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Doplnění upozornění:
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Platné od

Podpis a datum

7. 9. 2009

Hotovostní platby jsou z důvodu
zajištění prokazatelnosti a průkaznosti
přípustné u jednotlivých účetních
dokladů max. do částky 10.000,- Kč
vč. DPH, vyjma osobních nákladů.
Jestliže hotovostní platba bude
uhrazena ve vyšší částce než 10 000
Kč, tak bude způsobilým výdajem jen
částka ve výši 10 000 Kč. Platby nad
10 000,- Kč je příjemce povinen
provádět bezhotovostně.
Doplnění upozornění:
Doplnění upozornění:

15

U nákladů na dozor bude nutné
předložit spolu s fakturou podrobný
timesheet, smlouvu o dílo (nebo jiný
smluvní dokument), zprávu
dokumentující a prokazující objem,
obsah a termíny poskytnutých služeb
(paušální dohody vyjádřené
procentem nebo finančně nebudou
akceptovány). Služby musí být
vynaloženy v souvislosti s realizací
projektu a v souladu s principy
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
Doplnění upozornění:
19
U nákladů na poradenství, expertní,
konzultační a jiné služby, právní služby
bude nutné předložit spolu s fakturou
podrobný timesheet, smlouvu o dílo
(nebo jiný smluvní dokument), zprávu
dokumentující a prokazující objem,
obsah a termíny poskytnutých služeb
(paušální dohody vyjádřené procentem
nebo finančně nebudou akceptovány).
Služby musí být vynaloženy
v souvislosti s realizací projektu a
v souladu s principy hospodárnosti,
účelnosti a efektivnosti.
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Doplněno: (výše limitu v % je
stanovena ve výzvě):
2.

22

Odstraněno:

29. 3. 2010

……popřípadě doložením zápočtu
závazku

7

Odstraněno:
–

3.

21

režijní výdaje

Vložen upřesňující text:

22

26. 5. 2010

……- náklady na demolice (nezahrnují
se do limitu doplňkových výdajů, jestliže
jsou hlavní aktivitou projektu)
…-marketingové a propagační aktivity
projektu – max. do 2 % způsobilých
výdajů projektu (v rámci tohoto limitu
jen 10% na propagační předměty) %
limit neplatí pro oblast podpory 3.4, 4.1
a 4.2.

4.

23

Zpřesněno upozornění v základních 5
podmínkách způsobilostí výdajů

20. 6. 2011

Zpřesněny a aktualizovány podmínky
11
víceprací a rezerv na realizaci projektu
Doplněno upozornění ve vícepracích a
12
rezervách na realizaci projektu

10

Za zpracovatelský tým
Verze č.

08/2009

Jméno
Zdeněk
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Podpis a
datum

Ověřil
Jméno
Zdeněk
Bogoč

Podpis a
datum

Schválil
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datum
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Matulík

…
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1 Obecné zásady způsobilosti výdajů
Metodický pokyn Způsobilé výdaje je v souladu s evropskou a českou legislativou,
s „Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti pro programové období 2007 – 2013“ a je ve specifickém vztahu
k problematice veřejné podpory. Problematika veřejné podpory je nadřazena problematice
způsobilých výdajů a je řešena v Metodickém pokynu Veřejná podpora.
Základní podmínky způsobilosti výdajů:
–

Jsou v souladu s evropskou a českou legislativou.
Způsobilé výdaje musí být v souladu s legislativou Evropské unie a legislativou České
republiky, zejména s Obecným nařízením č. 1083/2006, zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů. Všechny citované normy jsou ve znění pozdějších
předpisů.

–

Jsou vynakládané v souladu s cíli konkrétní oblasti podpory v rámci ROP Střední
Morava.

–

Jsou přiměřené (výdaje musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklém) a musí být
vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při
respektování cílů projektu), účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci
projektu) a efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).
Příjemce je povinen prokázat přímou vazbu mezi vynaložením způsobilého výdaje
a daným projektem. Vzhledem ke skutečnosti, že příjemce má možnost v omezené míře
volit výši výdajů vynaložených na plnění, které je nezbytné pro realizaci projektu (např.
výběr cenově výhodné nabídky v poměru ke kvalitě plnění), platí v obecné rovině
zásada přiměřenosti a hospodárnosti. Výdaje musí korespondovat s obvyklými cenami
požadovanými za obdobná plnění v daném čase a místě a zároveň musí být přiměřené
k dosažení cíle projektu.

UPOZORNĚNÍ
Všechny způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti. V případě, že nebude cena v místě a čase obvyklá, dojde ze strany ŘO ke
zkrácení způsobilých výdajů.
–

Jsou prokazatelné a doložitelné příslušnými účetními doklady, případně dokladem
splňujícím náležitosti účetního dokladu a zároveň zaznamenány v účetní evidenci,
případně v daňové evidenci příjemce.
Příjemce je povinen řádně doložit způsobilé výdaje, které nárokuje na daný projekt,
příslušným účetním dokladem, popřípadě další podpůrnou dokumentací vyžadovanou
řídicím orgánem.
Prostřednictvím účetních dokladů dokládá příjemce vždy tři základní skutečnosti:
–

časovou způsobilost z hlediska vzniku výdaje,
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–

časovou způsobilost z hlediska uhrazení výdaje,

–

přímou vazbu vynaloženého způsobilého výdaje na projekt a jeho nezbytnost pro
realizaci projektu.

Předložené účetní doklady, které nesplňují všechny tři výše uvedené podmínky
současně, nemohou doložit způsobilost výdaje.
UPOZORNĚNÍ
Výdaje, byť z věcného hlediska způsobilé, které nejsou řádně doloženy, jsou vždy
považovány za výdaje nezpůsobilé.
Příjemci, kteří vedou účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
v platném znění, jsou povinni dodržovat citovaný zákon a dále pak vyhlášky, kterými se
provádějí některá ustanovení tohoto zákona.
Příjemci, kteří vedou daňovou evidenci ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů v platném znění, jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto zákona.
Vymezení pojmů je uvedeno ve vyhláškách č. 500/2002 Sb., 504/2002 Sb. a 410/2009
Sb. v platném znění.
UPOZORNĚNÍ
Odkazy na příslušnou legislativu pro jednotlivé typy žadatelů/příjemců jsou uvedeny
v „Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti pro programové období 2007 – 2013“.
–

Jsou uskutečněny po počátečním datu způsobilosti.
Žadatel je povinen doložit, že výdaje vznikly a byly skutečně uhrazeny mezi počátečním
datem způsobilosti výdajů a datem stanoveným jako datum ukončení způsobilosti
výdajů. Data jsou uvedeny v dokumentaci k příslušné výzvě k předkládání projektových
žádostí a budou zakotveny ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

