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Příloha č. 1 - Vymezení způsobilých výdajů – Proof of concept výzva I. 
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1. Rozpočtové položky 
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Rozpočtová položka GBER 

Míra podpory 

Malý podnik Střední podnik 

Aktivita a) Aktivita b) Aktivita a) Aktivita b) 

Mzdy a pojistné čl. 251 70 % 45 % 60 % 35 % 

Náklady na konzultační a odborné 

služby 
čl. 25 70 % 45 % 60 % 35 % 

Materiál čl. 25 70 % 45 % 60 % 35 % 

Ostatní režie čl. 25 70 % 45 % 60 % 35 % 

Odpisy čl. 25 70 % 45 % 60 % 35 % 

Náklady na vyslání vysoce 

kvalifikovaných pracovníků 

z organizace pro výzkum a šíření 

znalostí 

čl. 282 X 50 % X 50 % 

Náklady na získání a uznání 

patentů a dalších nehmotných 

aktiv 

čl. 28 X 50 % X 50 % 

Náklady na poradenské a 

podpůrné služby v oblasti inovací 
čl. 28 X 50 % X 50 % 

Příjemce podpory je povinen evidovat způsobilé výdaje ve svém účetnictvím na nákladových účtech. 

Finální způsobilost výdaje je Řídicím orgánem potvrzena vždy až v rámci žádosti o platbu. 

2. Max. výše dotace 

Max. výše dotace pro aktivitu a) je 5 mil. Kč, pro aktivitu b) pak 20 mil. Kč. 

                                                           
1 Způsobilé výdaje v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách dle čl. 25 se 
týkají aktivity a) a musí bezprostředně souviset s vytvořením studie proveditelnosti, resp. aktivity b) a musí spadat 
do kategorie experimentálního vývoje dle definice čl. 2 bodu 86 stejného Nařízení. 
2 Způsobilé výdaje v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách dle čl. 28 se 
týkají pouze aktivity b). 
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3. Vymezení způsobilých výdajů 

3.1 Mzdy a pojistné 

Osobní náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném 

pro účely projektu, popř. jejich alikvotní část odpovídající pracovnímu vytížení zaměstnance na projektu. Mezi 

podpůrný personál je možné zařadit např. projektového manažera, koordinátora projektu, pracovníka 

nákupu a další odborné pracovníky, přičemž jejich osobní náklady se musí odůvodnit a konkretizovat jejich 

činnosti ve vztahu k projektu. 

Pracovníci musí být v pracovně právním vztahu. 

Způsobilým výdajem je vyměřovací základ pro sociální pojištění příslušného pracovníka včetně odvodů na 

zdravotní a sociální pojištění, je-li relevantní a náhrady mzdy za nemoc hrazenou zaměstnavatelem 

přepočtený k úvazku pracovníka zapojeného do projektu (dále jen „osobní náklad“) max. však do výše 

splňující podmínku hospodárnosti. 

Za hospodárný v žádosti o podporu / žádosti o změnu je max. považován průměrný měsíční osobní náklad 
pracovníka přepočtený k úvazku 1,0 stanovený do úrovně 9. decilu dle Informačního systému průměrných 
výdělků z mzdové či platové sféry ČR aktuálně zveřejněných v době podání žádosti o podporu / žádosti 
o změnu. Průměrný měsíční osobní náklad pracovníka přepočtený k úvazku 1,0 nad úroveň průměru dle 
Informačního systému průměrných výdělků z mzdové či platové sféry ČR musí být dostatečně zdůvodněn 
v rámci podané žádosti o podporu / žádosti o změnu, současně nesmí přesáhnout hodnotu 120 000 Kč. 

Za hospodárný je pak v žádosti o platbu považován průměrný měsíční osobní náklad za nárokované období 

přepočtený k úvazku 1,0, který nepřekročí 1,1násobek mzdy stanovené v žádosti o podporu / žádosti 

o změnu. 

3.2 Náklady na konzultační a odborné služby 

V případě aktivity a) se jedná o výdaje na konzultační a odborné služby využité výlučně pro účely vytvoření 

studie proveditelnosti. Příkladem způsobilých výdajů jsou výdaje na ověřování a testování vstupů a vzorků, 

služby expertů v oblasti měření, zkoušek a dalších odborných úkonů, externě nakupované služby poradců, 

expertů, znalců, kteří nejsou v pracovně právním vztahu s příjemcem podpory a které nemají povahu trvalých 

nebo opakujících se činností, studie technické proveditelnosti, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené 

v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek včetně pronájmu softwaru za předpokladu 

jejich nezbytného využití pro ověření proveditelnosti ve fázi studie. 

