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Příručka způsobilých výdajů pro žadatele
v programu Školicí střediska
Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu
ŠKOLICÍ STŘEDISKA vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů
v rámci OPPI (číslo I.), Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část pro program
ŠS, Pravidla způsobilosti výdajů – obecná část, program ŠKOLICÍ STŘEDISKA
apod. Tyto nenahrazuje, ale pouze vysvětluje, shrnuje a doplňuje o konkrétní
příklady z praxe.

Projekt dle programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA je zaměřen na projekty:
•

Výstavby, rekonstrukce či nákupu a vybavení školicího zařízení.

•

Pořízení školicí pomůcky či školicího programu.

•

Výstavbu, rekonstrukci či nákup a vybavení školicího zařízení a zároveň na
pořízení školicí pomůcky či školicího programu.

Obecně pro způsobilé výdaje platí:
•
•
•
•

musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně
souviset s realizací projektu,
musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu (schválení
registrační žádosti agenturou)1
musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny
příjemcem podpory,
musí být doloženy průkaznými doklady.

INVESTIČNÍ VÝDAJE
Rozdělení výdajů na investiční a neinvestiční se řídí limity dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví v platném znění. Pro program ŠKOLICÍ STŘEDISKA jsou
způsobilé výdaje pouze výdaje investiční, neinvestiční výdaje musí žadatel pořídit
zcela z vlastních zdrojů.
ZPŮSOBILÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE - HMOTNÝ MAJETEK
- Hmotný majetek musí být vždy umístěn v místě realizace projektu (místo realizace
je uvedené v Podmínkách) a musí být (v případě, že jej žadatel bude vykazovat jako
způsobilý výdaj) v majetku příjemce podpory.
1

Datum zahájení realizace projektu je pouze orientační a není závazné. Výdaje vzniklé mezi schválením RŽ a zahájením
realizace projektu jsou způsobilé.
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- Dlouhodobý hmotný majetek, s výjimkou pozemků a budov, musí být nový, (tedy
takový, který ještě nebyl odpisovaný).
1. Nákup pozemků
Je způsobilým výdajem pouze v takovém plošném rozsahu, který tvoří zastavěnou
část nemovitosti určenou pro školicí středisko. Zbývající část pozemku je způsobilým
výdajem pokud přímo souvisí s projektem a pokud celková výše nákladů na nákup
pozemku nepřesáhne 10 % skutečných způsobilých výdajů.
Kupní cena musí být doložena znaleckým posudkem (ten musí být vypracovaný
autorizovanou osobou způsobilou k vypracování takového posudku a nesmí být
starší než 12 měsíců, kterým musí být potvrzeno, že cena nepřesahuje obvyklou tržní
hodnotu. Nákup pozemku musí být kromě účetních dokladů doložen i výpisem
z katastru nemovitostí. Nákup pozemku jako způsobilý výdaj nemusí být
odepisovatelný.
Poznámka:
Posudek je povinnou přílohou žádosti o platbu, ale není způsobilým výdajem
2. Nákup staveb
Pořízení staveb je způsobilým nákladem pouze v rozsahu, který přímo souvisí
s projektem. Započítává se do způsobilých nákladů maximálně do výše ceny
obvyklé podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších
předpisů. Kupní cena nemovitosti je způsobilým výdajem v případě, že kupované
nemovitosti nebudou dále předmětem převodu. Nákup stavby musí být kromě
účetních dokladů doložen i výpisem z katastru nemovitostí. Kupní cena musí být
doložena znaleckým posudkem (ten musí být vypracovaný autorizovanou osobou
způsobilou k vypracování takového posudku a nesmí být starší než 12 měsíců),
kterým musí být potvrzeno, že cena nepřesahuje obvyklou tržní hodnotu. Nákup
staveb jako způsobilý výdaj nemusí být odepisovatelný.
Poznámka: Pokud bude v rámci projektu nakoupena budova, která bude například
z poloviny sloužit jako školicí středisko a z druhé poloviny jako výrobní hala či
administrativní zázemí firmy, do způsobilých výdajů bude vstupovat polovina kupní
ceny.
Posudek je povinnou přílohou žádosti o platbu, ale není způsobilým výdajem.
3. Úpravy pozemků
Způsobilými výdaji jsou zde myšleny výstavba a zlepšení přístupových komunikací,
úprava terénu, zpevnění ploch, sadové úpravy a oplocení pozemku přímo
souvisejícího s realizací projektu.
Příklady:
• Skryv ornice
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•

