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Příloha č. 2 Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část – program PROSPERITA – Výzva II – pokračování
– I. část
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Pravidlo/výjimka
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podpora nezakládající veřejnou podporu
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23. Pojistné
24. Síťové neskladovatelné dodávky
X
25. Školení a rekvalifikace
X
26. Semináře a workshopy
X
27. Organizace výběrového řízení
X
28. Opravy a údržba
* - max. 10% z celkových skutečných způsobilých investičních výdajů

Číslo vydání/aktualizace:
8/0

X
X
X
X

X
X
X
X

Platnost od:
1.4. 2011

X
X
X
X
X

pro tuto část Výzvy nezpůsobilé
de minimis
de minimis
de minimis
de minimis
de minimis

Způsobilé výdaje projektu musí být vynaloženy v souladu s legislativou ES a ČR, musí být vynaloženy v souladu s cíli programu
Prosperita a musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým).
2. 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 úvodní zatřídění výdajů do příslušné položky dle ocenění daného
účetní jednotkou.
Provozní náklady
Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis - dle Nařízení Komise
(ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de
minimis, v maximální výši 200 tis. EUR.
Nákup pozemků

Úpravy pozemků

Pořizovací cena pozemku. Celková výše nákladů na nákup pozemku nesmí přesáhnout 10 %
skutečných způsobilých investičních výdajů projektu. Kupní cena musí být doložena znaleckým
posudkem (ne starším šesti měsíců před podáním Plné žádosti nebo před uskutečněním vlastního
nákupu) vyhotoveným znalcem podle zákona č 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění
pozdějších předpisů. Současně musí být dodržena podmínka, že současný nebo jeden
z předcházejících vlastníků pozemku neobdržel na nákup daného pozemku v posledních pěti
letech před podáním Registrační žádosti žádnou veřejnou podporu.
Nákup pozemku musí být kromě účetních dokladů doložen i výpisem z katastru nemovitostí.
Majetek pořízený nákupem pozemku není odepisován. Na pozemku (-cích) musí realizovány
jednotlivé součásti Projektu – např. stavební objekty, komunikace, parkoviště.
Způsobilými výdaji jsou výstavba a zlepšení přístupových komunikací, úprava terénu, zpevnění
ploch, sadové úpravy a oplocení pozemku přímo souvisejícího s realizací projektu.
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Sítě a komunikace ke stavbám

Nákup staveb

Projektová dokumentace

Technické zhodnocení staveb

Číslo vydání/aktualizace:
8/0

Platnost od:
1.4. 2011

Způsobilými výdaji jsou pořízení nových sítí nebo rekonstrukce stávajících sítí souvisejících
s výstavbou nebo technickým zhodnocením staveb. Pro uznání způsobilosti výdajů stavby sítí
nebo komunikací na pozemku, který nebyl příjemcem dotace koupen nebo pronajat na dobu
realizace a udržitelnosti projektu, je nutné doložit zřízení věcného břemene. Součástí jsou i
přípojná místa a jiná technická zařízení, např. trafostanice, parkoviště, ústředny apod. (musí však
být v majetku Příjemce).
Pořizovací cena staveb za účelem realizace projektu (nákup staveb určených k rekonstrukci nebo
demolici za účelem nové výstavby). Započítává se do způsobilých výdajů maximálně do výše ceny
obvyklé podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (musí
být doloženo znaleckým posudkem ne starším šesti měsíců před podáním Plné žádosti nebo před
uskutečněním vlastního nákupu). 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.
Současně musí být splněna podmínka, že žádný z předcházejících vlastníků stavby neobdržel
v posledních pěti letech před registrací Žádosti o poskytnutí dotace na nákup dané stavby žádnou
veřejnou podporu.
Dokumentace k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení (stavební i technologická část)
až po prováděcí projektovou dokumentaci atd. je způsobilým výdajem.
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.
Pořizovací cena technického zhodnocení budov, které zahrnuje rekonstrukce nebo modernizace.
Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo
technických parametrů. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
V rámci této položky nejsou způsobilé výdaje, které mají charakter oprav a běžné údržby.
Do této položky je možné zařadit i investiční náklady, které se účetně nezahrnují přímo do
pořizovací ceny stavby, ale jsou pevně spojeny s budovou (např. viz Pokyn Ministerstva financí
D300, §26).
Pozn.: Za technické zhodnocení staveb se považují přístavby, nástavby, stavební úpravy
a rekonstrukce a modernizace ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. Výdaje na
technické zhodnocení budov musí být v účetnictví vedeny jako výdaje na dlouhodobý hmotný
majetek.
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Novostavby

