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Příloha č. 1 

Vymezení způsobilých výdajů – Výzva III Vysokorychlostní internet – vznik a rozvoj digitálních technických map 

veřejnoprávních subjektů (DTM VPS). 

 

 
1. Způsobilé výdaje pro program  
 
Pro podporovanou aktivitu Pořízení a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů 
 

Kategorie ZV Limity 

Investiční 1. Dlouhodobý hmotný majetek Max 20 mil. Kč 

2. Dlouhodobý nehmotný majetek Pro pořízení dat bez limitu 
Pro pořízení SW (IS) max. 50 mil. Kč 

Neinvestiční 3. Služby poradců, expertů, studie   Max. 15 mil. Kč 

 4. Náklady na zajištění organizace výběrových řízení Max. 200 tis. Kč na zakázku 

 5. Povinná publicita Max. 50 tis. Kč 

Obecná pravidla:  
 
Hmotný a nehmotný majetek je vymezen zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhláškou  
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 
jednotky, (dále jen "vyhláška"). Základní postupy účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku stanovuje ČÚS 710 pro některé vybrané účetní 
jednotky – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.  
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje podle vyhlášky 410/2009 Sb. - § 66 vyhlášky.  
Způsobilým výdajem se majetek stává uvedením do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených 
funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání.   
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2. Zvláštní ustanovení pro způsobilé výdaje  
 

Dlouhodobý hmotný 
majetek  

 
 
 

Pořizovací cena zakoupených technologií potřebných pro vyhotovení digitálních technických map a jejich správu. 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.  
 
Pořízený majetek musí být nový. 
Příklad: PC sestavy, servery.  

Dlouhodobý 
nehmotný majetek 

 
 

Dlouhodobý 
nehmotný majetek 

Software: Pořízení/vývoj a úprava softwaru (IS) nezbytného pro provoz DTM dle přílohy č. 7 Specifikace technického standardu IS DTM. 
Příloha č. 7 má pro žadatele a příjemce podpory definované v rámci Výzvy (odstavec 4. - Vymezení žadatelů a příjemců podpory) pouze 
doporučující a orientační charakter, a to především v těch částech této přílohy, které jsou relevantní pro výše uvedené žadatele. Současně 
je nezbytné, aby IS DTM žadatele splňoval všechny další požadavky této Výzvy. 
 
Příklad: software pro tvorbu a správu DTM max. do 50 mil. Kč. 
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Data: Pro pořízení dat, neplatí omezení na max. 20 mil. Kč., ale je možné čerpat až do maximální výše požadované dotace v projektu.  
 

• Pořízení polohopisných dat včetně potřebných podkladů*) 

• Primární vytvoření dat dopravní infrastruktury a sítí technické infrastruktury 

• Doměření polohopisných dat a dat sítí dopravní a technické infrastruktury 

• Pořízení konsolidovaných vstupních dat (sjednocení, spojení a transformace) 
 
Příklad: mapování geodetickými metodami, mobilní mapování, geodetické zaměření infrastruktury pro obsah DTM VPS 
 
Doporučené cenové hodnoty pro mapování jednotlivými geodetickými metodami. 
 Činnost Oblast / Typ Metoda MJ Indikativní cena  Stručný popis předmětu plnění, poznámka

vystavěné prostředí ha 5 000 Kč                     
 pořízení vektorových dat ve vystavěném prostředí v požadovené 3 tř. př. ZPS, 

cena od 1000 ha výše

 silnice a železnice - 

mimolesní úsek
km 12 000 Kč                   

 pro přepočet cen mezi plošnými a l iniovými prvky se dá použít přibližný 

přepočet "cena za 1 km = 2,5 násobek ceny za 1 ha"

 silnice a železnice - lesní 

úsek
 mobilní mapování km 22 000 Kč                   

vystavěné prostředí ha 18 000 Kč                   

silnice a železnice km 30 000 Kč                   

trasa sítě  radiolokace km 18 500 Kč                   
v případě ucelených územních souborů inženýrských sítí nad 2 km může být 