UPOZORNĚNÍ
U nákladů na projektovou dokumentaci je počáteční datum způsobilosti výdajů 1. 1. 2007 za
podmínky, že projekt nezakládá veřejnou podporu.
U dílčích projektů naplňující IPRM nezakládající veřejnou podporu v rámci projektových
žádostí obecně platí, že za počáteční datum způsobilosti výdajů je považován datum
schválení IPRM Výborem regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.
Pro projekty nezakládající veřejnou podporu předkládané v rámci projektových žádostí
obecně platí, že za počáteční datum způsobilosti výdajů je považováno datum registrace
projektové žádosti na ÚRR (mimo projektovou dokumentaci a dílčí projekty naplňující
IPRM).
Za počáteční datum způsobilosti výdajů projektu zakládajícího veřejnou podporu je
považováno datum, kdy žadatel obdrží oznámení o schválení projektové žádosti
k dopracování, kde je písemně potvrzeno, že projekt splňuje podmínky způsobilosti
vymezené podmínkami pro regionální investiční podporu s výhradou konečného výsledku
podrobného prověření dle Nařízení Komise č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a
Datum vydání:
20. 6. 2011
. 2009

V 13 MP ZV 8.4

Stránka 6 z 27

Metodický pokyn - Způsobilé výdaje
88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem
(obecné nařízení o blokových výjimkách) a dle konstantních rozhodnutí Evropské komise
týkající se regionální podpory.
Datum ukončení způsobilosti výdajů je specifikováno v dokumentaci k příslušné výzvě
k předkládání projektových žádostí a bude zakotveno ve Smlouvě o poskytnutí dotace.
V případě účetních dokladů vystavených osobou, která není plátcem DPH, je
okamžikem vzniku datum uskutečnění účetního případu, které je jednou z náležitostí
účetního dokladu. Ve většině případů je okamžik uskutečnění účetního případu totožný
s okamžikem vyhotovení účetního dokladu.
U daňových dokladů vystavených plátcem DPH je okamžikem vzniku datum
uskutečnění zdanitelného plnění. I zde platí, že datum uskutečnění zdanitelného
plnění je nezbytnou náležitostí daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty
č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
–

Jsou prokazatelně zaplaceny ze strany příjemce.
Výdaje musí být zaplaceny v období po počátečním datu způsobilosti výdajů a jejich
zaplacení musí být doloženo před jejich certifikací a před proplacením z dotace.
Zaplacení lze doložit např. výpisy z bankovních účtů a výdajovými pokladními doklady.

UPOZORNĚNÍ
Např.: výdaje na projektovou dokumentaci, kdyby byly uhrazeny z jiné poskytnuté
dotace, nemohou být znovu proplaceny z ROP Střední Morava a budou proto nezpůsobilé.
Hotovostní platby jsou z důvodu zajištění prokazatelnosti a průkaznosti přípustné
u jednotlivých účetních dokladů max. do částky 10.000,- Kč vč. DPH, vyjma osobních
nákladů. Jestliže hotovostní platba bude uhrazena ve vyšší částce než 10 000 Kč, tak bude
způsobilým výdajem jen částka ve výši 10 000 Kč. Platby nad 10 000,- Kč je příjemce
povinen provádět bezhotovostně
Realizované výdaje musí mít celkový či převažující dopad na region soudržnosti
Střední Morava a projekt musí být realizován na území regionu soudržnosti
Střední Morava. Jedná se o kritérium přijatelnosti projektu.
Za účelem zajištění skutečného a trvalého příspěvku do investice sloužící k rozvoji
regionu (udržitelnost projektu), je nutné regionální investiční podporu podmínit
požadavkem, aby předmětná investice zůstala v daném regionu nejméně po dobu 5 let
(příp. 3 roky, je-li příjemce dotace malým nebo středním podnikatelem) ode dne
finančního ukončení projektu.
UPOZORNĚNÍ
Projekt musí být realizován v regionu soudržnosti Střední Morava a region soudržnosti
Střední Morava musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.
Místo realizace projektu může být v příslušné výzvě k předkládání projektových žádostí
upřesněno.
–

Projekt musí respektovat minimální přípustnou výši dotace.
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UPOZORNĚNÍ
Minimální výše dotace na 1 projekt pro oblasti a podoblasti podpory (podmínka přijatelnosti
projektu) je uvedena v dokumentaci k příslušné výzvě k předkládání projektových žádostí.
–

Jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu a jsou součástí rozpočtu
projektu

UPOZORNĚNÍ
Případné nezpůsobilé výdaje projektu a vícenáklady (výdaje, které jsou způsobilé, ale jsou
nad rámcem rozpočtových výdajů projektu) je příjemce povinen hradit ze svých vlastních
zdrojů.

UPOZORNĚNÍ
Příjemce je povinen nejpozději v okamžiku podání poslední žádosti o platbu odečíst od
celkových způsobilých výdajů příjmy/výnosy projektu, které příjemce dotace získal
v souvislosti s realizací projektu, pokud tyto příjmy/výnosy nebyly již ve výši poskytnuté
dotace zohledněny (např. prodej vybouraného materiálu ze stavby, prodej vyfrézovaného
materiálu ze silnice, prodej vytěženého dřeva apod.)
Výše uvedené se nevztahuje na projekty zakládající veřejnou podporu a na příjmy z projektu
dle čl. 55 Obecného nařízení č. 1083/2006 (např. příjmy z poskytovaných služeb typu
poplatek za ubytování, poplatek za parkování apod.). Toto je řešeno v Metodickém pokynu
Projekty vytvářející příjmy.
–

