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Příloha č. 5
Způsobilé a nezpůsobilé výdaje
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 300 tis. Kč.
5. 1 Způsobilé výdaje - Obecná pravidla
Pro způsobilost výdajů platí tato základní pravidla:








způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s cíli a stanovenými kritérii pro oblasti
podpory,
způsobilý výdaj pro dodavatelský způsob realizace projektu musí být řádně doložen
dodavatelskou fakturou nebo kupní smlouvou,
způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany příjemce podpory a doložen
bankovním výpisem,
způsobilým výdajem je výdaj, který byl uskutečněn po termínu způsobilosti, kterým je
datum akceptace žádosti na Fondu (s výjimkou některých výdajů na projektovou
přípravu, u nichž je jako počátek způsobilosti stanoven datum 1. 4. 2009). V případě
nákladů na projektovou přípravu se jedná o výdaje na zpracování žádosti, dokumentace
pro územní řízení a stavební povolení, studie proveditelnosti, je-li vyžadována, případně
jiných podpůrných studií dle specifických požadavků (odborný posudek, energetický
audit atd.), zpracování tendrové dokumentace,
způsobilý výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí jeho
rozpočtu,
způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví
příjemce podpory (zákon č. 563/1991 Sb. v platném znění), nebo v daňové evidenci
(zákon č. 586/1992 Sb. v platném znění).

5.2 Způsobilé výdaje
V souladu s výše uvedenými základními pravidly způsobilosti jsou za způsobilé výdaje
považovány tyto položky:
DPH
DPH je považováno za způsobilý výdaj v případě, že konečný příjemce není plátcem DPH
nebo nemá nárok na odpočet DPH na vstupu u činností, které jsou předmětem podpory
v rámci Programu. Pokud poskytnutá podpora bude propočtena ze způsobilých výdajů akce
zahrnujících DPH, pak v případě, že příjemci podpory vznikne nárok na odpočet DPH, bude
povinen odpovídající částku podpory vrátit.
Projektová příprava
Za způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy jsou považovány náklady na zpracování:
 projektové dokumentace pro územní řízení,
 projektové dokumentace (dle § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů),

Příloha č. 5 k č.j.: 86173/ENV/15, 3956/M/15

 zadávací dokumentace dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (pouze zadávací dokumentace na realizaci daného opatření, nikoliv
na přípravu projektu a odborný dozor) včetně organizace zadávacího řízení,
 dokumentace pro provádění stavby (dle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů),
 energetického auditu, žádosti, včetně zajištění nezbytných dokladů k žádosti,
 studie proveditelnosti (jsou-li vyžadovány),
 další podkladové studie a analýzy dle specifických požadavků (znalecké posudky
apod.).
Výdaje na přípravu projektu lze považovat za způsobilé max. do výše 5 % z celkových
způsobilých přímých realizačních výdajů. Výše uvedené výdaje na projektovou přípravu jsou
způsobilé v případě dodržení následujících podmínek:
1.
2.
3.

4.

akceptace příslušné projektové žádosti,
realizace výdajů na přípravu projektu nejdéle 24 měsíců před předložením žádosti,
vždy však po datu 31. 3. 2009,
dodržení povinností a pravidel při výběru zpracovatele přípravné projektové
dokumentace a žádosti v souladu s platným zněním zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,
uzavření Smlouvy, resp. vydání RoPD, nebo Stanovení výdajů.

