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Aktualizace kap. 4.2.1.7 Seznam nezpůsobilých výdajů

1.

Předmět aktualizace

Metodickým pokynem je na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru ze seznamu
nezpůsobilých výdajů (kapitola 4.2.1.7) vypuštěn bod týkající se střetu zájmů.

2.

Změny

2.1. Změny kapitoly 4.2.1.7 Seznam nezpůsobilých výdajů
V textu kapitoly byl vypuštěn bod: „35. výdaje uskutečněné při realizaci projektu, kdy partner
nedokázal vyvrátit porušení střetu zájmů“. Číslování ostatních bodů bylo následně
aktualizováno.
Nove znění kapitoly:
4.2.1.7 Seznam nezpůsobilých výdajů
1. výdaje bez přímého vztahu k projektu
2. výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
3. výdaje nevyhovující pravidlům časové způsobilosti uvedeným v bodě Chyba! Nenalezen
zdroj odkazů.
4. výdaje s celkovým či převažujícím dopadem mimo programové území1
5. ta část pořizovací ceny pozemku, která je vyšší než 10% celkových způsobilých výdajů na
projekt, nepovolil-li Řídící orgán v konkrétních případech procentuální sazbu vyšší pro
projekty týkající se ochrany životního prostředí
6. ta část pořizovací ceny (u pozemků, staveb, použitého zařízení), která je vyšší než cena
zjištěná znaleckým posudkem
7. výdaje na nákup pozemku, staveb a použitého zařízení (majetku), na které byla poskytnuta
dotace z veřejných zdrojů v období posledních 5 let před registrací projektu
8. režijní (nepřímé) náklady, které se týkají všeobecného provozu organizace bez příčinné
vazby na projekt
9. mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílí
10. u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílí, alikvotní část osobních nákladů, která
neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu
11. ostatní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních
právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, jubilejní dary apod.)2
12. výdaje na právní spory
13. správní a místní poplatky, které nemají přímou vazbu na přípravu a realizaci projektu
14. dary, sankční poplatky, pokuty a penále, případně další sankční výdaje, ať už sjednané ve
smlouvách nebo vznikající z jiných příčin
15. úroky z úvěrů a půjček
16. DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet
17. přímé daně3, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací,
silniční daň
1
2

Programovým územím se myslí území vymezené v Operačním programu v kapitole 1.2.
U organizací, které mají ze zákona stanoven povinný odvod do FKSP, je tento výdaj způsobilý.
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18. clo
19. finanční leasing
20. poplatky za otevření a správu bankovního účtu, pokud není založen pouze pro účely
realizace projektu
21. odměny členům statutárních orgánů vyplývající z titulu jejich funkce, tzn. z titulu výkonu
činnosti statutárního orgánu
22. paušální režijní výdaje (nepřímé)4
23. odpis pohledávek
24. výdaje na audit projektu, pokud ve smlouvě není přímo stanovena povinnost takový audit
provést
25. výdaje na reprezentaci kromě
(a) výdajů (např. za jídla a nápoje) v rámci Technické pomoci a
(b) výdajů na občerstvení, pohoštění uskutečněných partnerem, pokud jsou
vynakládány v souladu s cíli projektu (např. občerstvení při školeních a
seminářích)5
26. dodávky, které nevytvářejí ve vztahu k naplnění cílů projektu žádnou přidanou hodnotu jedná se o případ, kdy dodavatel pouze zprostředkuje koupi zboží či služby, kterou mohl
žadatel pořídit za stejných podmínek ale za nižší cenu přímo od výrobce či poskytovatele
služby
27. aktivity mimo podporované území, pokud nejsou přesně specifikovány v žádosti o
podporu a pokud nejsou schváleny Monitorovacím výborem6
28. mzdy (platy) přesahující rámec obvyklé7 výše mezd (platů) pro jednotlivé profese
v případě, že jsou práce prováděny na základě dohody o provedení práce nebo dohody o
pracovní činnosti8
29. výdaje na publikace pokud obsahují bezplatnou inzerci9
30. výdaje za nákup majetku a vybavení, odpisy majetku apod. pokud nejsou použity zcela
pro účely projektu. V tomto případě lze nárokovat pro proplacení pouze alikvotní část
pořizovací ceny/odpisů odpovídající výši jejího/jejich využití pro účely projektu
3