Jsou způsobilé ve smyslu definice pojmů
Regionální investiční podpora (dále jen RIP) je poskytována na počáteční investice.
Počáteční investicí se rozumí investice do hmotného a nehmotného majetku
v souvislosti s:
a) založením nové provozovny;
b) rozšířením stávající provozovny;
c) rozšířením výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky;
zásadní změnou výrobního postupu stávající provozovny
Na nabytí majetku přímo souvisejícího s provozovnou lze také nahlížet jako na
počáteční investici a to za předpokladu, že tato provozovna ukončila činnost, nebo by ji
ukončila, nebýt toho, že byla zakoupena nezávislým investorem.
V případě převzetí provozovny je nutné brát v úvahu pouze náklady vynaložené na
zakoupení majetku od třetích stran a to za předpokladu, že transakce proběhla za
tržních podmínek.
Výdaje na pozemky, budovy, strojní zařízení jsou způsobilé pro podporu na počáteční
investice.
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UPOZORNĚNÍ
Regionální podpora, jejímž cílem je snížení běžných výdajů podniku (provozní podpora), je
zakázána.
Regionální investiční podporu nelze kumulovat s podporou de minimis týkající se stejných
způsobilých výdajů s cílem obejít maximální intenzitu podpory stanovenou v těchto
pokynech.
Hmotným majetkem se rozumí aktiva vztahující se k pozemkům, budovám
a k závodu/strojnímu zařízení.
Nehmotným majetkem se rozumí aktiva vzniklá převodem technologie formou nabytí
patentových práv, licencí nebo patentem nechráněných technických znalostí.
U malých a středních podniků je možné vždy zohlednit v plné výši náklady na nehmotné
investice prostřednictvím převodu technologie formou nabytí patentových práv, licencí
nebo patentem nechráněných technických znalostí. U velkých společností jsou tyto
náklady způsobilé pouze do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na
projekt.
Na způsobilý nehmotný majetek se budou ve všech případech vztahovat podmínky
nezbytné k tomu, aby se zajistilo, že tento majetek zůstane spojený s přijímajícím
regionem, a tudíž ho nebude možné převádět do jiných regionů. Za tímto účelem musí
nehmotný majetek splnit zejména následující podmínky:
a) smí se používat výlučně v provozovně, kam směruje regionální podpora;
b) musí se s ním nakládat jako s umořitelnými aktivy;
c) musí být pořízen od třetích stran za tržních podmínek.
d) musí být zaevidován na straně aktiv podniku a zůstat v provozovně, která je
příjemcem regionální podpory, po dobu nejméně pěti let (tří let v případě malých
a středních podniků).
Investice na obnovu, které nesplňují některou z uvedených podmínek, nejsou proto pod
tento pojem zahrnuty.
Je důležité zajistit, aby regionální podpora měla skutečný pobídkový účinek
k investování, k němuž by v podporovaných oblastech jinak nedošlo. Podporu lze tedy
poskytnout pouze na základě tohoto režimu podpory, jestliže:
a) příjemce podal žádost
b) orgán odpovědný za provádění režimu podpory písemně a na základě podrobného
ověření potvrdil, že projekt ještě před zahájením prací na projektu v zásadě vyhověl
podmínkám způsobilosti stanoveným v režimu podpory.
Technické zhodnocení jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební
úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily částku 40 000 Kč
u jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku anebo 60 000 Kč u jednotlivého
nehmotného dlouhodobého majetku v úhrnu v kalendářním roce a je v tomto roce
uvedeno do používání.
Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti majetku.
Datum vydání:
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Rekonstrukcí se rozumí zásah do majetku, který má za následek změnu a to účelu
nebo technických parametrů.
UPOZORNĚNÍ
Opravou se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do
předchozího stavu a provozuschopného stavu. Uvedením majetku do provozuschopného
stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, celých
součástí nebo celých technologií.
Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení a odstraňují se drobnější závady.
V rámci ROP Střední Morava bude oprava i udržování považována za nezpůsobilý výdaj.
Výčet samostatných movitých věci, které jsou pevně spojeny se stavbou nebo budovou
jsou definovány v § 26 Pokynu D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých
ustanovení zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
–

Náklady na nákup použitého zařízení
Náklady na nákup použitého zařízení jsou způsobilé v případě, že jsou splněny
následující tři podmínky:
a) prodejce použitého zařízení vystaví prohlášení, ve kterém uvede původ zařízení
a potvrdí, že toto nebylo ani jednou v průběhu uplynulých sedmi let získáno
prostřednictvím státní podpory nebo podpory Společenství:
b) cena použitého zboží nesmí přesáhnout jeho tržní hodnotu a musí být nižší než
náklady na obdobně, avšak nové zařízení a
c) zařízení musí mít technické parametry požadované pro danou činnost a musí
vyhovovat použitelným normám a standardům.

UPOZORNĚNÍ
S výjimkou malých a středních podniků a převzetí provozovny musí být nabytý majetek
nový.
V případě převzetí je třeba odečíst majetek, na jehož pořízení byla již dříve poskytnuta
podpora.
–

Vícepráce a rezerva na realizaci projektu

Pokud je plánovaná hodnota zakázky na stavební práce vyšší než výsledná nabídková cena
vybraného dodavatele uvedená ve smlouvě, může příjemce prostřednictvím Oznámení
příjemce o změnách v projektu požádat Řídící orgán o ponížení položek rozpočtu projektu,
které se vztahují k dané zakázce a o převod takto ušetřených prostředků do položky rezerva
na realizaci projektu. Výše takto převedených prostředků může činit maximálně 20%
z výsledné nabídkové ceny a zároveň v součtu s nabídkovou cenou nesmí překročit
plánovanou původní hodnotu zakázky.
Vzniknou-li následně při realizaci dané zakázky oprávněné vícepráce, může příjemce
prostřednictvím Oznámení příjemce o změnách v projektu požádat Řídící orgán o zařazení
nového zadávacího řízení na tyto vícepráce do projektu a zároveň o navýšení položek
rozpočtu, které se vztahují k dané zakázce na oprávněné vícepráce.
Datum vydání:
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Tyto prostředky budou v případě schválení Řídícím orgánem převedeny z položky rezerva
na realizaci projektu do konkrétních položek rozpočtu (položek vícepráce dané zakázky).
V případě, že v dané stavební zakázce vícepráce nevzniknou, budou o výši finančních
prostředků v položce rezerva na realizaci projektu poníženy celkové způsobilé výdaje
projektu v příslušných položkách rozpočtu.
Zákon rozlišuje případy, kdy dodatečné práce (vícepráce) jsou nezbytné pro dosažení
původního záměru (tedy předmětu původní zakázky). V tomto případě se sice jedná o novou
veřejnou zakázku, avšak je realizována původním dodavatelem.
Pro zařazení víceprací do způsobilých výdajů projektu musí však být splněny následující
podmínky uvedené v ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a platného MP Zadávání
zakázek pro příslušnou vyhlášenou výzvu:
 musí se jednat o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách, přičemž dodatečnými pracemi se rozumí také
změny dispozičního uspořádání budovy a změny technologie (např. výměna původně
požadované dlažby za jiný typ, výměna kotle, který se v době realizace již nevyrábí…),
 potřeba těchto prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností,
 tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, (tzn., že bez těchto
prací není možné dokončit celé plnění /např. stavbu/ ze strany dodavatele požadované
v zadávacím řízení),
 tyto práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky,
nebo ačkoliv je toto oddělení možné, jsou dodávané stavební práce nebo dodatečné
služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky,
 Celkový rozsah víceprací nesmí překročit 20% ceny původní veřejné zakázky (předchozí
vícepráce je třeba přičíst k posuzovaným dodatečným stavebním pracím nebo službám).
Všechny tyto podmínky musí být splněny současně, aby byla určitá práce považována
za oprávněnou vícepráci dle metodického oznámení č. 33. Oprávněné vícepráce musí
být realizovány jako nová zakázka, která je většinou realizována výzvou původnímu
dodavateli, a její dokumentace je archivována u příjemce a dokládá se na vyžádání ze strany
ÚRR.
Oprávněné vícepráce jsou po splnění výše uvedených podmínek dále zkoumány obecně
z hlediska problematiky způsobilosti výdajů (tj. efektivnost, hospodárnost, účelnost,
doložitelnost).
UPOZORNĚNÍ
Vícepráce je možné proplatit pouze v případě, že splňují podmínky způsobilosti víceprací.
Podrobněji se postupům k provádění víceprací věnuje Příručka pro příjemce, kapitola 3.6.3.
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2 Základní vymezení způsobilých výdajů
Zásadní vymezení způsobilých výdajů je uvedeno v příslušné výzvě k předkládání
projektových žádostí. Současně platí podmínka, že veškeré způsobilé výdaje musí mít
přímou vazbu na podporovatelné aktivity projektu.