Změna odtokového režimu území

4. Odstranění staveb
Odstranění staveb nezbytné pro realizaci rekonstrukce, technického zhodnocení
staveb nebo novou výstavbu je způsobilým výdajem.
Příklady: Demolice znehodnocených budov ve vlastnictví žadatele, nevyužitelných
pro výstavbu školicího střediska
5. Projektová dokumentace ke stavbám, rekonstrukcím a související
činnosti
Prováděcí projektová dokumentace je způsobilým výdajem spolu s dokumentací
k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení (stavební i technologická část).
Výdaje na tvorbu projektové dokumentace pro územní a stavební řízení u
novostaveb a pro technické zhodnocení budov, staveb. Vymezení typů projektové
dokumentace odpovídá vyhlášce č. 449/2007 o dokumentaci staveb.
Tj. projektová dokumentace k ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k
ohlášení stavby ve zkráceném stavebním řízení, dále pak dokumentace pro
provádění stavby zpracované na základě územního rozhodnutí, dokumentace
skutečného provedení stavby a dokumentace bouracích prací.
V případě, že projektová dokumentace je zpracována na celou budovu, ale projekt se
realizuje pouze v části budovy, je nutné do způsobilých výdajů zahrnout poměrnou
část výdajů na projektovou dokumentaci, např. dle čtverečních metrů podlahové
plochy a poměru, který připadá na projekt. Do způsobilých výdajů je možné
zahrnout pouze ty výdaje, které se týkají projektu.
Příklady:
• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a další vyšší stupně
stavební dokumentace.
• Dokumentace k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, prováděcí
dokumentace.
6. Architektonická soutěž
Způsobilým výdajem je pro tuto rozpočtovou položku architektonická činnost včetně
soutěže bezprostředně související s realizací projektu. Tento náklad může být
předmětem zvláštního posouzení v průběhu hodnocení projektu
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7. Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám
Způsobilými výdaji jsou zde pořízení nových sítí, nebo rekonstrukce stávajících sítí
souvisejících s výstavbou nebo technickým zhodnocením staveb.
Příklady:
• Vodovod, plynovod, elektrické sítě, kanalizace, přípojky k sítím místní
komunikace nezbytná pro realizaci projektu (parkovací místa, chodníky,
příjezdová komunikace)
8. Inženýrská činnost ve výstavbě
Způsobilými výdaji jsou odměny za odbornou práci, (rozpočet na stavbu, stavební
dozor). Dále náklady na režii a zařízení stavby, které jsou uvedeny v rozpočtu na
stavbu, obsluha staveniště, inženýrské sítě uvnitř staveniště až k hranici pozemku,
zabezpečení staveniště, průzkum staveniště nutný k identifikaci znečištění a
doporučení případného postupu dekontaminace, vlastní dekontaminace staveniště.,
Příklady:
• Vedení stavby
• Stavební dozor
9. Novostavby (výstavba)
Způsobilým nákladem je pořizovací cena nové výstavby. Postup je zcela stejný jako
u nákupu staveb, viz. bod nákup staveb.
Příklady:
• Výdaje na stavební práce a dodávky pro novostavby.
10. Technické zhodnocení staveb (rekonstrukce)
Způsobilým nákladem v případě rekonstrukce stávající stavby za účelem její
přeměny na školicí středisko jsou rekonstrukce včetně střechy, vnitřní rozčlenění
prostor, výplně otvorů, nově postavené prostory, vnější i vnitřní povrchová úprava
stavby, rekonstrukce a vybavení sociálního zázemí, stavební rekonstrukce
související s instalací školicích pomůcek. Rekonstrukci je možno provést i na budově,
která není ve vlastnictví žadatele, ovšem pouze za předpokladu, že samotné
technické zhodnocení bude v majetku příjemce dotace, nikoli v majetku vlastníka
objektu. Dále musí být zachována podmínka minimální doby udržitelnosti projektu (3
roky pro MSP, 5 let pro velký podnik), po kterou je zakázáno majetek pořízený
z dotace prodat ani jinak zcizit nebo přemístit
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Příklady:
• Zpevnění podlahy pro stroj.
• Stavba klimatizované místnosti nebo nákup a instalace klimatizace.
• Rekonstrukce budovy, ve které bude projekt realizován (včetně rekonstrukce
inženýrských sítí, opravy střechy, instalace bezpečnostního zařízení atd.).