Hardware a sítě

Odstranění staveb
Ostatní stroje a zařízení

Číslo vydání/aktualizace:
8/0

Platnost od:
1.4. 2011

Způsobilými výdaji jsou pořizovací cena a investiční náklady nové výstavby. Do této položky je
možné zařadit i investiční náklady, které se účetně nezahrnují přímo do pořizovací ceny stavby,
ale jsou pevně spojeny s budovou (např. Pokyn Ministerstva financí D300, §26). V případě, že je
pro projekt využívána pouze část nové budovy, stavební náklady se do způsobilých výdajů
zahrnují jen v poměrné výši, která připadá na plochu určenou pro účely projektu. Výdaje na
společné prostory se rozdělí stejným poměrem, tj. dle podílu plochy určené k realizaci projektu
a celkové plochy bez společných prostor. Obdobně se postupuje u společných částí, jako např.
kotelna. U parkoviště je příhodnější použít pro rozdělení nákladů předpokládané využití. Použitou
metodu dělení je vždy nutné řádně okomentovat v Záměru projektu.
Pořizovací cena nových serverů, stacionárních a přenosných personálních počítačů, tiskáren,
komunikačních a síťových zařízení (vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaných
koncových zařízení (myš, scanner, kamera apod. – musí se jednat o odepisovatelné 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.
Odstranění staveb nezbytné pro realizace rekonstrukce, technického zhodnocení staveb nebo
novou výstavbu.
Pořizovací cena nových strojů a zařízení, které 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. Způsobilé nejsou výdaje
na nákup použitých strojů, zařízení a náhradních dílů. U nově instalovaných zařízení a komponent
se musí jednat o první uvedení do provozu (tj. zařízení dosud nebylo předmětem odpisu). Žadatel
je ve svém Záměru projektu povinen rámcově vyjmenovat zamýšlené stroje a zařízení
(technologie, vybavení, nábytek) a prokázat, že se jedná o nezbytnou součást strojů a zařízení
bezprostředně souvisejících s předmětem projektu. Do této položky je rovněž možné zahrnout
investiční movitý majetek, který je součástí hodnoty stavební zakázky (pokyn Ministerstva financí
D300, §26).
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Inženýrská činnost ve výstavbě

Architektonická soutěž
Software a data

Práva duševního vlastnictví

Služby poradců, expertů, studie

Číslo vydání/aktualizace:
8/0

Platnost od:
1.4. 2011

Způsobilými výdaji jsou externě nakupované služby autorizovaných fyzických osob dle zákona
ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákona
ČNR č. 61/1988 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením (především se jedná o výdaje na stavební dozor,
na autorský dozor projektanta).
Způsobilým výdajem je architektonická činnost včetně soutěže bezprostředně související
s realizací projektu.
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. Nehmotný
majetek musí být používán výlučně v provozovně, která je příjemcem podpory; musí být
předmětem odpisů a být zaevidován na straně aktiv podniku.
Výdaje na externě pořizované znalosti, postupy, oprávnění k podnikatelské činnosti (know how,
licence apod.). Výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu pořízení práv duševního vlastnictví od
třetích stran za tržních podmínek. Nehmotný majetek musí být používán výlučně v provozovně,
která je příjemcem podpory; musí se s ním nakládat jako s umořitelným aktivem a být zaevidován
na straně aktiv podniku.
Nákupy jednotlivých položek v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč je nutno doložit posudkem znalce
podle zákona č 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů ne starším
6 měsíců. V takovém případě je výdaj způsobilý do výše stanovené znaleckým posudkem.
Výdaje na externě pořizované služby poradců, expertů, znalců, jimi zpracovávané studie, analýzy,
certifikace, homologace, registrace apod. Tyto náklady jsou způsobilými pouze po dobu realizace
projektu.
Způsobilými výdaji nejsou výdaje na přípravu žádosti o podporu, žádosti o platbu a monitorovacích
zpráv.
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Zvýhodněné poradenské služby
pro zasídlené MSP