2.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (u projektů
veřejnou podporu musí být odpisovaný)

zakládající

Způsobilým výdajem je nehmotný majetek, který má dobu použitelnosti delší než 1 rok
a výše ocenění přesahuje částku 60.000 Kč. (u subjektů účtujících dle vyhlášky č.500/2000
Sb. a 504/2002 Sb. od výše ocenění určené konkrétní účetní jednotkou). Jedná se zejména
o technologické licence, technologický software tj. mimo základní software, apod.
Pokud technické zhodnocení dlouhodobého majetku nehmotného převýší 60 000 Kč za celé
účetní období tj. kalendářní rok u jednoho majetku, stává se investičním výdajem
evidovaným na rozpočtové položce Programové vybavení, event. ostatní nákupy
dlouhodobého nehmotného majetku.

2.2

Dlouhodobý hmotný majetek - pozemky

Pravidla vztahující se k nákupu pozemků se jednotně uplatňují jak na pozemky zastavěné,
tak i na pozemky nezastavěné.
Náklady na nákup pozemku jsou způsobilé výdaje v případě, že jsou splněny všechny
následující podmínky:
–

způsobilým výdajem je pořizovací cena maximálně však do výše ceny zjištěné
znaleckým posudkem (znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců před datem
registrace projektové žádosti na pracovišti Úřadu Regionální rady a musí být vyhotoven
znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších
předpisů),

–

pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

–

současný či některý z předcházejících vlastníků pozemku neobdržel v posledních pěti
letech před registrací projektové žádosti dotaci z veřejných zdrojů na nákup daného
pozemku, což by v případě spolufinancování nákupu ze strany ROP Střední Morava
vedlo k duplicitě podpory

Způsobilými výdaji spojenými s nákupem pozemku jsou např. i výdaje na uzavření kupní
smlouvy (popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní), poplatky za vyhotovení znaleckého
posudku a poplatky za zápis do katastru nemovitostí.
V případě, že vlastnické právo není ještě zaneseno do katastru nemovitostí, je možné doložit
vlastnictví prostřednictvím návrhu na vklad do katastru nemovitostí potvrzeného katastrálním
úřadem a smlouvou o nabytí vlastnického práva (např. kupní smlouva).
Zařazení pozemku do užívání zahrnuje i výdaje na lesní porosty nebo na osazení pozemku
stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů.
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UPOZORNĚNÍ
Výdaje, které nejsou způsobilými výdaji, jsou zejména:
–

ta část pořizovací ceny pozemku, která je vyšší než 10 % celkových způsobilých výdajů
na projekt,

–

ta část pořizovací ceny, která je vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem

2.3

Dlouhodobý hmotný majetek - stavby

A. Při pořízení staveb formou výstavby vznikají zejména tyto druhy způsobilých
výdajů:
–

odměny za odbornou práci při realizaci smlouvy (např. výdaje na technický dozor
investora, který koordinuje stavbu)

–

příprava staveniště (např. demolice stávajících objektů, manipulace s kulturními
vrstvami zeminy),

–

stavební práce podle projektové dokumentace

–

odborné služby při realizaci stavby, sanační a demoliční práce, vyvolané investice)

Pokud technické zhodnocení dlouhodobého majetku nemovitého převýší 40 000 Kč za celé
účetní období tj. kalendářní rok u jednoho majetku, stává se investičním výdajem
evidovaným na účetní položce Budovy, haly, stavby.
V rámci rekonstrukce silnic jsou uznatelnými výdaji veškeré práce a činnosti na sinici a jejich
součástech (§12 zákona 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o pozemních
komunikacích) zahrnutých v účetnictví žadatele jako nedílná součást této investice.
Vzhledem k tomu, že spolu s projektovými žádostmi není předkládána technická
dokumentace, je obtížné posoudit u projektů, zda se skutečně nejedná o opravy. Proto ŘO
ROP Střední Moravy na základě odborného posudku vyhotoveného pro MMR níže uvádí tyto
definice pro stavební zásahy do pozemní komunikace.
Rekonstrukcí se rozumí (jako způsobilý výdaj) stavební zásahy do pozemní komunikace,
které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů a je definovaná takto:
V rámci rekonstrukce pozemní komunikace se provádí stavební a montážní práce
a úpravy, které změní parametry stávající komunikace, a to
–

zvýšení únosnosti zesílením konstrukce vozovky, kterou se zlepšují všechny proměnné
parametry vozovky. Tloušťka zesílení se navrhuje s ohledem na požadovanou
únosnost a dále též na odolnost vozovky proti účinku mrazu a na zlepšení parametrů
rovnosti, příčného sklonu, vzestupnic apod. a činí nejméně 50 mm oproti stávajícímu
stavu, a to v celé šířce vozovky v souvislém úseku. Přitom se zpravidla odstraní
stávající živičný nebo ojediněle též dlážděny kryt (frézováním, vybouráním apod.)
a nahradí se ložnou vrstvou z asfaltové směsi. V rámci tohoto typu rekonstrukce lze
provést zvýšení únosnosti recyklací podkladních vrstev nebo vrstev krytu vozovky
jejich rozrušením, případně zdrobněním velkých zrn kameniva (štětu, makadamu),
promícháním s pojivem (cement nebo asfaltová emulze a cement, případně asfaltová
pěna nebo pěnoasfaltová směs), rozprostřením a zhutněním. Tato zesilující vrstva se
překryje asfaltovým krytem. Návrh této recyklace se opírá o návrh stabilizace
původních vrstev vozovky (obsah pojiva, pevnost, optimální vlhkost a maximální
objemová hmotnost vrstvy).
Datum vydání:
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Obsah pojmu „rekonstrukce“ vozovek s cementobetonovým krytem je stanoven v TP
91- Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem.
–

výšková úprava krajnic, odvodňovacích žlabů (podélných i příčných), zvýšených
obrubníků přiléhajících k vozovce (slouží jako bezpečnostní prvek i k usměrnění toku
srážkových vod z vozovky), poklopů uličních vpustí a ve vozovce osazených poklopů
zařízení inž. sítí (vodovodní a plynovodní ventily a šoupata, poklopy revizních šachet
apod.) Součástí je také výšková úprava stávajících nadzemních inženýrských sítí
(pokud by nebyla zachována podjezdová výška), sloupů veřejného osvětlení, sloupů
signalizačního zařízení k řízení provozu a k zajištění přechodů, svislých dopravních
značek, silničních svodidel, pružidel a zábradlí, popřípadě osazení nových, vyžaduje li
to příslušná bezpečnostní norma u novostavby a úprava podzemních inženýrských sítí,
které budou rekonstrukcí vozovky přímo dotčeny. Součástí jsou také stavební práce
týkající se úpravy drah, které jsou vyvolanou investicí v rámci rekonstrukce pozemní
komunikace.

–

stavební práce k odstranění místních bodových závad pro zajištění bezpečnosti
silničního provozu (rozšíření místně zúžené vozovky, úprava křižovatky, zvýšení
původní únosnosti mostů a propustků nebo případného nezbytného rozšíření mostů
a propustků apod.).