V případě aktivity b) se jedná o výdaje na konzultační a odborné služby využité výlučně pro účely projektu 

experimentálního vývoje. Příkladem způsobilých výdajů jsou výdaje na ověřování a testování vstupů a vzorků, 

služby expertů v oblasti měření, zkoušek a dalších odborných úkonů, externě nakupované služby poradců, 

expertů, znalců, kteří nejsou v pracovně právním vztahu s příjemcem podpory, studie technické 

proveditelnosti, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých 

tržních podmínek za předpokladu jejich nezbytného využití pro dosažení stanoveného výsledku projektu. 

Výdaje na Náklady na konzultační a odborné služby jsou v souhrnu způsobilé max. do výše 50 % z celkových 

způsobilých výdajů. 



 
 
 

 
 

 
2 

 

 

3.3 Materiál 

V případě aktivity a) se jedná o výdaje na materiál, který je využitý výlučně pro účely ověření technické 

proveditelnosti. Příkladem způsobilých výdajů jsou výdaje na materiál pro účely vytvoření modelů a simulací, 

na kterých lze demonstrovat a prozkoumat technickou proveditelnost požadovaného postupu či technologie, 

přičemž se nesmí jednat o materiál a komponenty pro stavbu finálních prototypů připravených k výrobě. 

V případě aktivity b) se jedná o výdaje na materiál, který je využitý výlučně pro dosažení výsledků 

experimentálního vývoje. Příkladem způsobilých výdajů jsou výdaje na materiál a komponenty pro stavbu 

finálních prototypů. 

3.4 Ostatní režie 

Maximální výše těchto způsobilých výdajů je dána čl. 54 písm. b) v Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

EU č. 2021/1060 a tato režie činí max. 15 % výdajů z rozpočtové položky Mzdy a pojistné. 

V případě etapového projektu musí výše výdajů každé etapy v rámci této rozpočtové položky odpovídat max. 

15 % výdajů z rozpočtové položky Mzdy a pojistné. 

Řídicí orgán u této rozpočtové položky nekontroluje účetní doklady vztahující se k nepřímým nákladům, ani 

jejich skutečné užití, ale kontroluje pouze přímé výdaje projektu. V případě, že při následné kontrole bude 

část rozpočtové položky Mzdy a pojistné klasifikována jako nezpůsobilá, stane se nezpůsobilou i odpovídající 

část z rozpočtové položky Ostatní režie. 

3.5 Odpisy 

Daňově účinné odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, popř. jejich alikvotní část, vyjma 

staveb, vypočtené na základě všeobecně uznávaných účetních zásad mohou být považovány za způsobilé 

výdaje pouze za předpokladu, že: 

a) je jejich výše doložena účetními doklady, jejichž důkazní hodnota pro způsobilost nákladů je 

rovnocenná fakturám, 

b) uplatňovaná výše odpisu je vypočtena ze způsobilého podílu vstupní ceny majetku, 

c) náklady se týkají výhradně období, ve které je projekt realizován a 

d) na pořízení odepisovaného majetku nebyly vynaloženy žádné dotace z veřejných zdrojů. 

Jelikož je dotace ve formě úhrady způsobilých výdajů, je nutné, aby bylo zajištěno, že i majetek, na jehož 

odpisy bude žádána podpora, byl uhrazen.3 

Příjemce podpory je povinen doložit pořizovací cenu odpisového majetku, počátek odpisování, dobu 

odpisování dle odpisové skupiny a sazbu pro účely výpočtu odpisů apod. Vstupní cena majetku může být 

pro účely výpočtu způsobilých daňových odpisů upravena způsobem, aby obsahovala pouze způsobilé 

položky. V případě podezření na předraženou pořizovací cenu, resp. cena neodpovídá ceně v místě a čase 

                                                           
3 Dle čl. 53 bod 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.2021/1060. 
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obvyklém, je Řídicí orgán OP TAK oprávněn posoudit tuto cenu a o případné předražení krátit výši 

vykazovaných výdajů. 

3.6 Náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření 

znalostí 

Výdaje na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří 

u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak 

nenahrazují jiné pracovníky. Pracovníci mohou u příjemce podpory pracovat na veškerých činnostech 

spojených se stanoveným výsledkem projektu. 

3.7 Náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv 

Výdaje na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv, které vzniknou v bezprostřední souvislosti 

s řešením projektu. Příkladem jsou aktivity spojené s přípravou zvoleného způsobu ochrany duševního 

vlastnictví včetně nákupu konzultantských a právních služeb potřebných pro přípravu nutných podkladů, 

poplatky spojené s procesem patentování apod. 

3.8 Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací 

Výdaje na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací, které vzniknou v bezprostřední souvislosti 

s řešením projektu. Příkladem způsobilých výdajů jsou výdaje na služby na podporu uvedení výsledků, 

výzkumu a vývoje na trh, průzkumy trhu, vytvoření detailního plánu komercializace včetně ošetření práv 

duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů, externí analýzy a studie k ověření konkrétních 

bariér a možností vedoucích ke zvýšení profitability projektu, konzultace a podpora v oblastech aplikace 

norem, standardů a certifikací, zkoušky jakosti, přístup k databázím apod. 