Cestovné

Nájem

Tvorba webových stránek
Povinná publicita

Číslo vydání/aktualizace:
8/0

Platnost od:
1.4. 2011

Poskytované zvýhodněné poradenské služby jsou určeny malým a středním podnikům (MSP,
konečným příjemcům) dle Přílohy I. Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, které jsou zasídleny
v prostorách VTP/PI/CTT. Tyto výdaje jsou předkládány v rámci způsobilých výdajů Příjemce
dotace, a to v rámci jeho de minimis.
Poskytované služby nesmí mít povahu trvalých nebo opakujících se činností, nesmí se vztahovat
k obvyklým provozním výdajům podniku a musí být pořízeny za tržních podmínek od třetích stran.
Podpora na tyto služby bude udělena a evidována v rámci de minimis Příjemce dotace
i konečného příjemce (MSP).
U každého konečného příjemce (ale i Příjemce dotace) takto poskytnutá podpora nesmí spolu
s veškerou jinou podporou dle pravidla de minimis poskytnutou za období tří fiskálních let (tj. za
období vymezené fiskálním rokem, ve kterém je dotace poskytnuta, a dvěma předcházejícími roky
– viz bod 17 Nařízení 1998/2006, o podpoře de minimis) přesáhnout částku 200.000 EUR.
Příjemce podpory je povinen dodržet všechny podmínky stanovené Nařízením Komise (ES)
č. 1998/2006, zejména si musí vždy od konečného příjemce podpory vyžádat čestné prohlášení
o výši podpor de minimis, které získal v rozhodném období a zároveň musí konečného příjemce
informovat o poskytnuté podpoře v režimu de minimis. Následně je povinen zajistit zápis těchto
poskytnutých služeb do Registru de minimis.
Např. služby poradců, expertů, služby výzkumného a technologického charakteru, semináře
a workshopy, školení a rekvalifikace.
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy
k tomuto zákonu, pro účely zajištění výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, pokud vzniknou
v přímé souvislosti s řešením projektu (např. pro účely zapojení do mezinárodní spolupráce,
získání nových znalostí a zkušeností využitelných při výzkumné, vývojové a inovační činnosti
v rámci projektu).
Externě nakupované služby za využívání nemovitosti pro realizaci projektu. Pokud realizace
projektu probíhá jen v části pronajatého objektu, je možno uplatnit jen poměrnou část nájmu
připadající na plochu, kde je projekt realizován.
Nejedná se o zvýhodněné nájemné pro firmy zasídlené ve VTP/PI/CTT.
Výdaje na externě pořizované služby při tvorbě webových stránek projektu.
Výdaje spojené s povinnostmi stanovenými poskytovatelem podpory na publicitu projektu dle
Pravidel pro publicitu.
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Marketing a propagace
Účast na veletrzích a výstavách
Síťové neskladovatelné dodávky
Školení, rekvalifikace

Semináře a workshopy

Organizace výběrového řízení
Opravy a údržba

Číslo vydání/aktualizace:
8/0

Platnost od:
1.4. 2011

Výdaje spojené s marketingovými a propagačními aktivitami projektu nad rámec povinné publicity
(propagační materiály a předměty, inzerce, organizace konference v souvislosti se zahájením
činnosti projektu aj.).
Výdaje na externí nákup služeb v souvislosti s účastí žadatele na veletrzích a výstavách (výstavba
a provoz stánku, registrační poplatek zaměstnanců žadatele). Účelem účasti na takové akci je
propagace a nabídka činností souvisejících s projektem.
Platby za elektřinu, plyn, vodu, telefon, internet a další média. Způsobilým výdajem je jen ta část,
která je spotřebována žadatelem a není převedena (přefakturována) na zasídlené firmy. Není
možné poskytnout dotaci na dodávky spotřebované zasídlenými firmami.
Výdaje na externě nakupované služby v souvislosti s organizováním vzdělávacích akcí profesního
zaměření, nebo výdaje na účast zaměstnanců podílejících se na realizaci projektu na takových
akcích organizovaných jinou osobou. Tato školení jsou určena pouze pro kmenové zaměstnance
žadatele a musí přímo souviset s realizací a zaměřením projektu.
Výdaje na externě nakupované služby při organizování akcí za účelem setkávání osob a šíření
znalostí a zkušeností anebo výdaje na účast na těchto akcích pořádaných jinými osobami.
Pořádání workshopu nebo semináře za účelem propagace i jednotlivých částí projektu získávání
dalších subjektů pro zapojení do projektu. Nejedná se o vzdělávací semináře pro inkubované
firmy.
Externí nákup služeb na provedení výběrových řízení podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů a dle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPI. Jedná se
zejména o právní poradenství.
Výdaje na externě nakupované služby v souvislosti s opravami a údržbou majetku nezbytného
k realizaci projektu. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo
poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do
provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů,
dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí
soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se
drobnější závady.
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Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část – program PROSPERITA – Výzva II – pokračování – II. část

NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ)

INVESTIČNÍ

1. Způsobilé výdaje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.1
15.2
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nákup pozemků ***
Úpravy pozemků
Sítě a komunikace ke stavbám
Nákup staveb
Projektová dokumentace
Technické zhodnocení staveb
Novostavby
Hardware a sítě
Odstranění staveb
Ostatní stroje a zařízení
Inženýrská činnost
Architektonická soutěž
Software a data**
Práva duševního vlastnictví**
Služby poradců, expertů, studie
Zvýhodněné služby pro MSP
Cestovné
Nájem
Tvorba webových stránek
Povinná publicita
Marketing a propagace
Účast na veletrzích a výstavách
Mzdy
Pojistné

Zakládání a
rozvoj VTP

Zakládání a
rozvoj CTT

Zakládání a
rozvoj PI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Zakládání a
rozvoj sítí BA

Provoz
VTP/PI/CTT

X*

X*
X*
X
X
X
X
X
X
X
X
X

BUDOUCNOSTI

X
X
X
X
X
X
X
X

Pravidlo/výjimka
800/2008
800/2008
800/2008
800/2008
800/2008
800/2008
800/2008
800/2008
800/2008
800/2008
800/2008
800/2008
800/2008
800/2008
de minimis
de minimis
de minimis
de minimis
de minimis
de minimis
de minimis
de minimis
de minimis
de minimis
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24. Síťové neskladovatelné dodávky
X
X
X
X
X
25. Školení a rekvalifikace
X
X
X
X
X
26. Semináře a workshopy
X
X
X
X
X
27. Organizace výběrového řízení
X
X
X
X
X
28. Opravy a údržba
X
*** - max. 10% z celkových skutečných způsobilých investičních výdajů
** - (součet 13+14) - u velkých podniků max. 50 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů
* - v případě zakládání a rozvoje sítí Business Angels je podpora investičních nákladů umožněna pouze formou de minimis

de minimis
de minimis
de minimis
de minimis
de minimis

Způsobilé výdaje projektu musí být vynaloženy v souladu s legislativou ES a ČR, musí být vynaloženy v souladu s cíli programu
Prosperita a musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým).
2. 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 úvodní zatřídění výdajů do příslušné položky dle ocenění daného účetní
jednotkou.
Nehmotný investiční majetek
Pro velké podniky maximálně 50 % z celkových skutečných způsobilých investičních výdajů.
Provozní náklady
Podpora na tyto způsobilé výdaje je poskytována jako podpora de minimis - dle Nařízení Komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis,
v maximální výši 200 tis. EUR.
Nákup pozemků

Úpravy pozemků

Pořizovací cena pozemku. Celková výše nákladů na nákup pozemku nesmí přesáhnout 10 %
skutečných způsobilých investičních výdajů projektu. Kupní cena musí být doložena znaleckým
posudkem (ne starším šesti měsíců před podáním Plné žádosti nebo před uskutečněním vlastního
nákupu) vyhotoveným znalcem podle zákona č 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění
pozdějších předpisů.
Současně musí být dodržena podmínka, že současný nebo jeden z předcházejících vlastníků pozemku
neobdržel na nákup daného pozemku v posledních pěti letech před podáním Registrační žádosti
žádnou veřejnou podporu. Nákup pozemku musí být kromě účetních dokladů doložen i výpisem
z katastru nemovitostí. Pozemek není odepisovatelný. Na pozemku (-cích) musí být realizovány
jednotlivé součásti Projektu – např. stavební objekty, komunikace, parkoviště.
Způsobilými výdaji jsou výstavba a zlepšení přístupových komunikací, úprava terénu, zpevnění ploch,
sadové úpravy a oplocení pozemku přímo souvisejícího s realizací projektu.
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Sítě a komunikace ke stavbám