–

Do nákladů se zahrnuje i usměrnění dopravy na rekonstruovaných úsecích komunikací
(uzavírka rekonstruovaného úseku, vyznačení objížďky a umístění příslušných
dopravních značek a zařízení), stavby a stavební úpravy, které jsou nezbytné pro
snížení hladiny hluku v chráněném venkovním popř. vnitřním prostoru podle zákona
o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů.

V rámci rekonstrukce bude nezpůsobilým výdajem:
Vyčistění stávající vozovky a krajnic a odvodňovacích zařízení, pokud nedojde k jejich
ovlivnění stavbou, udržovací nátěry, nebo výměna jednotlivých prvků svodidel, zábradlí,
sloupků dopravních značek. Součástí způsobilých výdajů není ani výměna nebo osazení
veřejného osvětlení, signalizačního zařízení pro řízení provozu a pro zajištění přechodů,
svislých dopravních značek, svodidel, zábradlí, opravy a výměna žlabů, obrubníků a jiných
součástí nebo příslušenství pozemních komunikací, pokud si to nevyžádá zvýšení nivelety
vozovky, změna šířkového uspořádání silnice, nebo potřeba přeložky komunikace v rámci
odstranění bodových závad.
Způsobilé výdaje také nejsou práce, které jsou zahrnuty do údržby mostů podle TP, kde také
patří práce pro zajištění funkčního stavu mostu nebo propustku (údržba a opravy), pokud tak
nedochází ke zlepšení technických parametrů příslušného objektu.
Modernizace pozemní komunikace (jako způsobilý výdaj) je rekonstrukce stávající
pozemní komunikace většího rozsahu, která je definována takto:
Modernizace pozemní komunikace zahrnuje stavební a montážní práce, úpravy a dodávky,
kterými se provádí kromě zvýšení únosnosti stávající vozovky, též různé úpravy směrového
a výškového vedení a rozšíření vozovky ale i částečné přeložky trasy pozemní komunikace.
Při projektu této rekonstrukce musí být dbáno příslušných ČSN (zejména ČSN 73 6101, ČSN
73 6102 a ČSN 73 6110), Vzorových listů staveb pozemních komunikací i TP 77 nebo TP
78.
Modernizace se navrhuje zejména z důvodu potřeby zvýšení kapacity, únosnosti vozovky,
jakož i směrového a výškového vedení pozemní komunikace, rozšiřování vozovky, anebo
také z důvodu výměny sítí pod převážnou částí vozovky vlastníky těchto sítí.
Datum vydání:
20. 6. 2011
. 2009

V 13 MP ZV 8.4

Stránka 14 z 27

Metodický pokyn - Způsobilé výdaje
V rámci modernizace se tedy zahrnuje provedení všech stavebních a montážních prací,
dodávek a stavebních úprav nutných vybudování dané pozemní komunikace, včetně
vodorovného a svislého dopravního značení.
Pokud je rekonstruována stávající vozovka pozemní komunikace zvýšením nivelety vozovky,
rozšířením vozovky takovým způsobem, že to má vliv na funkci stávajících chodníků,
nezpevněných pásů a ostrůvků, které nejsou ve vlastnictví konečných příjemců finanční
podpory, mohou být zahrnuty do modernizace (jako způsobilé výdaje) jen v nezbytném
rozsahu, který zajistí stávající funkci těchto ploch.
V případě přeložky komunikace mimo původní trasu nelze v rámci modernizace realizovat
chodníky a zařízení, které ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. nepatří mezi součásti
a příslušenství modernizované komunikace, s výjimkou nutného komunikačního připojení
sousedních nemovitostí, pokud je jim stávající komunikační připojení stavbou likvidováno. Do
modernizace (jako způsobilý výdaj) se zahrnuje provedení
–

příprava území, v tom nezbytné demolice a úprava zůstávajících nemovitostí,
manipulace s kulturními vrstvami zeminy, přesazení nebo kácení vzrostlé zeleně
a náhradní výsadba stromů je-li předepsána, případné nezbytné oplocení nebo
ohrazení staveniště,

–

rekonstrukce, popř. výstavba mostů na modernizované pozemní komunikaci

–

nezbytných stavebních úprav přímo dotčeného úseku vedení inženýrských sítí, a to na
úrovni stávajícího technického řešení. Úpravy související s modernizací nebo se
zvýšením výkonnosti vedení je povinen uhradit jeho vlastník.

–

staveb a stavebních úprav, které jsou nezbytné pro snížení hladiny hluku v chráněném
venkovním popř. vnitřním prostoru podle zákona o zdraví lidu ve znění pozdějších
předpisů.

–

usměrnění dopravy na rekonstruovaných úsecích komunikací (uzavírka
rekonstruovaného úseku, vyznačení objížďky a umístění příslušných dopravních
značek a zařízení).

–

nezbytných vegetačních úpravy

–

ochrana vodních zdrojů včetně případně nezbytných (nařízených) zařízení pro
odlučování ropných látek

–

stavební práce týkající se úprav drah, které jsou vyvolanou investicí v rámci
modernizace pozemní komunikace

