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Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část pro program ŠKOLICÍ STŘEDISKA
1. Zkratky
MSP – malý a střední podnik, VP – velký podnik
2. Způsobilé výdaje pro program
Kategorie
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3. Zvláštní ustanovení pro způsobilé náklady
Ke všem položkám

Pro zařazení majetku do kategorie dlouhodobý (hmotný nebo nehmotný) není rozhodující definice
dle zákona č. 586/1992 Sb., ale pouze doba použitelnosti (Zákon č. 5631991 Sb., o účetnictví, § 19,
odst. 7).
Max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů
Pro velké podniky maximálně 50 % z celkových skutečných způsobilých výdajů

Nákup pozemků
Nehmotný investiční majetek
(práva duševního vlastnictví, software a
data)
Ostatní stroje a zařízení
Pouze nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisů
Práva duševního vlastnictví, software a Pro velké podniky maximálně 50 % z celkových skutečných investičních způsobilých výdajů
data

Nákup pozemků
Úpravy pozemků
Inženýrské sítě a komunikace ke stavbám

Nákup staveb

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, ne starším 12 měsíců, kterým musí být potvrzeno, že tato 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 odpisovatelný.
Způsobilými výdaji jsou výstavba a zlepšení přístupových komunikací, úprava terénu, zpevněné ploch, sadové
úpravy a oplocení pozemku přímo souvisejícího s realizací projektu.
Způsobilými výdaji jsou pořízení nových sítí, nebo rekonstrukce stávajících sítí souvisejících s výstavbou nebo
technickým zhodnocením 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. Nákup staveb jako způsobilý výdaj nemusí být odpisovatelný.

INVESTICE

DO

VAŠÍ

BUDOUCNOSTI

Příloha Páteřního manuálu OPPI

číslo vydání/aktualizace:
6/0

17_18_M_Pravidla ZV – Školicí střediska

Odstranění staveb

Projektová dokumentace (ke stavbám)
Architektonická soutěž

Inženýrská činnost ve výstavbě

Technické zhodnocení staveb
Novostavby

Hardware a sítě
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Odstranění staveb nezbytné pro realizace rekonstrukce, technického zhodnocení staveb nebo novou výstavbu je
způsobilým výdajem
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.
Příklad:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a další vyšší stupně stavební dokumentace. Dokumentace k
vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, prováděcí dokumentace.

Způsobilým výdajem je architektonická činnost včetně soutěže bezprostředně související s realizací projektu.
Tento náklad bude předmětem zvláštního posouzení.
Způsobilými výdaji jsou odměny za odbornou práci (projekt, rozpočet na stavbu, příprava výběrového řízení
realizace stavby, stavební dozor), náklady na režii a zařízení stavby, které jsou uvedeny v rozpočtu na stavbu,
obsluha staveniště, inženýrské sítě uvnitř staveniště až k hranici projektu, zabezpečení staveniště, průzkum
staveniště nutný k identifikaci znečištění a doporučení případného postupu dekontaminace, vlastní
dekontaminace staveniště, demoliční práce nezbytné pro provedení nové stavby.
Způsobilým nákladem v případě rekonstrukce stávající stavby za účelem její přeměny na školicí středisko jsou
externí 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.
Způsobilým nákladem je pořizovací cena nové výstavby. Postup je stejný jako u nákupu staveb, viz. výše.
Pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících 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 odpisovatelné 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.
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Ostatní stroje a zařízení

Práva duševního vlastnictví

Software a data
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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. Tyto náklady budou předmětem zvláštního
posouzení.
Pokud byly do pořizovací ceny zahrnuty náklady na externě nakupované služby poradců, expertů či znalců,
které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností a nevztahují se k obvyklým provozním nákladům.
Náklady na zpracování žádosti o podporu nejsou způsobilým výdajem v rámci této výzvy.
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 know-how nesmí přesahovat
cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce – posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 6
měsíců.
Pořizovací cena software, programů a aplikací, licencí, 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 nákladů vynaložených na nákup hmotného
majetku.
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