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PŘÍLOHA  5 
OPRÁVNĚNÉ NÁKLADY   

PROGRAMU“ 1 

 

A.  OPRÁVNĚNÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY  

• Nákup budov – ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech, a pouze pokud 
bezprostředně souvisí s projektem (budova musí být využita k umístění aktivit projektu), 
vyhovuje specifickým provozním potřebám projektu a představuje ekonomicky nejefektivnější 
variantu řešení (vyplývající z výsledků finanční a ekonomické analýzy).  

Dále musí být splněny následující podmínky:  

a) doložen znalecký posudek potvrzující, že cena nepřevyšuje tržní hodnotu a že nemovitost 
není zatížena žádnými dluhy ani jinými závazky,  

b) nemovitost neobdržela v posledních 10 letech žádný grant z národních či jiný zdrojů, který 
by vedl ke vzniku duplicitní pomoci, 

c) nemovitost nesmí být pět let po ukončení realizace projektu prodána  

• Nákup nezastavěného pozemku (max. 10 % celkových oprávněných nákladů projektu) - ve 
výjimečných a řádně zdůvodněných případech, a pouze pokud bezprostředně souvisí 
s projektem.  

Dále musí být splněny následující podmínky:  

a) doložen znalecký posudek potvrzující, že cena nepřevyšuje tržní hodnotu a že pozemek 
není zatížena žádnými dluhy (např. hypotékou) a dalším závazky (např. souvisejícími se 
znečištěním),  

b) pozemek není ve vlastnictví partnera žadatele ani ve vlastnictví státní správy. 

• Stavební práce - musí být řešeny subdodavatelsky. Oprávněnými náklady jsou náklady 
uhrazené na základě vystavených dodavatelských faktur. Oprávněnými náklady jsou zejména 
náklady na: nákup materiálu, stavební práce, zřízení staveniště, stavební dozor, obsluhu 
staveniště, dokončovací práce včetně zeleně či dopravního značení atd.  

• Nákup samostatných movitých věcí - jedná se zejména o náklady na nákup strojů a zařízení. 
Pokud je samostatná movitá věc během/na konci realizace projektu prodána, prodej musí být 
zohledněn ve vyúčtování projektu formou odečtení zůstatkové hodnoty, která je příjmem 
projektu a nespadá do oprávněných nákladů. Zůstatková hodnota se vypočte snížením 
pořizovací ceny o odpisy, kterými by mohl být majetek odpisován po dobu realizace projektu. 

• Nákup hardware a software - jedná se zejména o počítače včetně základního vybavení, 
software a náklady na instalaci software, pokud je zajištěno dodavatelsky. Náklady jsou 
oprávněné pouze pokud přispějí k dosažení vyšší efektivnosti výroby či zvýšení efektivity 
poskytovaných služeb. 

• Nákup použitého strojního a technologického zařízení – je oprávněným nákladem při splnění 
následujících podmínek:  

a) prodejce doloží prohlášení o původu zařízení a potvrdí, že nebylo zakoupeno z národních 
či jiných grantů,  

b) cena zařízení nepřevyšuje tržní cenu při zohlednění kratší doby životnosti a je nižší než 
nové zařízení s podobnými technickými parametry, c) zařízení má technické parametry 
nutné pro provoz a splňuje platné normy a standardy. 

                                                      
1 Termín oprávněný náklad je používán v rozpočtu, v cash-flow se již jedná o oprávněný výdaj. 
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• Nákup dopravního prostředku (kromě osobního automobilu) – je oprávněným nákladem 
pokud je nezbytný pro realizaci projektu.  

• Náklady na označení sub-projektu – billboardy, informační tabule, atd. 

 

 

B. OPRÁVNĚNÉ NEINVESTIČNÍ NÁKLADY  

• Osobní náklady na zaměstnance konečného příjemce včetně pracovníků zaměstnaných na 
základě dohod o pracovní činnosti a o provedení práce. Náklady musí odpovídat hrubým 
mzdám a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem. 
Tyto náklady nesmí přesáhnout cenu obvyklou. Čas skutečně strávený realizací projektu je 
nutno dokladovat měsíčními pracovními výkazy jednotlivých zaměstnanců. 

• Cestovní náhrady - jedná se zejména o náklady na jízdné, ubytování, stravné a nutné vedlejší 
náklady, jako např. parkovné, vstupné, poplatky spojené s pracovní cestou, platby za telefon, 
fax apod. – pouze na základě prokázaných nákladů personálu žadatele, který je přímo zapojen 
do realizace projektu za předpokladu, že náhrady vyplacené pracovníkům českých subjektů 
jsou stanoveny v souladu s platnou českou legislativou – zákonem č. 119/1992 Sb., o 
cestovních náhradách, a navazujícími předpisy (a odpovídají cenám obvyklým).  „Per diem“ 
(kumulovaná náhrada za den a noc na pracovní cestě – mimo jízdní náklady) pro pracovníky 
zahraničních subjektů se v ČR stanovuje podle sazeb EU publikovaných na internetu. 

• Nákup služeb - pouze pokud bezprostředně souvisí s projektem, vytváří přidanou hodnotu a je 
doložen dokladem o skutečně provedené práci nebo poskytnutých službách. Musí být řešen 
subdodavatelsky a dodavatel bude smluvně zavázán k uchování veškeré účetní dokumentace 
po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. 

