Platnost od: 14.8.2008

Příručka způsobilých výdajů
pro program INOVACE – Inovační projekt

Inovační projekt ve smyslu programu INOVACE je projekt zaměřený na některou
z následujících aktivit:
a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií
a služeb (inovace produktu).
b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
(inovace procesu).
c) Zavedení nových metod organizace firemních procesů
a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (organizační
inovace).
d) Zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).
Výdaje mohou být způsobilé pro výše uvedené aktivity.
Pro aktivity a) a b) jsou v Podmínkách poskytnutí dotace na projekt v rámci OPPI
(dále je Podmínky) vymezeny rozpočtové položky začínající písmenem A. Pro
aktivity c) a d) jsou to rozpočtové položky začínající písmenem B. Mezi těmito
dvěmi typy rozpočtových položek (A a B) neplatí přesuny 20 % (viz Podmínky
zvláštní část).
1.

INVESTIČNÍ VÝDAJE

Rozdělení výdajů na investiční a neinvestiční se řídí limity dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví v platném znění.
1.1

HMOTNÝ MAJETEK

Hmotný majetek musí být vždy umístěn v místě realizace projektu (místo realizace je
uvedené v Podmínkách) a musí být v majetku příjemce podpory.
1.1.1 Projektová dokumentace (rozpočtová položka A1)
Výdaje na projektovou dokumentaci prováděcí a skutečného provedení staveb
(vyjma projektové dokumentace pro ohlašované stavby a stavební řízení) a na
projektovou prováděcí dokumentaci pro instalaci strojů a zařízení (provozních
souborů), hardware a sítí.
Pro MSP i VP.
Výdaje na projektovou dokumentaci k novostavbě jsou způsobilé jen pro MSP.
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Vymezení typů projektové dokumentace odpovídá vyhl. č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb v platném znění.
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 zastavěné
plochy a poměru, který připadá na projekt. Totéž platí i v případě projektové
dokumentace pro instalaci strojů a zařízení, hardware a sítí. Do způsobilých výdajů
je možné zahrnout pouze ty výdaje, které se týkají projektu.
Způsobilost pro aktivity a), b)
1.1.2 Inženýrská činnost ve výstavbě (rozpočtová položka A2)
Externě nakupované služby autorizovaných fyzických osob dle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů v platném znění.
Pro MSP i VP.
Výdaje na inženýrskou činnost k novostavbě jsou způsobilé jen pro MSP.
Způsobilost pro aktivity a), b)
1.1.3 Novostavby (rozpočtová položka A3)
Výdaje na stavební práce a dodávky pro novostavby, do této kategorie lze zahrnout i
výdaje na stavební práce a dodávky související s budováním sítí.
Jen pro MSP.
Výdaje na stavební práce a dodávky jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše
20% z celkových způsobilých výdajů na ostatní stroje a zařízení a hardware a sítě,
tzn. způsobilé výdaje na novostavby+technické zhodnocení staveb ≤ 20% ze
způsobilých výdajů na ostatní stroje a zařízení + hardware a sítě.
(A3 + A4 ≤ 20% A5 + A6)
Pod rozpočtovou položku „Novostavby“ není možné zahrnovat výdaje na projektovou
dokumentaci a výdaje na inženýrskou činnost ve výstavbě. Tyto výdaje musí být
zařazeny pod položku 1.1.1 projektová dokumentace respektive položku 1.1.2
inženýrská činnost ve výstavbě.
Způsobilost pro aktivity a), b)
1.1.4 Technické zhodnocení staveb (rozpočtová položka A4)
Výdaje na stavební práce a dodávky pro technické zhodnocení staveb.
Za technické zhodnocení staveb se v souladu se zákonem č.586/1992 Sb., o daních
z příjmů v platném znění považují nástavby, přístavby, stavební úpravy a
rekonstrukce a modernizace. Dále do této kategorie lze zahrnout i výdaje na stavební
práce a dodávky související s budováním sítí.
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V rámci této položky nejsou způsobilé výdaje, které mají charakter oprav a běžné
údržby. Výdaje na technické zhodnocení budov musí být v účetnictví vedeny jako
výdaje na dlouhodobý hmotný majetek.
Pro MSP i VP.
Výdaje na stavební práce a dodávky jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše
20% z celkových způsobilých výdajů na ostatní stroje a zařízení a hardware a sítě.
Pod rozpočtovou položku Technické zhodnocení staveb není možné zahrnovat
výdaje na projektovou dokumentaci a výdaje na inženýrskou činnost ve výstavbě.
Tyto výdaje musí být zařazeny pod položky 1.1.1 projektová dokumentace respektive
1.1.2 inženýrská činnost ve výstavbě.
Příklady:
• základ pod CNC ohraňovací lis
• nosníky jeřábové dráhy pro mostové jeřáby
• drážka kladkostroje
• stavba klimatizované místnosti pro měřící přístroje, servery atd.
• rekonstrukce budovy, ve které bude projekt realizován (včetně bouracích
prací, rekonstrukce inženýrských sítí, opravy střechy)
Způsobilost pro aktivity a), b)
1.1.5 Hardware a sítě (rozpočtová položka A5 a B1)
Výdaje na pořízení serverů, osobních počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových
zařízení (např. vysílače, směrovače, přepínače), specializovaných koncových
zařízení (např. tablet, scanner, kamera, PDA, atd.) a lokálních sítí.
Pro MSP i VP.
Způsobilými výdaji nejsou výdaje na pořízení použitých informačních a
komunikačních technologií (ICT), tj. těch, které již byly předmětem odpisu. Dále do
této kategorie nemohou být dále zahrnovány výdaje na stavební práce a dodávky
související s budováním sítí. Tyto je nutno uvádět do kategorie „Technické
zhodnocení staveb“ popř. „Novostavba“.
Příklady:
• servery
• PC stanice
• tiskárny, scannery
• datové rozvody
• switch, router, patch panely, rozvaděče atd.
Způsobilost pro aktivity a), b), c), d)
1.1.6 Stroje a zařízení včetně souborů (rozpočtová položka A6)
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Výdaje na pořízení a technické zhodnocení strojů a zařízení a provozních souborů
zahrnovaných i nezahrnovaných do rozpočtů novostaveb, technického zhodnocení
staveb např. montáž stroje, laboratorní stoly.
Pro MSP i VP.
Technické zhodnocení je definováno zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
v platném znění.
Do této kategorie způsobilých výdajů nemohou být zahrnovány výdaje na stavební
práce a dodávky související s instalací strojů a zařízení. Tyto výdaje je nutno uvádět
do kategorie „Technické zhodnocení staveb“ či případně „Novostavby“.
Pozn.: Provozní soubor je souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře
investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného
technologického nebo netechnologického procesu a je uváděn do provozu v
souvislém čase.
Příklady:
• CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže
• CNC soustruh včetně příslušenství a montáže
• CNC ohraňovací list včetně příslušenství a montáže
• profilovací linka včetně montáže
• balící stroje
• technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně
• děrovací nástroj
• hydraulický lis
• pila, ohýbačka
• nářadí, stříkací pistole
• skladovací systém, elektronické váhy, manipulační prostředky
• 3D měřící stroj
• vzduchotechnika provozu
• regulace, elektronika, řízení provozu
• kladkostroj atd.
Způsobilost pro aktivity a), b)