V rámci modernizace bude nezpůsobilým výdajem:
Do modernizace se nezahrnují kromě již uvedených prací a úprav zahrnutých do kategorie
oprav a údržby též veškeré práce, které nejsou přímo vyvolány prováděním stavebních
a montážních prací a úprav zahrnutých do modernizace a které mají charakter údržby
a oprav v rozsahu uvedené definice údržby a oprav. Výjimku tvoří sloupová trať vedení
trolejového vedení trolejbusů, které je nutno v rámci modernizace pozemní komunikace
přeložit (podobně jako jiné inženýrské sítě).
Údržba a opravy pozemních komunikací jsou obecně dány touto definicí (jako
nezpůsobilé výdaje)
Je to soubor prací neinvestičního charakteru, kterými se na silniční komunikaci odstraňují
vady a nedostatky uvedením do původního stavu, přitom údržba je soubor prací, kterými se
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silniční komunikace udržuje v technicky a provozně vyhovujícím stavu za všech
povětrnostních podmínek a stavební údržba je údržba, při které se odstraňují během celého
roku následky vlivu silničního provozu, přírodních vlivů, opotřebení a stárnutí silniční
komunikace a jejího vybavení. Prováděním údržby se mohou též zlepšit parametry
komunikace, ale jen v těch případech, kde při obnově původního stavu nelze použít původní
materiály (již se nevyrábějí, nebo pracovní postupy jsou zastaralé) a jsou použity nové,
kvalitnější, jak materiály a jejich směsi, tak i pracovní postupy. Údržba a opravy vozovek
s cementobetonovým krytem je vymezena TP 92 -Navrhování údržby a oprav vozovek
s cementobetonovým krytem.
Součástí údržby jsou také opatření, která neprodleně po zjištění závady zajišťují usměrnění
dopravy na závadných úsecích komunikací. Jde zejména o:
a) uzavírku závadného úseku,
b) vyznačení objížďky a umístění příslušných dopravních značek a zařízení,
c) okamžité provizorní zajištění bezpečnosti provozu (např. optická náhrada záchytných
zařízení, nouzové podepření nebo překrytí propadů a sesuvů, odstranění pevných
překážek).
UPOZORNĚNÍ
Výdaje související s výstavbou jsou způsobilým výdajem, pouze pokud je splněna příčinná
souvislost mezi vynaloženým výdajem a cílem daného projektu. V případě, že není celá
stavba způsobilým výdajem, musí být způsobilá část stanovena v poměru skutečných
nákladů souvisejících s realizací činností a cílů za pomoci nestranné a oprávněné metody.
UPOZORNĚNÍ
Platí zásada, že cena stavby by měla odpovídat cenám v místě a čase obvyklým.
U nákladů na dozor bude nutné předložit spolu s fakturou podrobný timesheet, smlouvu
o dílo (nebo jiný smluvní dokument), zprávu dokumentující a prokazující objem, obsah
a termíny poskytnutých služeb (paušální dohody vyjádřené procentem nebo finančně
nebudou akceptovány). Služby musí být vynaloženy v souvislosti s realizací projektu
a v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
B. Náklady na nákup postavených staveb jsou způsobilé výdaje za těchto podmínek:
a) stavba bude oceněna znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před datem
registrace projektu) vyhotoveným znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku ve znění pozdějších předpisů,
b) způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše ceny zjištěné
znaleckým posudkem,
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c) stavba vyhovuje všem zákonným předpisům, především stavebním, hygienickým,
bezpečnostním, a zejména ustanovením stavebního zákona5 a prováděcích vyhlášek1,
d) je vydáno kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užití stavby nebo
rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu a jsou odstraněny veškeré
případné nedostatky, na které upozornil stavební úřad při vydání kolaudačního
rozhodnutí,2
e) současný či některý z předcházejících vlastníků stavby neobdržel v posledních pěti
letech před registrací žádosti dotaci z veřejných zdrojů na nákup dané stavby, což by
v případě spolufinancování nákupu ze strany Fondů EU vedlo k duplicitě podpory.
V případě staveb určených k demolici v rámci regenerace brownfields se aplikují podmínky
pod body a) a b). Řídící orgán může i v dalších výjimečných a řádně odůvodněných
případech povolit nákup staveb, které jsou pro účely projektu určeny k demolici.
ŘO ROP Střední Morava stanovuje, že v rámci projektu lze považovat za způsobilý výdaj
takový náklad na pořízení stavby, který v součtu s případným pořízením pozemku nepřevýší
40 % celkových způsobilých výdajů projektu.
UPOZORNĚNÍ
Způsobilými výdajem není zejména:
–

část pořizovací ceny, která je vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem.

– část součtu pořizovací ceny staveb a pozemků převyšující 40 % celkových způsobilých
výdajů projektu.

2.4

Dlouhodobý hmotný majetek - samostatné movité věci
a soubory movitých věcí (SMV)

SMV jsou takové věci, které mají použitelnost delší než 1 rok a výše ocenění (za jednotku) je
vyšší než 40 000 Kč, (u subjektů účtujících dle vyhlášky č.500/2000 Sb. a 504/2002 Sb. od
výše ocenění určené konkrétní účetní jednotkou).

2.5

Dlouhodobý hmotný majetek - drobný dlouhodobý hmotný
majetek

Drobným dlouhodobým hmotným majetkem jsou samostatné movité věci nebo jejich
soubory, u nichž doba využitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena je nižší než 40 000
Kč (nebo pod hranici určenou účetní jednotkou). Dolní hodnotová hranice je buď určena
předpisem (vyhl. č..410/2009 Sb., - např. 3 000 Kč), nebo účetní jednotkou.

1

Nevztahuje se na stavby, které budou v rámci projektu příjemcem uvedeny do souladu s příslušnými požadavky
právních předpisů.
2

Odrážka platí pouze na ty stavby, na které se tyto náležitosti (kolaudační rozhodnutí, atd.) vztahují ze zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
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2.6

Projektová dokumentace (vyjma projektů zakládající veřejnou
podporu)

Projektová dokumentace je způsobilá maximálně do výše 5 % celkových způsobilých výdajů
– maximálně však do výše 3 mil. Kč. a zároveň platí, že dokumentace pro přípravu žádosti
bude způsobilá maximálně do částky 120 tis. Kč. Tato max. částka 120 tis. Kč může být
povýšena o hodnotu služeb za specifické průzkumy a analýzy (např. dopravní šetření, místní
šetření a průzkumy, apod.).
Projektovou dokumentací se rozumí:
–

Dokumentací pro přípravu žádosti se rozumí projektová žádost a povinné přílohy
žádosti,

–

Dokumentací nezbytnou pro úspěšnou realizaci projektu se rozumí dokumentace pro
všechny stupně přípravy a realizace stavby (např. projektová dokumentace pro územní
a stavební řízení vč. rozpočtu stavby, výdaje na průzkum staveniště, dokumentace
EIA, atd.).

2.7

Osobní náklady (vyjma projektů zakládající veřejnou podporu)

Osobní výdaje jsou považovány za způsobilé výdaje, jde-li o zřízená nová pracovní nebo
funkční místa po dobu realizace projektu.
Základním způsobilým výdajem jsou mzdové náklady – hrubá mzda, plat zaměstnanců
pracujících na projektu včetně zákonných náhrad.
Dále jsou způsobilým výdajem zákonem stanovené obligatorní výdaje zaměstnavatele za
zaměstnance pracujícího na daném projektu), za předpokladu, že jsou placeny v souladu
s platnými právními předpisy a představují pro příjemce skutečný výdaj na daný projekt.
Jedná se např. o zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem
za zaměstnance, zákonné úrazové pojištění zaměstnanců.
Dovolená v průběhu realizace projektu je způsobilým výdajem, ostatní náhrady za překážky
v práci jsou nezpůsobilé.
Náhrada mzdy zaměstnanci při dočasné pracovní neschopnosti je způsobilým výdajem za
podmínek, že výše způsobilé náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti musí
odpovídat míře zapojení zaměstnance do realizace projektu a náhrada mzdy je
zaměstnavatelem poskytnuta v souladu s platnou legislativou a v zákonné výši a představuje
konečný výdaj příjemce. Dávky nemocenské hrazené státem jsou nezpůsobilým výdajem,
neboť nejsou konečným výdajem příjemce.
Pracovní poměr se v souladu se zákoníkem práce v platném znění (zákon č. 262/2006 Sb.)
zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní smlouva
musí obsahovat druh a místo výkonu práce, den nástupu do práce a musí být uzavřena
písemně.
UPOZORNĚNÍ
Osobní náklady nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném oboru, čase a místě.
Osobní náklady nejsou způsobilými výdaji u projektů zakládajících veřejnou podporu
v režimu regionální investiční podpory
Výdaje, které nejsou způsobilými výdaji, jsou zejména:
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–

mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílí,

–

u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílí, alikvotní část osobních nákladů,
která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu,

– ostatní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních
právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, dary, apod.).