Nákup staveb

Projektová dokumentace

Technické zhodnocení staveb

Číslo vydání/aktualizace:
8/0

Platnost od:
1.4. 2011

Způsobilými výdaji jsou pořízení nových sítí nebo rekonstrukce stávajících sítí souvisejících
s výstavbou nebo technickým zhodnocením staveb. Pro uznání způsobilosti výdajů stavby sítí nebo
komunikací na pozemku, který nebyl příjemcem dotace koupen nebo pronajat na dobu realizace
a udržitelnosti projektu, je nutné doložit zřízení věcného břemene. Součástí jsou i přípojná místa a jiná
technická zařízení, např. trafostanice, ústředny, parkoviště apod. (musí však být v majetku příjemce).
Pořizovací cena staveb za účelem realizace projektu (nákup staveb určených k rekonstrukci nebo
demolici za účelem nové výstavby.) Započítává se do způsobilých výdajů maximálně do výše ceny
obvyklé podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (musí být
doloženo znaleckým posudkem ne starším šesti měsíců před podáním Plné žádosti nebo před
uskutečněním vlastního nákupu).
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.
Současně musí být splněna podmínka, že žádný z předcházejících vlastníků stavby neobdržel
v posledních pěti letech před registrací Žádosti o poskytnutí dotace na nákup dané stavby žádnou
veřejnou podporu.
Dokumentace k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení (stavební i technologická část) až
po prováděcí projektovou dokumentaci atd.
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.
Pořizovací cena technického zhodnocení budov, které zahrnuje rekonstrukce nebo modernizace.
Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo
technických parametrů. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
V rámci této položky nejsou způsobilé výdaje, které mají charakter oprav a běžné údržby.
Do této položky je možné zařadit i investiční náklady, které se účetně nezahrnují přímo do pořizovací
ceny stavby, ale jsou pevně spojeny s budovou (např. viz Pokyn Ministerstva financí D300, §26).
Pozn.: Za technické zhodnocení staveb se považují přístavby, nástavby, stavební úpravy
a rekonstrukce a modernizace ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. Výdaje na
technické zhodnocení budov musí být v účetnictví vedeny jako výdaje na dlouhodobý hmotný majetek.
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Novostavby

Hardware a sítě

Odstranění staveb
Ostatní stroje a zařízení

Inženýrská činnost ve výstavbě

Číslo vydání/aktualizace:
8/0

Platnost od:
1.4. 2011

Způsobilými výdaji jsou pořizovací cena a investiční náklady nové výstavby. Do této položky je možné
zařadit i investiční náklady, které se účetně nezahrnují přímo do pořizovací ceny stavby, ale jsou pevně
spojeny s budovou (např. viz Pokyn Ministerstva financí D300, §26). V případě, že je pro projekt
využívána pouze část nové budovy, stavební náklady se do způsobilých výdajů zahrnují jen v poměrné
výši, která připadá na plochu určenou pro účely projektu. Výdaje na společné prostory se rozdělí
stejným poměrem, tj. dle podílu plochy určené k realizaci projektu a celkové plochy bez společných
prostor. Obdobně se postupuje u společných součástí jako např. kotelna. U parkoviště je příhodnější
použít pro rozdělení nákladů předpokládané využití. Použitou metodu dělení je vždy nutné řádně
okomentovat v Záměru projektu.
Pořizovací cena nových serverů, stacionárních a přenosných personálních počítačů, tiskáren,
komunikačních a síťových zařízení (vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaných koncových
zařízení (myš, scanner, kamera apod. – musí se jednat o odepisovatelné 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.
Odstranění staveb nezbytné pro realizace rekonstrukce, technického zhodnocení staveb nebo novou
výstavbu.
Pořizovací cena nových strojů a zařízení, které 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. Způsobilé nejsou výdaje na
nákup použitých strojů, zařízení a náhradních dílů. U nově instalovaných zařízení a komponent se
musí jednat o první uvedení do provozu (tj. zařízení dosud nebylo předmětem odpisu). Žadatel je ve
svém Záměru projektu povinen rámcově vyjmenovat zamýšlené stroje a zařízení (technologie,
vybavení, nábytek) a prokázat, že se jedná o nezbytnou součást strojů a zařízení bezprostředně
souvisejících s předmětem projektu. Do této položky je rovněž možné zahrnout investiční movitý
majetek, který je součástí hodnoty stavební zakázky (pokyn Ministerstva financí D300, §26).
Způsobilými výdaji jsou externě nakupované služby autorizovaných fyzických osob dle zákona ČNR
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 61/1988 Sb.,
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením (především se jedná o výdaje na stavební dozor, na autorský dozor projektanta).
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Architektonická soutěž
Software a data