Výjimku tvoří daň z příjmu ze závislé činnosti, která je součástí uplatňovaných mzdových nákladů pracovníků
podílejících se na projektu.
4
Kromě výdajů na nájem prostor, nákup vody, paliv, energie, internet, úklid a údržbu, telefonní poplatky,
poštovné, kancelářské potřeby, které lze vyčíslit vhodnou metodou za použití rozvrhové základny prokazatelné a
přiřaditelné pro projekt (např. pracovní hodiny za celkový rok, kancelářská plocha atd.)..
5
Nezpůsobilé jsou ovšem vždy výdaje na alkoholické nápoje a tabákové výrobky.
6
Výjimkou mohou být případy, které nelze dopředu objektivně předpokládat, a jsou nezbytné pro stanovené cíle
a aktivity projektu.
7
Zpravidla obvyklé v místě nebo profesi
8
V České republice se postupuje dle regionální statistiky ceny práce viz http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky.
Informační systém je členěn dle jednotlivých krajů, přičemž zvolení příslušného kraje se řídí místem výkonu
práce. Probíhá-li výkon práce na území více krajů, je zvolen ten kraj, v němž výkon práce převažuje, Při
posuzování obvyklé výše mzdy (platu) se vychází z hodnoty mediánu pro hodinovou mzdu dané podskupiny
zaměstnání, která nejlépe odpovídá sjednanému druhu práce dle regionální statistiky ceny práce. Pokud danou
pracovní pozici nelze přiřadit k příslušné podskupině zaměstnání v regionální statistice ceny práce, použije se
národní statistika (ISPV). Subjekt provádějící kontrolu způsobilosti výdajů může v odůvodněných případech s
ohledem na specifika vykonávané činnosti schválit mzdu (plat) vyšší než je hodnota mediánu. Výše mzdy (platu)
smí však činit max. dvounásobek hodnoty mediánu pro hodinovou mzdu dané podskupiny zaměstnání, která
nejlépe odpovídá sjednanému druhu práce. V případě, že vykonávané práci neodpovídá dle výše uvedených
statistik žádná pozice, má Národní orgán právo stanovit pro takovou práci max. limit, kterého může mzda (plat)
dosahovat, přičemž NO vychází z průměrné roční hrubé mzdy v ČR při zohlednění specifik vykonávané práce.
9
Tj. pokud je inzerována konkrétní ekonomická činnost (nabízení konkrétních výrobků a služeb na trhu), která
je přičitatelná konkrétnímu subjektu (bez ohledu na jeho právní status či způsob financování). Výjimku tvoří
případy, kdy inzerování konkrétních výrobků nebo služeb je přímo cílem projektu nebo přímo přispívá
k naplnění cíle projektu, za podmínky, že všem subjektům, které v daném místě a čase inzerované výrobky nebo
služby nabízejí, bude inzerce umožněna.
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31. výdaje, které partner není schopen příslušnému Kontrolorovi doložit, ať již z pohledu jeho
nezbytnosti v rámci projektu či oprávněnosti jeho výše
32. výdaje, které nebyly u partnera vedeny v účetnictví analyticky pro projekt a na dokladech
nebylo jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují10
33. výdaje na aktivity projektu, které nesplnily pravidla publicity stanovené ve Smlouvě o
poskytnutí prostředků ERDF
34. projektoví partneři nesmí být angažováni jako externí experti nebo
dodavatelé/subdodavatelé
Dále následuje seznam nezpůsobilých výdajů pro partnery v České republice:
35. výdaje, které byly vynaloženy v jiném období, než je uvedeno ve Finanční zprávě i když
splňovaly podmínky pro způsobilost11
36. výdaje odpovídající svým vymezením 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 apod.)
37. věcné příspěvky ve formě poskytnutí pozemku, staveb, zařízení nebo surovin, poskytnutí
neplacené dobrovolné práce nebo výzkumné/odborné činnosti bez nároku na odměnu a to
nad 10% celkových způsobilých výdajů daného partnera po odečtení příjmů přičemž
z toho nesmí neplacená dobrovolná práce nebo výzkumná/odborná činnost převýšit 5%
celkových způsobilých výdajů daného partnera po odečtení příjmů. Ocenění neplacené
práce dobrovolníků/výzkumné/odborné činnosti se stanoví dle informačního systému o
průměrném výdělku12 přičemž max. cena nepřesáhne 150 Kč/hod. Ocenění ostatních
věcných příspěvků kromě dobrovolné práce/výzkumné/odborné činnosti bude dle
znaleckého posudku v souladu s Metodickou příručkou ZV „Dokladování věcných
příspěvků“ (kapitola 4.2.5).
38. nákup a odpisy osobních vozů
39. upomínkové předměty převyšující hodnotu 200 Kč/kus
40. upomínkové předměty do 200 Kč/kus pokud nemají žádný význam z hlediska naplnění
cíle projektu a rovněž pokud nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU
41. ceny v soutěžích převyšující hodnotu 500 Kč/kus
42. ceny v soutěžích do 500 Kč/kus pokud nemají souvislost s daným projektem a pokud
nejsou označeny v souladu s pravidly propagace EU
43. výdaje na kulturní a umělecké činnosti dodávané nebo zprostředkované externími
subjekty, výjimkou jsou dodávky od nepodnikatelských subjektů13 sídlících
v podporovaném území za podmínky, že fyzická osoba nebo právnická osoba přímo
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Povinnost vést analytické účetnictví projektu vzniká dnem registrace projektu.
Výjimku představují případy popsané v Pokynech pro české příjemce dotace.
12
Regionální statistika ceny práce viz http://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydelky. Informační systém je členěn dle
jednotlivých krajů, přičemž zvolení příslušného kraje se řídí místem výkonu práce daného dobrovolníka.
Pracuje-li dobrovolník na území více krajů, je zvolen ten kraj, v něm práce dobrovolníka převažuje. Při ocenění
dobrovolné práce/ výzkumné/ odborné činnosti se nesmí překročit hodnota mediánu pro hodinovou mzdu dané
podskupiny zaměstnání, která nejlépe odpovídá sjednanému druhu práce.
13
Jedná se o fyzické osoby nepodnikatele a právnické osoby, které vedou účetnictví v souladu s vyhláškou
504/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě
podvojného účetnictví
11
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vykonávající tyto kulturní a umělecké činnosti má též sídlo v podporovaném území a jimi
dodávaná kulturní a umělecká činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů.14

Dále následuje seznam nezpůsobilých výdajů pro partnery v Rakousku:
44. výdaje na reprezentaci15
45. nezaplacené dílčí částky faktur (např. nárok na náhradu škody, garance, slevy atd.)
46. dobrovolná neplacená práce (netýká se Fondu malých projektů)
47. výdaje na honoráře umělců

.

14

Toto musí dodavatel v případě potřeby odpovídajícím způsobem doložit (u výdaje za vystoupení žákovského
hudebního souboru při základní umělecké škole není nutné dokládat, u honoráře za autorské čtení je nutno
dokládat např. čestným prohlášením, kde uvede činnost, která je hlavním zdrojem jeho příjmů).
15
Např. květiny, dárky
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