2.8

Cestovní náhrady
podporu)

(vyjma

projektů

zakládající

veřejnou

Cestovní náhrady jsou považovány za způsobilé výdaje, jsou-li vykazovány s novými
pracovními a funkčními místy v době realizace projektu.
Cestovní náhrady musí souviset s efektivním provedením projektu a jsou pro něj nezbytné.
Cestovní náhrady se mohou měnit vždy k 1. lednu daného roku. Obligatorní náhrady jsou
způsobilé ve výši dané legislativou. Výše cestovních náhrad je řešena v rámci zákoníku
práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Cestovní náhrady musí být daňově
způsobilé dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Mezi způsobilé výdaje patří zejména:
–

jízdní výdaje,

–

výdaje na ubytování,

–

stravné (i v zahraničí),

–

nutné vedlejší výdaje (např. parkovné, pojištění při zahraničních cestách, atd.).

2.9

Finanční výdaje a poplatky

Do této kategorie spadají výdaje finančního charakteru. Podmínkou je nevyhnutelnost těchto
výdajů a jejich přímá vazba na projekt.
Jedná se zejména o výdaje za zřízení, vedení účtu (nebo účtů) a za finanční transakce na
tomto účtu, pokud je pro realizaci projektu zřízen samostatný bankovní účet nebo účty,
DOPORUČENÍ
Doporučujeme žadatelům / příjemcům založit si samostatný bankovní účet pro projekt.
Pokud si žadatel / příjemce založí samostatný bankovní účet pro projekt, pak se tento výdaj
stane způsobilým.

2.10 Služby
Služby musí přispívat k dosahování předem stanoveného účelu projektu a být pro něj
nezbytné.
Nejčastěji se vyskytující služby jsou zejména:
–

výdaje na technické, právní a finanční odborné posudky,

–

výdaje na publicitu projektu vyjma projektů zakládající veřejnou podporu (publicita je
podrobněji popsána v Metodickém pokynu Publicita),

–

výdaje spojené s výběrovým řízením.
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UPOZORNĚNÍ
U nákladů na poradenství, expertní, konzultační a jiné služby, právní služby bude nutné
předložit spolu s fakturou podrobný timesheet, smlouvu o dílo (nebo jiný smluvní dokument),
zprávu dokumentující a prokazující objem, obsah a termíny poskytnutých služeb (paušální
dohody vyjádřené procentem nebo finančně nebudou akceptovány). Služby musí být
vynaloženy v souvislosti s realizací projektu a v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti
Výdaje na publicitu projektu, odborné posudky, výdaje spojené s výběrovým řízením apod.
u projektů zakládající veřejnou podporu jsou nezpůsobilé.

2.11 Spotřební materiál
Jedná se především o výdaje na propagační materiály, záznamová média, apod.

2.12 DPH
DPH je způsobilým výdajem pro žadatele / příjemce, který není plátcem DPH. Pro plátce
DPH je způsobilým výdajem, pouze pokud nemají nárok na odpočet DPH v plné výši na
vstupu u daného přijatého plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Podmínka je, že plnění, ke kterému se daň vztahuje,
je způsobilé.
V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je daň z přidané hodnoty
vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části.
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3 Nezpůsobilé výdaje pro oblast podpory
Podmínky pro způsobilost výdajů jsou vymezeny a popsány výše. Pokud neplatí či nejsou
dodrženy, jsou výdaje nezpůsobilé.
Mezi nezpůsobilé výdaje náleží zejména:
–

oprava a údržba majetku (hmotného, drobného hmotného, nehmotného, drobného
nehmotného),

–

leasing a pronájem

–

výdaje na právní spory,

–

sankční poplatky, pokuty a penále,

–

DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet,

–

přímé daně, silniční daň, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, dědická daň,
darovací daň,

–

místní poplatky

–

clo,

–

věcné příspěvky,

–

úroky z úvěrů a půjček,

–

dary,

–

výstavba bytových domů a jednotek,

–

nákupy majetku, který byl již dříve podpořen z národních či dotačních programů,

–

provize,

–

výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů (jedná se
např. o opravu nákladů minulých účetních období, vyúčtování nároku zaměstnanců na
odstupné při reorganizaci, odškodnění při pracovních úrazech, výdaje, kterými nájemce
podle smlouvy uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu, atd.).
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4 Členění způsobilých výdajů
Ve vazbě na nařízení ES a národní metodiku způsobilých výdajů Řídící orgán ROP Střední
Morava rozčlenil způsobilé výdaje na hlavní a doplňkové výdaje projektu s tím že limit
doplňkových způsobilých je uveden v příslušné výzvě k předkládání projektových žádostí.

4.1

Hlavní výdaje projektu:

–

stavební část stavby,

–

technologická zařízení,

–

náklady na pořízení nových nebo použitých strojů a zařízení,

–

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,

–

vnější a vnitřní vybavení,

–

nákup pozemku: max. do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,

–

nákup ostatních nemovitostí – staveb: i s případným nákladem na nákup pozemku
max. do 40 % způsobilých výdajů,

–

DPH z hlavních výdajů (za podmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárok
na odpočet DPH na vstupu)

–

případné další hlavní výdaje – tyto stanoví Řídící orgán v textu výzvy a v Prováděcím
dokumentu u jednotlivých (dílčích) oblastí podpory. Dále pak další způsobilé výdaje,
které nejsou zařaditelné ve struktuře rozpočtu.

4.2

Doplňkové výdaje (výše limitu v % je stanovena ve výzvě):

–

náklady na demolice (nezahrnují se do limitu doplňkových výdajů, jestliže jsou hlavní
aktivitou projektu)

–

finanční výdaje,

–

vyvolané investice typu přeložky sítí

–

osobní náklady a cestovní náhrady

–

DPH z doplňkových výdajů (za podmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá
nárok na odpočet DPH na vstupu).

–

nákup konzultačních a jiných služeb

–

výdaje na realizaci výběrového řízení

–

náklady na zpracování projektové dokumentace – výdaje související s přípravou
žádosti o dotaci a jejich povinných příloh, předkládaných na URR, a to včetně dalších
souvisejících dokumentů nutných k přípravě projektu (např. výdaje na projektovou
dokumentaci vč. rozpočtu ke stavebnímu a územnímu řízení, dokumentace k EIA,
průzkumy a další) max. do 5 % celkových způsobilých výdajů (v rámci tohoto limitu jen
120 tis. Kč na dokumentace pro přípravu žádosti - tato max. částka 120 tis. Kč může
být povýšena o hodnotu služeb za specifické průzkumy a analýzy (např. dopravní
šetření apod.).

–

náklady na publicitu
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–

marketingové a propagační aktivity projektu – max. do 2 % způsobilých výdajů projektu
(v rámci tohoto limitu jen 10% na propagační předměty) % limit neplatí pro oblast
podpory 3.4, 4.1 a 4.2.

