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Příloha č. 1 

 

Vymezení způsobilých výdajů – Výzva V. programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik 

 
1. Způsobilé výdaje pro program (dále jen („ZV“) 
 
Pro podporovanou aktivitu stimulace vzniku Digitálních podniků 

Kategorie ZV Členění Limity 

Investiční náklady 

1. Dlouhodobý hmotný majetek   

min. 20 % CZV 
2. Dlouhodobý nehmotný majetek 

Ostatní SW  

Základní SW max. 10 % CZV 

Neinvestiční náklady 3. Ostatní výdaje neinvestiční  Podpora v režimu de minimis 

 
Definice pojmu výrobní technologie: 
 
V rámci této výzvy nejsou podporovány výrobní technologie, tedy: hardware – stroje, linky a další systémy, které se svojí činností přímo podílejí na vytváření 
fyzického výrobku (CNC, aditivní tisk – tj. 3D tiskárny, atd.).  
 
Pozn. Veškeré SW i HW produkty a společnosti uvedené ve všech dokumentech Výzvy jsou použity pouze jako názorné příklady za účelem lepší orientace 
žadatelů a hodnotitelů. 

Obecná pravidla ZV:  
 

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. V případě, že jsou 
uplatňovány ZV jako dlouhodobý majetek, musí tak být zaúčtovány bez ohledu na jeho hodnotu! Limity stanovené právními předpisy se tak nepoužijí! 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/
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/cast4.aspx#par28
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v2002-500/cast4.aspx#par56
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2. Zvláštní ustanovení pro ZV  
 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 

Hardware 

1) ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě – především servery, stacionární a přenosné personální počítače, tablety, chytré 
telefony, aktivní a pasivní prvky sítě LAN, switche, firewally a routery umožňující komunikovat pomocí Ethernetového portu 
s rychlost alespoň 1 Gb/s, přístupové body, analyzátory síťového provozu, optické i metalické kabely, prvky FTTH, měřící 
technika pro sítě LAN, optické svářečky, firemní datová uložiště NAS a jejich příslušenství – HDD a SSD, racky, chráničky 
a ostatní nezbytný instalační hardware pro vybudování a provoz podnikové sítě, systémů pro zálohu napájení IT infrastruktury; 

2) specializované koncové zařízení a periferie – polohovací zařízení, tablet, 3D systémy a monitory, brýle pro rozšířenou realitu 
a příbuzný hardware pro VR, nevýrobní plottery, tiskárny, skenery, kancelářské kopírovací stroje a další příbuzný hardware). 
Mezi CZV nebudou patřit systémy pro aditivní tisk – 3D tiskárny; 

3) logistické systémy – „robotické ruce“, logistické robotické manipulátory, baličky, logistické dopravníky, technologie pracující 
s čárovými kódy, RFID či QR (čtečky atd.), roboty pro úklid areálu atd.; 

4) monitorovací systémy – přístupové chipy a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro „video surveillance“, 
dohledové drony atd.; 

5) hardware pro mobilní distanční přístup zaměstnanců do firemní sítě (4G/5G modemy, switche a routery, headset, 
hardwarové šifrovací klíče, koncový hardware zajišťující online videokonference) a nezbytný hardware používaný pro zajištění 
vnitřní konektivity ve firmě či areálu žadatele. 

Kupní cena včetně příslušenství, dopravy, montáže, zapojení do sítí a jiných způsobilých výdajů, které bezprostředně souvisejí 
s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Veškerý hardware musí 
být nový a účetně odepisovatelný. 
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Dlouhodobý 
nehmotný majetek 

Základní SW 

Náklady na základní software, který slouží či umožňuje plnění základních funkcí ve firmě a není poskytován v rámci cloudových 
služeb, které poskytuje dodavatel na bázi předplatného (fyzická licence). Jedná se konkrétně o kancelářské aplikace, operační 
systém pro Workstation, který není OEM. Dále mezi základní SW v této Výzvě patří jednoduché (základní) účetní programy, nebo 
aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou. Do základního SW patří webové 
stránky a webové stránky typu e-shopy. Dále jsou podporovány výdaje na instalaci a implementaci pořízeného SW, které vstupují 
do pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky. 

Ostatní SW 

Náklady na ostatní software, který není poskytován v rámci cloudových služeb, které poskytuje dodavatel na bázi předplatného. 
Jedná se o pořizovací cenu softwaru, programů a aplikací, databází a jiných způsobilých výdajů, které bezprostředně 
souvisí s podporovanou aktivitou digitální transformace podniku. Dále jsou podporovány výdaje na instalaci a implementaci 
pořízeného SW, které vstupují do pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky. 

Mezi ZV nepatří jednoduché webové stránky, systém CMS použitelný mimo interní síť příjemce dotace. Povoleny jsou například 
webové stránky, přes které žadatel může vstupovat po autorizaci do systémů pro vzdálené ovládání a konfiguraci prvků chytré 
domácnosti / kanceláře atd. 

Výdaje na předplacené služby SW lze čerpat pouze po dobu realizace projektu. V případě, že délka uhrazeného předplatného 
překročí datum ukončení projektu, bude ZV poměrná část odpovídají době čerpání služby v rámci harmonogramu projektu v celých 
měsících a celkové doby jejího čerpání. 
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 Ostatní výdaje 
neinvestiční 

Ostatní výdaje neinvestiční 

Náklady na ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či služeb spadajících pod „Software As Service – SaaS“), 
které poskytuje dodavatel na bázi časově omezeného předplatného. Jedná se například o Adobe Photoshop, Office 365, AutoCAD 
atd., softwary pro řízení životního cyklu - PLM (například Vault, Windchill , 3DEXPERIENCE atd.),  softwary pro internet věcí a 
rozšířenou realitu – IoT, AR (například ThingWorx, Vuforia, MindSphere atd.). Poplatky za připojení do online uložišť a obdobných 
systémů – cloudů, BigDat, webhostingů, Blockchainů a databází včetně udržovacích poplatků v maximálním době trvání projektu; 
musí se jednat o aktivity, které přímo souvisejí s podporovanými aktivitami projektu a rozvojem ICT či řízení IT ve firmě. 

Ostatní drobný hmotný majetek s přímou vazbou na realizaci projektu digitalizace. 

Lze čerpat pouze po dobu realizace projektu. V případě, že délka uhrazeného předplatného překročí datum ukončení projektu, bude 
ZV poměrná část odpovídají době čerpání služby v rámci harmonogramu projektu v celých měsících a celkové doby jejího čerpání. 

Služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity 

Náklady na externě nakupované služby poradců, expertů či znalců. 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. Hodinová sazba je limitována částkou max. 3000 Kč. 

V případě uplatnění výdajů na služby poradců a expertů v oblasti kybernetické bezpečnosti musí externí firmy věrohodně 
(minimálně formou podepsaného prohlášení) prokázat zkušenosti (reference) v oboru počítačové bezpečnosti s uvedením alespoň 
tří v minulosti zrealizovaných zakázek včetně alespoň stručného popisu rozsahu testu (nestačí pouze jméno a IČ firmy). 

 

 