U projektů čerpajících podporu dle obecného nařízení o blokových výjimkách
(tj. dle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, resp. nařízení Komise (EU) č. 651/2014) jsou
výdaje na projektovou přípravu vzniklé před akceptací žádosti považovány za nezpůsobilé.
Jako způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy nelze uznat tu část ceny (odměny
zpracovatele), jejíž úhrada je podmíněna přiznáním podpory.
Technický dozor
U projektů, které čerpají podporu dle obecného nařízení o blokových výjimkách (tj. dle
nařízení Komise (ES) č. 800/2008, resp. nařízení Komise (EU) č. 651/2014) jsou výdaje na
technický dozor / správce stavby považovány za nezpůsobilé.
U ostatních projektů lze uplatnit výdaje na činnost odborného technického, nebo autorského
dozoru do výše 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu.
Náklady na technický nebo autorský dozor nelze zahrnout do způsobilých výdajů v případě
projektů realizovaných formou osobních nákladů. V případě projektů realizovaných částečně
dodavatelským způsobem a částečně formou osobních nákladů lze výdaje na technický nebo
autorský dozor zahrnout do výše 3 % z té části celkových přímých způsobilých výdajů, která
bude určena na financování té části projektu, která bude realizována dodavatelsky.
Vícepráce
Za vícepráce jsou považovány práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté
v předmětu díla dle smlouvy, a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
V souvislosti s vícepracemi dochází ke vzniku vícenákladů, jimiž je každé překročení
jednotlivé položky výkazu výměr u stavebních prací, v případě dodávek či služeb potom
každé překročení jednotlivé položky seznamu dodávek či služeb.
Položkové vícenáklady (vícepráce) lze ze strany příjemce nárokovat pouze v případech, kdy
se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně příjemce
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podpory, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty
projektovou/rozpočtovou rezervou, která je zahrnuta přímo do smlouvy o dílo, přičemž je
náležitě odvozena od rezervy dané ve Smlouvě, resp. v RoPD, nebo Stanovení výdajů, resp. v
žádosti o podporu. Vícepráce jsou způsobilé do výše rezervy, která činí max. 2 % z celkových
způsobilých přímých realizačních výdajů projektu.
Vícenáklady nad rámec rezervy definované ve Smlouvě, resp. v RoPD, nebo Stanovení
výdajů, jsou považovány za nezpůsobilý výdaj. Vícenáklady na činnost správce stavby jsou
vždy nezpůsobilým výdajem.
Méněpráce
Za méněpráce jsou považovány práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu
díla dle smlouvy o dílo a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a nebyly provedeny.
Vícepráce lze hradit do výše méněprací, pouze pokud méněpráce nemají za následek
nesplnění cílů a parametrů projektu, nebo do výše projektové rezervy, pokud je pro danou
oblast podpory navržena.
Přímé realizační výdaje
Přímé realizační výdaje jsou výdaje přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu.
Do přímých realizačních výdajů lze zahrnout i náklady na dokumentaci skutečného
provedení.
Příkladný výčet realizačních výdajů:
 stavební práce a související služby, tj. veškeré stavební práce bezprostředně související
s předmětem podpory, zejména pak:
a) stavební práce spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov,
b) stavební práce spojené s instalací zařízení na využívání odpadního tepla;
 nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku včetně montáže (respektive
instalace). Způsobilý je hmotný/nehmotný majetek bezprostředně související s předmětem
podpory v rámci „Oblasti podpory – Realizace úspor energie v budovách veřejného
sektoru“.
 zkoušky: způsobilé jsou zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu
způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období
do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).
5.3 Nezpůsobilé výdaje – na co obecně nelze podporu poskytnout
 zpětné financování projektů (s výjimkou projektové přípravy, věcného příspěvku),
 náklady na poradenské služby,
 repasovaná a použitá zařízení, případně na použité stavební materiály a komponenty,
 provozně neotestované technologie,
 nákup použitého vybavení,
 daně - DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet v souladu
s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů; přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu
nemovitostí, silniční daň a clo,
 finanční služby a poplatky (správní a místní poplatky bez přímé vazby na projekt, úroky
z úvěrů, resp. zápůjček atd.),
 výdaje na zajištění relevantních stanovisek,
 nájem, podnájem a pacht nemovitosti, leasing movitosti a nemovitosti,
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 vyvolané investice, které nejsou spojené výhradně a přímo s účelem projektu,
 vícenáklady, které byly předvídatelné,
 vícenáklady nad výši méněprací s výjimkou projektů, kde je umožněno použití rezervy,
 věcné příspěvky (vyjma poskytnutí nemovitého majetku),
 režijní a provozní náklady,
 osobní náklady (např. mzdové náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na realizaci
daného projektu),
 osobní automobil, mikrobus, autobus, notebook, mobilní telefon, fotografický aparát,
 náklady na projektovou přípravu vzniklé před akceptací žádosti, technický a autorský
dozor, správce stavby v případě podpory poskytnuté dle obecného nařízení o blokových
výjimkách (tj. dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014)
 náklady na realizaci položek, které byly podpořeny z jiných veřejných zdrojů (Na jedno
opatření je možné současně čerpat podporu z více veřejných zdrojů, ne však na stejné
položky),
 náklady na zlepšení energetických vlastností obálky budov související s realizací
novostaveb, nástaveb a přístaveb,
 náklady na rekonstrukci otopné soustavy, včetně vzduchotechnických rozvodů,
 náklady na instalaci např. termoregulačních ventilů v objektech,
 náklady ve výši úspor provozních nákladů vygenerovaných za pět let opatřeními, na něž
je požadováno poskytnutí podpory,
 náklady na úsporná opatření u střech, přesahující celkové měrné náklady 2 000 Kč/m2
(bez DPH),
 náklady na úsporná opatření u obvodových stěn budov, přesahující celkové měrné
náklady 2 500 Kč/m2 (bez DPH),
 náklady na úsporná opatření u výplní otvorů budov (okna, dveře), přesahující celkové
měrné náklady 6 000 Kč/m2 (bez DPH),
 zařízení nezabudované do stavby.