4.3

Křížové financování (max. v souhrnu do 20 % celkových
způsobilých výdajů projektu)

–

osobní náklady,

–

cestovní náklady,

–

režijní náklady (spotřební materiál, telefony, energie apod.)
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5 Křížové financování
Křížové financování dává možnost doplňkovým způsobem financovat aktivity spadající
do oblasti pomoci Evropského sociálního fondu (ESF), pokud jsou taková opatření nezbytná
pro uspokojivé provádění projektu a přímo s ním souvisí.
Na základě Pokynů pro křížové financování na programové období 2007 – 2013:
1.

Bude v rámci ROP Střední Morava křížové financování využito v oblasti podpory 3.4
„Propagace a řízení“

2.

Výdaje spadající do oblasti pomoci ESF lze doplňkovým způsobem spolufinancovat
do výše:
a) 9 % absolutní částky na každou prioritní osu operačního programu;
b) 20 % projektu v rámci operačního programu financovaného z ERDF.

3.

Sledování křížového financování bude analogické ke sledování čerpání alokací.

4.

Tento způsob financování bude zapracován do Smlouvy o poskytnutí dotace.

5.

Křížového financování, jako doplňkový způsob financování bude využito pouze ve
výjimečných a řádně zdůvodněných případech a nestane se běžným způsobem
financování projektů.

UPOZORNĚNÍ
Aktivity financované křížovým financováním musí být v souladu s podmínkami veřejné
podpory, jelikož veřejná podpora je principem nadřazeným principům způsobilých výdajů.
V současné době nelze u projektů zakládajících veřejnou podporu ze systémových důvodů
použít zároveň dva režimy veřejné podpory – tzn. do projektu, zakládajícího veřejnou
podporu v rámci uplatňovaného režimu RIP, nelze vložit další režim veřejné podpory pro
způsobilost výdajů v rámci křížové financování.
Na křížové financování se vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu. Podrobné postupy pro
zúčtování a kontrolu těchto výdajů budou zpřesněny samostatným metodickým pokynem.
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6 Veřejná podpora ve vztahu ke způsobilým výdajům ROP
Financování projektů z veřejných zdrojů (tedy i Fondů EU), nemůže představovat
tzv. neslučitelnou veřejnou podporu. Ve Smlouvě o založení ES čl. 87 odst. 3 písm. a) a c)
jsou uvedeny případy, kdy je možné podporu považovat za slučitelnou se společným trhem.
Vedle toho rovněž čl. 89 Smlouvy o ES umožňuje, aby Evropská komise poskytování veřejné
podpory stanovila ve formě tzv. blokových výjimek, kdy se potom jedná o tzv. slučitelnou
veřejnou podporu. Takto povolená veřejná podpora má oporu v tzv. sekundárním právu ES –
tj. v nařízeních ES.

6.1

Vybraná legislativa ES k veřejné podpoře:

–

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 kterým se v souladu s články
87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným
trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách),

–

Pokyny k regionální podpoře na období 2007-2013 (2006/C 54/08),

–

Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o uplatňování článků 87 a 88
Smlouvy o ES vůči státní podpoře malým a středním podnikům,

–

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88
Smlouvy na podporu de minimis,

Pokud zaměření či typ projektu neodpovídá platné legislativě ES, je třeba tyto aktivity
notifikovat u Evropské komise.
U projektů zakládajících veřejnou podporu bude Řídící orgán využívat především Nařízení
Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 kterým se v souladu s články 87 a 88
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné
nařízení o blokových výjimkách).
Vzhledem ke způsobilosti výdajů vymezuje režim RIP projektům zakládajícím veřejnou
podporu následující parametry:

6.2

Časová způsobilost výdajů v rámci RIP

Žádost o poskytnutí podpory musí být příjemcem předložena Úřadu Regionální rady před
zahájením práce na projektu., Projekt může být zahájen až poté, když Úřad Regionální rady
příjemci písemně potvrdí, s výhradou konečného výsledku podrobného prověření, že projekt
splňuje podmínky způsobilosti ROP Střední Morava a režimu RIP.
V případě, že práce je zahájena dříve, než jsou splněny všechny výše stanovené požadavky,
není celý projekt způsobilý k poskytnutí dotace.
Za zahájení projektu se považuje zahájení stavebních prací nebo první právně závazný
příslib objednávky zařízení. Časovou výjimku tvoří tzv. předběžné studie proveditelnosti,
která je ale Řídícím orgánem stanovená jako nezpůsobilý výdaj projektu.

6.3

Výše způsobilých výdajů v režimu RIP

Na základě Pokynů k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007-2013 bylo vydáno
Rozhodnutí Komise N 510/2006 ze dne 24. 10. 2006, které stanovilo tzv. regionální mapu
Datum vydání:
20. 6. 2011
. 2009

V 13 MP ZV 8.4

Stránka 25 z 27

Metodický pokyn - Způsobilé výdaje
veřejné podpory. Příjemci v regionu soudržnosti Střední Morava tak mohou u projektů, které
spadají pod režim RIP, získat dotaci z veřejných zdrojů ve výši maximálně 40 % celkových
způsobilých výdajů projektu.
U středních podniků se hranice maximální výše dotace zvyšuje o 10 % (na 50 %) a u malých
podniků o 20 % (na 60 %) celkových způsobilých výdajů.

6.4

Vymezení způsobilých výdajů u projektů zakládající veřejnou
podporu v režimu RIP

Jako způsobilé výdaje lze v režimu Nařízení č. 800/2008 považovat pouze:
a) investice do hmotného a nehmotného majetku souvisejícího se:
–

založením nové provozovny,

–

rozšířením stávající provozovny,

–

rozšířením výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky nebo

–

se zásadní změnou celkového výrobního postupu stávající provozovny,

nebo
b) nabytí kapitálového majetku přímo spojeného s provozovnou, v případě, že provozovna
byla uzavřena nebo by byla uzavřena, pokud by nedošlo k jejímu odkoupení, a tento
majetek odkoupil nezávislý investor.
Toto nařízení se aplikuje přiměřeně vzhledem k aktivitám ROP Střední Morava.
Příklady:
–

založení nové provozovny – vybudování nové sportovní kapacity

–

rozšíření stávající provozovny – rozšíření kapacity hotelu

–

rozšíření výrobního sortimentu provozovny – zvýšení funkcionality objektu (z jedné na
více různých aktivit)

6.5

Nezpůsobilé výdaje u projektů zakládající veřejnou podporu
v režimu RIP

Do způsobilých výdajů u projektů zakládajících veřejnou podporu v režimu RIP nelze
zahrnout zejména následující výdaje:
c) režijní náklady
d) služby ve formě nezbytných studií souvisejících s projektem – jedná se o tzv. předvýrobní
náklady, které nelze zahrnout do způsobilých výdajů
e) náklady na povinnou publicitu
f)

služby administrativního řízení projektu, poradenské služby

g) stavební dozor ve formě nákupu služeb
h) náklady na provedení výběrových řízení
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i)

mzdy manažera projektu

j)

tištěné propagační materiály do cestovního ruchu včetně drobných upomínkových
předmětů
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