Práva duševního vlastnictví

Služby poradců, expertů, studie

Číslo vydání/aktualizace:
8/0

Platnost od:
1.4. 2011

Způsobilým výdajem je architektonická činnost včetně soutěže bezprostředně související s realizací
projektu.
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.
V případě podnikatelských subjektů nespadajících do kategorie MSP, mohou způsobilé výdaje
na nákup nehmotného majetku představovat nejvýše 50% z celkových skutečných způsobilých
investičních výdajů.
Nehmotný majetek musí být používán výlučně v provozovně, která je příjemcem podpory; musí být
předmětem odpisů a být zaevidován na straně aktiv podniku.
Výdaje na externě pořizované znalosti, postupy, oprávnění k podnikatelské činnosti (know how,
licence, apod.). Výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu pořízení práv duševního vlastnictví od
třetích stran za tržních podmínek. Nehmotný majetek musí být používán výlučně v provozovně, která je
příjemcem podpory; musí se s ním nakládat jako s umořitelným aktivem a být zaevidován na straně
aktiv podniku.
Nákupy jednotlivých položek v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč je nutno doložit posudkem znalce podle
zákona č 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů, ne starším 6 měsíců.
V takovém případě je výdaj způsobilý do výše stanovené znaleckým posudkem.
V případě podnikatelských subjektů nespadajících do kategorie MSP, mohou způsobilé výdaje na
nákup nehmotného majetku představovat nejvýše 50% z celkových skutečných způsobilých
investičních výdajů.
Výdaje na externě pořizované služby poradců, expertů, znalců, jimi zpracovávané studie, analýzy,
certifikace, homologace, registrace apod. Tyto náklady jsou způsobilými pouze po dobu realizace
projektu.
Způsobilými výdaji nejsou výdaje na přípravu žádosti o podporu, žádosti o platbu a monitorovacích
zpráv.
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Zvýhodněné poradenské služby
pro zasídlené MSP

Cestovné

Nájem

Tvorba webových stránek
Povinná publicita

Číslo vydání/aktualizace:
8/0

Platnost od:
1.4. 2011

Poskytované zvýhodněné poradenské služby jsou určeny malým a středním podnikům (MSP,
konečným příjemcům) dle Přílohy I. Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, které jsou zasídleny
v prostorách VTP/PI/CTT. Tyto výdaje jsou předkládány v rámci způsobilých výdajů Příjemce dotace,
a to v rámci jeho de minimis.
Poskytované služby nesmí mít povahu trvalých nebo opakujících se činností, nesmí se vztahovat
k obvyklým provozním výdajům podniku a musí být pořízeny za tržních podmínek od třetích stran.
Podpora na tyto služby bude udělena a evidována v rámci de minimis Příjemce dotace i konečného
příjemce (MSP).
U každého konečného příjemce (ale i Příjemce dotace) takto poskytnutá podpora nesmí spolu
s veškerou jinou podporou dle pravidla de minimis poskytnutou za období tří fiskálních let (tj. za období
vymezené fiskálním rokem, ve kterém je dotace poskytnuta, a dvěma předcházejícími roky – viz bod 17
Nařízení 1998/2006, o podpoře de minimis) přesáhnout částku 200.000 EUR.
Příjemce podpory je povinen dodržet všechny podmínky stanovené Nařízením Komise (ES)
č. 1998/2006, zejména si musí vždy od konečného příjemce podpory vyžádat čestné prohlášení o výši
podpor de minimis, které získal v rozhodném období a zároveň musí konečného příjemce informovat
o poskytnuté podpoře v režimu de minimis. Následně je povinen zajistit zápis těchto poskytnutých
služeb do Registru de minimis.
Např. služby poradců, expertů, služby výzkumného a technologického charakteru, semináře
a workshopy, školení a rekvalifikace.
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům v souladu se zákonem č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto
zákonu, pro účely zajištění výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, pokud vzniknou v přímé
souvislosti s řešením projektu (např. pro účely zapojení do mezinárodní spolupráce, získání nových
znalostí a zkušeností využitelných při výzkumné, vývojové a inovační činnosti v rámci projektu).
Externě nakupované služby za využívání nemovitosti pro realizaci projektu. Pokud realizace projektu
probíhá jen v části pronajatého objektu, je možno uplatnit jen poměrnou část nájmu připadající na
plochu, kde je projekt realizován.
Nejedná se o zvýhodněné nájemné pro firmy zasídlené ve VTP/PI/CTT.
Výdaje na externě pořizované služby při tvorbě webových stránek projektu.
Výdaje spojené s povinnostmi stanovenými poskytovatelem podpory na publicitu projektu dle Pravidel
pro publicitu.
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Příloha Páteřního manuálu OPPI
17_18_M_Pravidla ZV _Prosperita_Výzva II –
pokračování
č.j.: 10596/11/08100