1.2

NEHMOTNÝ MAJETEK

Nehmotný majetek musí být využíván výlučně v provozovně, která je „příjemcem
podpory“, musí se jednat o odpisovatelná aktiva.
1.2.1 Nákup práv k užívání duševního vlastnictví (rozpočtová položka A7 a B2)
Externí nákup znalostí, postupů, oprávnění k podnikatelské činnosti např. know how,
licence, patenty, certifikace firmy apod.
Pro MSP i VP.
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Uznatelným výdajem není nákup práv od mateřské/dceřiné společnosti (neplatilo pro
1. výzvu). Výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu pořízení práv duševního
vlastnictví od třetích stran za tržních podmínek. Nákupy jednotlivých položek
v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč je nutno doložit posudkem znalce pro oceňování.
V takovém případě je výdaj způsobilý do výše stanovené znaleckým posudkem.
UPOZORNĚNÍ pro VP: Výdaje na práva duševního vlastnictví a software a data jsou
v souhrnu způsobilé do výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních
výdajů na projekt, tzn. výdaje na nehmotný majetek jsou způsobilé pouze do výše
způsobilých výdajů na hmotný majetek.
Pozn.: Výdaje na certifikaci firmy jsou způsobilé v rozmezí „Základních pojmů pro
program Inovace“, bod c) organizační inovace, tzn. např. supply-chain management
systémy, business reengineering, štíhlá výroba, kanban, kaizen, Six sigma, systémy
řízení kvality vyjma ISO.
Příklady:
• licence k využívání patentu, užitného vzoru, vynálezu, nepatentovaného knowhow (souvisí s transferem technologie)
Způsobilost pro aktivity a), b), c), d)
1.2.2 Software a data (rozpočtová položka A8 a B3)
Výdaje na pořízení softwaru, programů a licencí nezbytných pro využití hardware,
nákup dat, databází a jejich aktualizací.
Za software se považuje základní software (operační systém, databázový systém,
komunikační systém), aplikační software a software pro modelování a vývoj
informačních systémů.
Pro MSP i VP.
UPOZORNĚNÍ pro VP: Výdaje na práva duševního vlastnictví a software a data jsou
v souhrnu způsobilé do výše 50 % celkových skutečných způsobilých investičních
výdajů na projekt, tzn. výdaje na nehmotný majetek jsou způsobilé pouze do výše
způsobilých výdajů na hmotný majetek.
Příklady:
• software k nově pořizovaným PC
• MS Office, PDF Creator, …
• CAD/CAM systémy
• další specifický software nutný pro optimální fungování projektu
Způsobilost pro aktivity a), b), c), d)
2.

