
Apolena Karasová

Ministerstvo financí ČR – CFCU - Zprostředkovatel 
programu 

Způsobilé výdaje projektů



Způsobilé výdaje projektů

•Zahrnutí výdaje do rozpočtu projektu
•Účel výdaje
•Datum uskutečnění výdaje
•Evidence a prokazování uskutečněného výdaje 
•Hospodárnost, účelnost a efektivnost výdaje 
•Vedení účetnictví
•Způsobilost výdajů partnerů



Způsobilé výdaje projektů

•Nákup služeb
•Nepřímé výdaje
•Osobní výdaje na realizaci projektu
•Cestovní náhrady
•Daň z přidané hodnoty



Nákup služeb 

– Externí řízení projektu
– Výdaje na publicitu 
– Právní poradenství
– Externí řízení veřejných zakázek
– Výdaje související se pořádáním školení, seminářů
– Výdaje související s realizací aktivovat projektu, které KP 

není schopen zcela či částečně zajistit sám 
– Finanční služby bank schválené v žádosti o grant



Nepřímé výdaje – režijní výdaje

– Nezbytné výdaje spojené s realizací projektu, ale nejsou 
přímo spojené s konkrétní aktivitou projektu – nájem 
kanceláří, nákup vody, paliv, energie atd.

– 2 způsoby metody výpočtu:
a) na základě podkladů z analytického účetního systému
b) pokud nejde identifikovat skutečné nepřímé výdaje, 
pak až do výše 20% celkových čistých přímých 
způsobilých výdajů

‐ Zvolená metoda musí být zachycena v právním aktu, 
pokud se týká partnerům tak i v partnerské smlouvě

‐ V rozpočtu se zanáší do kapitoly „Management“



Osobní výdaje na realizaci projektu
− Osobní výdaje na zaměstnance – schválené v projektu
− Výdaj musí odpovídat nominálním mzdám, eventuálně

platům, a zákonným odvodům, hrazených zaměstnavatelem 
(sociální a zdravotní pojištění)

– Případné další výdaje zaměstnance (FKSP, zákonné pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele, atd.)

– Odměny, za podmínky, že jsou odměnou za splnění
mimořádného úkolu na projektu

– Jeden pracovník nemůže být na projektech zaměstnán na více 
než 1,5 úvazku celkem 

– Příslušná pracovní smlouva před vznikem takového výdaje



Cestovní náhrady
– Pracovní cesty zaměstnanců konečných příjemců a partnerů

projektu v souvislosti s realizací projektu
– Způsobilé výdaje za jízdné ‐ jízdenka za veřejnou dopravu, místenka, 

lehátko, lůžko, letenka, jízdenka místní hromadné dopravy, výdaje 
související s použitím soukromého vozidla, taxi – POUZE VE 
VYJIMEČNÝCH A ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH, KDY NELZE POUŽÍT 
JINOU PŘEPRAVU

– Cestovní náhrady při cestě českých pracovníků ‐ řídí se zákoníkem 
práce v platném znění a vyhláškami MPSV a MF, které stanoví výši 
cestovních náhrad pro daný rok (výdaje na ubytování, stravné, 
zahrnující kapesné)

– Cestovní náhrady při cestě zahraničních pracovníků do ČR – „per 
diems“ . Kryjí výdaje na ubytování, stravné a jízdné v ČR, stanovení
dle sazeb EU

– Celkové výdaje na studijní cesty a stáže u relevantních zahraničních 
institucí nesmí přesáhnout 10% celkového rozpočtu projektu 



Daň z přidané hodnoty  ‐ DPH

– Způsobilý výdaj pouze v případě, kdy plátce nemůže uplatnit 
nárok na odpočet daně na vstupu



Nezpůsobilé výdaje
•Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které:

– nebyly uvedeny a schváleny v projektové žádosti 
– nebyly vynaloženy v souladu s účelem projektu 
– nevznikly v časovém rozmezí pro realizaci projektu 
– nebyly uhrazeny v době oprávněnosti výdajů projektu
– nejsou dokladovány příslušnými účetními doklady, není‐li uvedeno 

jinak 
– nebyly zaznamenány na bankovních účtech KP/partnera nebo 

nejsou doloženy výdajovými pokladními doklady
– jsou v jiných ohledech v rozporu s oprávněnými výdaji
– úroky z úvěrů
– debetní úroky



– pokuty, penále, finanční tresty 
– kurzové ztráty
– rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy
– nedobytné pohledávky
– správní poplatky (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku 

apod.)
– jiné výdaje čistě finančního rázu (např. za bankovní služby, vyjma těch, jež

jsou schváleny v projektové žádosti)
– daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet daně
– výdaje na právní spory
– daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická apod.)
– ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé

povinni dle
– zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní

pojištění, dary
– k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);
– výdaje, které byly nebo budou nárokovány jako oprávněné v rámci jiných 

dotací či programů



Děkuji vám za pozornost 
Kontakt:

Apolena Karasová

Tel: 257 044 561

E‐mail: apolena.karasova@mfcr.cz
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