Marketing a propagace
Účast na veletrzích a výstavách
Mzdy

Pojistné
Síťové neskladovatelné dodávky
Školení, rekvalifikace

Semináře a workshopy

Organizace výběrového řízení

Číslo vydání/aktualizace:
8/0

Platnost od:
1.4. 2011

Výdaje spojené s marketingovými a propagačními aktivitami projektu nad rámec povinné publicity
(propagační materiály a předměty, inzerce, organizace konference v souvislosti se zahájením činnosti
projektu aj.).
Výdaje na externí nákup služeb v souvislosti s účastí žadatele na veletrzích a výstavách (výstavba
a provoz stánku, registrační poplatek zaměstnanců žadatele). Účelem účasti na takové akci je
propagace a nabídka činností souvisejících s projektem.
Jsou způsobilé pouze pro aktivitu BAN.
Výdaje na mzdy pracovníků podílejících se na realizaci projektu (pouze osoby v pracovněprávním
poměru k žadateli). Způsobilými výdaji nejsou výdaje, které svým charakterem plní zejména
stabilizační funkci (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím,
příspěvky na rekreaci, apod.).
Způsobilý výdaj pouze pro aktivitu BAN.
Pojistné (povinné odvody z mezd – zdravotní a sociální pojištění) pracovníků podílejících se na
realizaci projektu hrazené zaměstnavatelem (pouze osoby v pracovněprávním poměru k žadateli).
Platby za elektřinu, plyn, vodu, telefon, internet a další média. Způsobilým výdajem je jen ta část, která
je spotřebována žadatelem není převedena (přefakturována) na zasídlené firmy. Není možné
poskytnout dotaci na dodávky spotřebované zasídlenými firmami.
Výdaje na externě nakupované služby v souvislosti s organizováním vzdělávacích akcí profesního
zaměření, nebo výdaje na účast zaměstnanců podílejících se na realizaci projektu na takových akcích
organizovaných jinou osobou. Tato školení jsou určena pouze pro kmenové zaměstnance žadatele
a musí přímo souviset s realizací a zaměřením projektu.
Výdaje na externě nakupované služby při organizování akcí za účelem setkávání osob a šíření znalostí
a zkušeností anebo výdaje na účast na těchto akcích pořádaných jinými osobami. Pořádání workshopu
nebo semináře za účelem propagace i jednotlivých částí projektu včetně získávání dalších subjektů pro
zapojení do projektu. Nejedná se o vzdělávací semináře pro inkubované firmy.
Externí nákup služeb na provedení výběrových řízení podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů a dle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPI. Jedná se zejména
o právní poradenství.
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Příloha Páteřního manuálu OPPI
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pokračování
č.j.: 10596/11/08100

Opravy a údržba

Číslo vydání/aktualizace:
8/0

Platnost od:
1.4. 2011

Výdaje na externě nakupované služby v souvislosti s opravami a údržbou majetku nezbytného
k realizaci projektu. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za
účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného
stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo
technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost,
kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.
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