PROVOZNÍ VÝDAJE

2.1

SLUŽBY
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2.1.1 Služby poradců, expertů, studie (rozpočtová položka A9 a B4)
Externě nakupované služby poradců, expertů, znalců a jimi zpracovávané studie,
analýzy, certifikace, homologace, apod.
Uvedené služby nesmí mít charakter stálé nebo pravidelné činnosti a nesmí ani
souviset s obvyklými provozními náklady podniku na služby jako například běžné
daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama.
Způsobilými nejsou výdaje na přípravu žádosti o podporu, žádosti o platbu a na
zpracování monitorovacích zpráv.
Jen pro MSP.
Podpora na tyto výdaje je poskytována maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů
na zajištění těchto služeb.
Příklady:
• certifikace a homologace výrobků příslušnou autoritou
• zpracování posudku vlivu projektu na životní prostředí a další posudky nutné
pro provoz investice
• služby poradců při zavádění nové technologie do výroby atd.
• výdaje související s organizační inovací – např. poradenství při zavádění
nových postupů pro rozvoj pracovníků a jejich udržení (systémy školení a
vzdělávání), při zavádění nových metod spolupráce s dodavateli, odběrateli,
výzkumnými organizacemi, zákazníky atd.
Způsobilost pro aktivity a), b), c), d)
2.1.2 Zvláštní školení (rozpočtová položka A10 a B5)
Výdaje spojené se zaškolením zaměstnanců v souvislosti s provozním využíváním
pořizované technologie nebo se zaváděním organizační či marketingové inovace.
Jen pro MSP.
Výdaje na tyto služby jsou způsobilé do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů
projektu.
Podpora na tyto výdaje je poskytována maximálně do výše 45 % způsobilých výdajů
na zajištění těchto služeb.
Způsobilost pro aktivity a), b), c), d)
2.1.3 Tvorba webových stránek (rozpočtová položka B6)
Externě nakupované služby při tvorbě popř. rekonstrukci webových stránek
souvisejících se zaváděním organizační nebo marketingové inovace (např. eshop).
Jen pro MSP.
Způsobilost pro aktivity c), d)
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2.1.4 Povinná publicita (rozpočtová položka A11 a B7)
Výdaje přímo vyplývající z povinností stanovených poskytovatelem podpory na
publicitu projektu.
Pro MSP i VP.
Příklady:
• plakáty, pamětní desky, nálepky na strojní zařízení
Způsobilost pro aktivity a), b), c), d)
2.2

OSOBNÍ

2.2.1 Mzdy a pojistné (rozpočtová položka A12, A13 a B8, B9)
Výdaje na mzdy a sociální a zdravotní pojistné klíčovým pracovníkům podílejícím se
přímo na realizaci projektu (pouze osoby v pracovněprávním poměru k příjemci).
Platby sociálního a zdravotního pojištění jsou vázány na výši mezd.
Způsobilými výdaji nejsou výdaje na mzdy a pojistné přímo vyplývající z běžného
chodu příjemce a dále výdaje, které svým charakterem plní zejména stabilizační
funkci např. penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky
na rekreaci apod.
Jen pro MSP.
Příklady:
• mzdy projektového manažera, hlavního technologa atd.
Způsobilost pro aktivity a), b), c), d)
3.

SPECIFIKACE NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

Způsobilým výdajem nejsou:
•
•
•
•
•
•
•

výdaje na základní výzkum, aplikovaný výzkum a vývoj dle zákona č.
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje v platném znění
výdaje na nákup práv k užívání duševního vlastnictví od mateřské/dceřinné
společnosti (neplatilo pro 1. výzvu)
výdaje na hmotný majetek, na němž vyrábí dodavatel (např. formy)
výdaje na pořízení použitých strojů a zařízení, včetně informačních a
komunikačních technologií (ICT) – majetek, který byl již provozně užíván jiným
subjektem
DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH
splátky půjček a úvěrů
sankce a penále
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•
•
•
•
•

leasing
náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a
správní poplatky
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

Pozn.: Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE – Inovační projekt
vychází z příloh II. Výzvy - Vymezení způsobilých výdajů, Pravidla způsobilosti
výdajů – obecná část a Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část. Tyto
nenahrazuje, ale pouze vysvětluje a doplňuje o příklady z praxe.
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