11. Hardware a sítě
Pořizovací cena nových serverů, stacionárních a přenosných personálních počítačů,
tiskáren, komunikačních a síťových zařízení (vysílače, směrovače, přepínače) a
specializovaných koncových zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, PDA apod. –
musí se jednat o odepisovatelný majetek nebo soubory movitých věcí) a
lokálních sítí. Kupní cena včetně příslušenství, montáže, zapojení do sítí, drobných
stavebních úprav, nákladů na služby, které bezprostředně souvisejí s instalací a
uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky č.
500/2002 Sb.
Příklady:
• Servery
• PC stanice + příslušenství
• Notebooky
• Multifunkční reprografická zařízení (tiskárny, scannery, kopírky)
• Datové rozvody
• Switch, router, patch panely, rozvaděče atd.
• Telefonní ústředny
• Kamerový systém
12. Ostatní stroje a zařízení
Pořizovací cena nových strojů a zařízení, které jsou součástí vzdělávacího systému a
dalších prvků které jsou nezbytné pro jejich funkčnost, avšak podle účetní klasifikace
nespadají pod hardware ani software. Kupní cena včetně příslušenství zapojení do
sítí, drobných stavebních úprav a jiných nákladů, které bezprostředně souvisejí
s jejich instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku dle §
47 vyhlášky č. 500/2002 v platném znění. Žadatel je ve svém podnikatelském
záměru povinen prokázat, že se jedná o nezbytnou součást strojů a zařízení
bezprostředně souvisejících s předmětem projektu.
Příklady:
• CNC stroje za účelem školení
• Hydraulický lis za účelem školení
• Svářecí zařízení za účelem školení
• Pila, ohýbačka za účelem školení apod.
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•
•
•
•
•

Nábytek pro školicí středisko
Žaluzie
Telefony, faxy
Dataprojektory + příslušenství
Veškeré školicí pomůcky (musí se jednat o odepisovatelné soubory movitých
věcí)

ZPŮSOBILÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE - NEHMOTNÝ MAJETEK
Pro způsobilé investiční výdaje – nehmotný majetek obecně platí:
- musí být používán výlučně jen v provozovně, která je příjemcem regionální
podpory,
- musí se jednat o odepisovatelná aktiva,
- musí být zahrnutý do aktiv příjemce podpory a ponechán v podniku / majetku
příjemce podpory, který obdržel veřejnou podporu, a to po dobu nejméně 5 let,
v případě MSP 3 let,
- musí být pořízen od třetí strany za tržních podmínek,
- musí se jednat o majetek nový,
- u MSP lze zohlednit všechny náklady investic do nehmotného majetku, u velkých
podniků jsou takové náklady způsobilé pouze do hranice 50% celkových
skutečných způsobilých investičních výdajů na projekt.

