 Výzvy – Metodika pro stanovení hodnoty znovupoužitého majetku. 
 
V případě kategorie č. 3 a 4 nejsou žádné další podmínky stanoveny. 
 