• Nákup drobného hmotného majetku – je oprávněným nákladem, pokud je pro realizaci 
projektu nezbytný. 

• Režijní náklady – jedná se zejména o nájem kanceláře, nákup vody, paliv a energie, úklid, 
údržbu a pevné připojení na internet). Jsou oprávněnými náklady pouze při splnění 
následujících podmínek: a) přímo souvisí s aktivitami projektu, b) musí být doloženy 
transparentním vyúčtováním archivovaným v účetnictví k projektu jako podpůrný účetní 
doklad, c) nesmí překročit 7% z celkových oprávněných nákladů projektu. 

• Odpisy (amortizace) vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – je 
oprávněným nákladem, pokud je jeho využívání nezbytné pro realizaci projektu. Odpisy jsou 
oprávněnými náklady při splnění následujících podmínek: a) k nákupu relevantního majetku 
nedošlo za přispění státního či jiného grantu, b) výše odpisů byla vypočteny na základě 
účetního odpisového plánu účetní jednotky, c) výpočet je písemně doložen a je součástí 
vyúčtování vynaložených nákladů projektu, d) pokud je majetek využíván ještě k jiným 
účelům, které přímo nesouvisí s realizací projektu, bude oprávněná pouze poměrná část odpisů 
odpovídající skutečnému využití v projektu. 

• Finanční a jiné náklady – jedná se zejména o bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního 
bankovního účtu k projektu. 

• Právní služby – jedná se zejména o náklady na právní poradenství. Jsou oprávněným 
nákladem, pokud byly vynaloženy v souvislosti s přípravou nebo realizací projektu. 

• Notářské poplatky za ověření dokumentů - jsou oprávněnými náklady, pokud byly vynaloženy 
v souvislosti s přípravou nebo realizací projektu. 

• Odborné posudky (pokud jsou požadovány poskytovatelem podpory) – jedná se například o 
externí audit. 
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• Náklady na bankovní záruky – jsou oprávněným nákladem v případě, že jsou požadovány 
poskytovatelem podpory při zálohových platbách. 

• DPH – je oprávněným nákladem, pokud konečný příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na 
odpočet DPH na vstupu. 

 

 

C. NEOPRÁVNĚNÉ NÁKLADY  

• Náklady na přípravu dokumentace k projektu – v rámci „Programu“ jsou náklady na 
vypracování požadované dokumentace k projektu (žádost, Logframe, Studie proveditelnosti, 
Analýza nákladů a přínosů, Posouzení vlivu na životní prostředí, dokumentace ke stavebnímu 
povolení, atd.) neoprávněnými náklady rozpočtu projektu. Tyto náklady lze hradit na základě 
schválené žádosti předložené do Fondu pro přípravu projektů, jehož gestorem je CZP. 

• Bytová výstavba. 

• Dodávka:  

a) pokud zvyšuje náklady na provedení projektu bez toho, aby vytvářela přidanou hodnotu, 

b) pokud je platba definována jako procento z celkových oprávněných nákladů projektu, 

c) pokud je dodána konečnému příjemci za cenu vyšší, než jaké by dosáhl za stejných 
podmínek u běžného dodavatele či výrobce (za cenu obvyklou) 

• Stabilizační náklady na zaměstnance – příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, 
dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod. 

• Režijní náklady žadatele nesouvisející s projektem. 

• Nákup osobních automobilů. 

• Kancelářské vybavení – pokud nesouvisí s projektem.  

• DPH  - pokud je konečný příjemce plátcem daně z přidané hodnoty. 

• Daně - jedná se zejména o daň z příjmu, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z převodu 
nemovitostí, daň dědická, daň darovací náklady na opravu – jedná se zejména o  opravy a 
údržbu strojů a zařízení. 

• Poplatky charakteru sankce - jedná se zejména o  pokuty a penále. 

• Náklady na soudní spory. 

• Manka, škody. 

• Náklady na reprezentaci. 

• Náklady související s odměnami. 

• Správní poplatky - pokud jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí. Jedná se 
zejména o  výpis z katastru nemovitostí, zápis do katastru nemovitostí, výpis z obchodního 
rejstříku.  

• Leasing SW.  

• Marže a akontace u leasingu. 

• Náklady v naturáliích - jedná se zejména o náklady, kdy konečný uživatel příslušný majetek 
nakoupil v minulosti nebo vykonává osobně činnost bez nároku na odměnu. Může se jednat o 
poskytnutí pozemků, nemovitostí a stavebních prací. 
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D. PŘÍJEM VYTVÁ ŘENÝ BĚHEM REALIZACE SUB -PROJEKTU  

Pokud se předpokládá, že při realizaci sub-projektu vzniknou příjmy, je třeba o tyto příjmy ponížit 
částku celkových oprávněných nákladů sub-projektu. 

Za příjem vytvářený během realizace sub-projektu je považován jakýkoli příjem (např. příjem ze 
vstupného, zůstatková hodnota nakoupených strojů a zařízení) vzniklý od data zahájení realizace 
projektu až do data předložení žádosti o poslední platbu.  

Příjem, který vzniká až po ukončení realizace sub-projektu (např. u infrastrukturních sub-projektů), se 
neodečítá od celkových oprávněných nákladů sub-projektu. 
 