13. Práva duševního vlastnictví
Výdaje na externí nákup znalostí, postupů nutných ke vzdělávací činnosti
(nepatentované know how, operativní nebo patentové licence na know how,
patenty apod.), které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti v rámci platné
výzvy k programu Školicí střediska. Náklady na pořízení nepatentovaného knowhow nesmí přesahovat cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce –
posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 6 měsíců.
U tohoto způsobilého výdaje se jedná o nákupy jednotlivých položek v hodnotě
vyšší než 500 tis. Kč a přílohou žádosti o platbu je výše zmíněný znalecký
posudek vypracovaný autorizovanou osobou způsobilou k vypracování takového
posudku
Příklady:
• Licence k využívání patentu, užitného vzoru, vynálezu, nepatentovaného
know-how apod. Vždy je účelem způsobilého výdaje školení.
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14. Software a data
Pořizovací cena software, programů a aplikací, licencí (i časově omezených), nákup
dat, databází a jejich aktualizací včetně dalších poplatků za instalaci, které
bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací
ceny majetku dle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Za software se považuje základní software (operační systém, databázový systém,
komunikační systém), aplikační software.
V případě podnikatelských subjektů nespadajících do kategorie MSP, mohou
způsobilé výdaje na nákup nehmotného majetku představovat nejvýše 50% z
celkových skutečných nákladů vynaložených na nákup hmotného majetku.
Příklady:
• Software k nově pořizovaným PC
• MS Office, PDF Creator apod.
• CAD/CAM systémy
• Další specifický software nutný pro školení
• Veškeré školicí programy

SPECIFIKACE NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ
Způsobilým výdajem nejsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výdaje na majetek, na němž se vyrábí zboží za účelem prodeje, nikoli za
účelem školení
výdaje na pořízení použitých strojů a zařízení, HW, SW apod.
DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH
splátky půjček a úvěrů
sankce a penále
leasing
náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a
správní poplatky, znalecké posudky
výdaje na soudní spory
výdaje vzniklé před datem zahájení projektu (před tímto datem nelze uzavřít
smlouvu, vystavit objednávku, zaplatit fakturu ani zálohově, zahájit stavební
práce, datum zdanitelného plnění na faktuře musí být po tomto datu)
výdaje na majetek pořízený aktivací
vlastní vzdělávací aktivity a jejich organizace ve školicím středisku
rezervační poplatek

INVESTICE

DO

VAŠÍ

7 /8

BUDOUCNOSTI

Příručka způsobilých výdajů pro žadatele
v programu Školicí střediska

•
•
•

způsobilým výdajem není zpracování registrační žádosti, plná žádosti, záměru
projektu.
demolice budov, které nejsou ve vlastnictví žadatele
způsobilým výdajem není náklad na vyhlášení VŘ, tedy poplatek za zveřejnění
ve věstníku, na centrální adrese atd.

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU2:
•

•
•
•
•

V případě způsobilých výdajů jako např. nákup stavby, nákup pozemku, práva
duševního vlastnictví (u tohoto způsobilého výdaje se jedná o nákupy
jednotlivých položek v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč) je přílohou žádosti o
platbu znalecký posudek vypracovaný autorizovanou osobou způsobilou k
vypracování takového posudku.
Kolaudační rozhodnutí nejpozději k poslední žádosti o platbu.
V případě staveb nejpozději k první žádosti o platbu stavební povolení či
souhlas stavebního úřadu se stavbou.
Kopie smlouvy o pojištění stavby, majetku, podpořeného dotací (k poslední
žádosti o platbu).
Fotodokumentace k projektu (z výstavby, pořízené pomůcky, povinná publicita
atd.)

OSTATNÍ
Žadatel při přípravě žádosti o platbu musí postupovat v souladu s těmito dokumenty:
• Pravidla pro publicitu (přikládá CzechInvest).
• Pravidla pro výběr dodavatelů (přikládá CzechInvest).
• Pravidla způsobilosti výdajů (přikládá CzechInvest).
• Pravidla etapizace projektu (přikládá CzechInvest).

2

Nejedná se o kompletní výčet příloh k žádosti o platbu.
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