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Metodika k uznatelným náklad ům OPPP 
 
 

INOVACE II 
 
1. Investi ční náklady 
 
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (DHM) 

• Náklady na pořízení strojů a zařízení, vč. informačních a komunikačních technologií 
(ICT), 

• Náklady na rekonstrukci a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, který 
splňuje následující podmínky: 

- musí být využíván výhradně příjemcem podpory, 

- musí se jednat o odpisovatelná aktiva, 

- musí být zahrnutý do aktiv příjemce podpory a ponechán v podniku, který obdržel 

veřejnou podporu, po dobu nejméně pěti let 

Náklady na stavební práce a dodávky jsou uznatelné v minimální a nezbytné výši, a to 
v případech, kdy provedení stavebních prací technicky souvisí s instalací samotných movitých 
věcí nebo souborů movitých věcí. 
 
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) 

• Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, které jsou tvořeny náklady na 
transfer technologie ve formě nákupu patentů, operativních nebo patentových licencí na 
know-how a nepatentovaných know-how, a to v maximální výši 25% uznatelných 
nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. U malých a středních podniků lze 
tyto náklady započítat ve výši 100% uznatelných nákladů na pořízení dlouhodobého 
hmotného majetku. 

Hodnotu nákladů na nákup dlouhodobého nehmotného majetku lze započítat 
za předpokladu, že investice do nehmotných aktiv zůstane spojena s regionem příjemce, 
který je způsobilý pro regionální podporu. Za tímto účelem musí uznatelný dlouhodobý 
nehmotný majetek splňovat následující podmínky: 

- musí být využíván výhradně příjemcem podpory, 

- musí se jednat o odpisovatelná aktiva, 

- musí být zahrnutý do aktiv příjemce podpory a ponechán v podniku, který obdržel 

veřejnou podporu, po dobu nejméně pěti let, 

                                                           
1 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně – například výchova a vzdělávání (§ 57) nebo sociální pomoc (§59) 
2 § 25 odst. 1 písm. t zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb. 
3 § 72 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. v aktuálním znění  
4 § 75 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. v aktuálním znění 
5 Koeficient – dle § 76 zákona č. 235/2004 Sb. v aktuálním znění. Ve zdaňovacím období běžného kalendářního roku provede 
plátce krácení odpočtu daně koeficientem vypočteným z údajů za zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku při 
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- pokud bude dlouhodobý nehmotný majetek zakoupen od třetích subjektů, musí 

být tato transakce provedena za tržních podmínek. 

 

2. Neinvesti ční náklady 

• Pro malé a střední podniky osobní náklady a jiné provozní náklady, přičemž poskytování 
a čerpání podpory na tyto náklady se musí řídit podle pravidla de minimis, při 
respektování omezení dle článku 3.2. bodu b) programu. 

• Pro malé a střední podnikatele náklady na konzultační služby, které jsou poskytované 
externími konzultanty, a které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností nebo 
které se nevztahují k obvyklým provozním nákladům podniku, 50 % nákladů na zajištění 
těchto služeb. 

• Náklady na publicitu spojené s realizací projektu. 

 

Uznatelnými náklady nejsou náklady dle písm. E obec né části a dále tyto : 

• náklady na pořízení použitých strojů a zařízení, vč. informačních a komunikačních 
technologií (ICT), 

• náklady uhrazené před datem podání žádosti o podporu, 

• náklady na základní výzkum, aplikovaný výzkum a vývoj dle zákona č. 130/2002 Sb., 

• náklady na stavební práce a dodávky - stavebních částí staveb,  

• náklady na opravy a údržbu (neplatí pro de minimis), 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                            
vypořádání odpočtu daně (dále jen "zálohový koeficient"). Pokud údaje pro výpočet koeficientu za předcházející kalendářní rok 
neexistují, stanoví si výši zálohového koeficientu plátce podle předběžného odhadu. 