cena snížena až o 50%

 zaměření km 14 500 Kč                    zaměření průběhu sítě po radiolokaci nebo nadzemní části sítě, včetně 

zaměření identických bodů, zpracování dat, vytvoření vektorových datZ kolektory a průchozí 

kanalizační řady
 zaměření km 45 000 Kč                   

 Jedná se o prostorové zaměření objektů 

 Konsolidace dat ZPS celý kraj  digitalizace a přepracování ha 2 000 Kč                     
příjem stávajících strukturovaných dat (významných), verifikace přesnosti 

dat, verifikace aktuálnosti dat, sjednocení dat, přepracování podle struktury 

DTM

 Konsolidace dat TI celý kraj  digitalizace a přepracování km 8 000 Kč                     
 příjem stávajících dat (digitálních i analogových), přepracování dat, 

sjednocení dat, přepracování podle struktury DTM

 Průběžná aktualizace dat 

ZPS
celý kraj  digitalizace a přepracování DSPS 2 500 Kč                     

 vkládání nových DSPS v rámci procesu konsilodace nebo mapování dat ZPS

 Digitalizace - Dopravní 

infrastruktura
osy komunikací  digitalizace  km 500 Kč                        

 digitalizace os komunikací DI

vystavěné prostředí  klasické mapování ha 2 000 Kč                     
 vybraný soubor jednoznačně identifikovatelných bodů v rámci lokality, 

porovnání souřadnic a vyhodnocení přesnosti; kontrola cca 3-5% uzemí 

(pouze data v jiné než 9 tř. př.)

silnice a železnice  klasické mapování km 2 000 Kč                     
 vybraný soubor jednoznačně identifikovatelných bodů v rámci lokality, 

porovnání souřadnic a vyhodnocení přesnosti; kontrola cca 3-5% uzemí 

(pouze data v jiné než 9 tř. př.)

 klasické mapování

 letecká fotogrammetrie a 

mobilní mapování

 Mapování - Základní 

prostorová situace

 Mapování - Technická 

infrastruktura

 Kontrola přesnosti

 
Pozn. *) Výdaj na leteckou fotogrammetrii může být způsobilý pouze na území, kde bude smlouvou či jiným ujednáním o spolupráci kraje a 
VPS doloženo, že zde kraj leteckou fotogrammetrii provádět nebude. 
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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, 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. (Příklad: Služby expertního poradenství pro návrh a implementaci.) 
Služby odborného školení (Příklad: Zaškolení v oblasti jednotné správy a aktualizace objektů DMVS dle Vyhlášky o DMVS a souvisejícím 
metodickým pokynům a technickým normám.) 
 
 

Náklady na zajištění 
organizace 

výběrových řízení 

 
Náklady na organizaci výběrového řízení zahrnují následující činnosti: 
 
- vypracování a sestavení zadávací dokumentace a jejích příloh,  
 - zahájení zadávacího řízení rozesláním Výzvy k podání nabídek vybraným uchazečům či uveřejněním Oznámení o zakázce na VVZ,  
 - organizace a administrativní zajištění přijímání obálek s nabídkami uchazečů a následné hodnocení nabídek uchazečů,  
 - zpracování a zveřejnění dokumentů o výsledcích zadávacího řízení  
 - vypracování dokumentace zadávacího řízení a její předání zadavateli včetně sestavení všech nezbytných protokolů a zpráv. 
 
Maximální absolutní výše způsobilých výdajů na organizaci výběrového řízení činí 200 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na organizaci 
výběrového řízení na celkových způsobilých výdajích nesmí být vyšší, než je uvedeno níže v tabulce týkající se rozsahu zakázky. 
 

Rozsah zakázky (Kč)  Max. výše způsobilých výdajů na organizaci VŘ (Kč)  
do 2 000 000  50 000,00  
2 000 001 - 5 000 000  100 000,00  
5 000 001 - 10 000 000  150 000,00  
Více než 10 000 000,00  200 000,00  
  
  

 

Povinná publicita Výdaje přímo vynaložené na zajištění povinné publicity. 

 


