
REŽIM PODPORY

De minimis

Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá 

účetní období překročit 200 000 EUR.

Může žadatel kombinovat oblasti v čl. 20?

ANO, žadatel může v rámci jednoho režimu podat jednu žádost; maximálně tedy podá dva projekty (jeden v režimu nezakládající 

veřejnou podporu a druhý v režimu de minimis).

Lze měnit režim podpory?

NE, režim podpory a podmínky s tím spojené je nutné dodržovat minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Navíc po 

zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF již nelze režim podpory měnit.
ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ

Co lze považovat za způsobilé výdaje?

Musí se jednat o investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel nebo drobný dlouhodobý hmotný 

majetek. V případě stavebních výdajů nejsou způsobilé opravy, musí se vždy jednat o investici, tzn. technické zhodnocení. I v 

případě drobného dlouhodobého hmotného majetku je nutné splnit lhůtu vázanosti, případně předmět pořídit znovu, ale z 

vlastních financí.

Jak je potřeba mít vedené účetnictví?

Investiční výdaj u účetních jednotek posuzujeme dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, resp. dle prováděcí vyhlášky. Obce 

vedou účetnictví dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (§11, §14) ocenění dlouhodobý nehmotný majetek 

převyšuje 60 000 Kč, ocenění dlouhodobého hmotného majetku převyšuje 40 000 Kč. Spolky, církve, nadace…vedou účetnictví dle 

Vyhlášky č. 504/2002 Sb.Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (§7, §8) si účetní jednotky ve vnitropodnikové směrnici stanoví výši ocenění 

dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku. Dotace nebude poskytována na majetek, který účetní 

jednotka eviduje pouze na podrozvahových účtech.
MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Lze podpořit mobiliář a dětské hřiště u MŠ a 

ZŠ?

ANO, ale u ZŠ pouze jako doplňující výdaj. Způsobilé jsou i horizontální prvky, např. barevné pryžové povrchy. Pokud povrchy 

slouží k aktivitám dětí, jedná se o herní prvky, nikoli o úpravy povrchu.
Lze podpořit rekonstrukce šaten(zázemí) 

školy? ANO, i u ZŠ.
Lze podpořit oplocení? Ano, ale pouze jako doplňující výdaj (kap. 15 b) Mateřské a základní školy, písm. e) bod 3).
Lze podpořit odhlučnění místnosti –zvukové 

panely – stavební práce? Ano, jako součást rekonstrukce, stavebních prací.
Lze podpořit altánek u MŠ? Ano, jako venkovní mobiliář.
Lze podpořit přístupovou cestu ke škole? Ano, ale pouze jako doplňující výdaj. Nelze podpořit komunikace mimo uzavřený areál školy.
Lze podpořit sborovny (nové umyvadlo, přívod 

vody)? Ano, viz kap. 15 b) Mateřské a základní školy, písm. g) bod 3).

Lze podpořit venkovní učebny? Není zřejmé, co je tím myšleno, ale obecně lze podpořit pouze jako venkovní mobiliář, v případě ZŠ jako doplňující výdaj.

Lze podpořit vodní a herní prvky pro MŠ?

ANO, lze podpořit herní prvky a venkovní mobiliář, tedy z vodních prvků jen takové, které lze považovat za mobiliář – pítka, 

napajedla a koupadla (mobilní, bez napojení na vodu).

Lze podpořit kapacitu školy?

Nesmí být navýšena od podání ŽoD do podání ŽoP – dokládá se informativním výpisem ze školského rejstříku, a to jak k žádosti o 

dotaci, tak k žádosti o platbu – blíže viz kap. 15 b) Mateřské a základní školy, písm. k) Seznam přikládaných příloh. Počítá se pro 

každé IZO zvlášť, platí i pro školní jídelny.



Lze podpořit počítače pro potřeby učitelů ve 

třídě či sborovně? Počítače pro potřeby učitelů kmenových učeben (tedy třídních učitelů) lze podpořit.

Co nelze podpořit?

Tělocvičny, odborné učebny jako jazykové, počítačové, učebny na dílny, venkovní zahrádku, kuchyňky na výuku včetně jejich 

vybavení, apod.
Lze podpořit stojan na kola? Ano, jako venkovní mobiliář.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Lze podpořit zatravnění, květinové a bylinné 

pásy, záhony? ANO, pouze nelze podpořit jakékoli dřeviny, tzn. stromy a keře.

Lze podpořit mobiliář (stabilní)?

ANO, dle výčtu z Pravidel – viz kap. 14 Článek 20, oblast a), písm. e) bod 1 části C Specifických podmínek, a to i v kombinaci s 

dalšími funkcemi v případě multifukční zařízení.
Lze podpořit solitérní herní prvky? ANO, lze i více herních prvků, nelze ale podpořit multifunkční (komplexní) dětské hřiště.

Lze podpořit nástupiště autobusové zastávky? NE, viz kapitola 14 Článek 20, oblast a), písm. h) bod 3 části C Specifických podmínek.

Lze podpořit rekonstrukce pomníku?

ANO. Pomníkem se rozumí sochařské (a stavitelské) dílo určené k památce či uctění osob nebo událostí. Dle kapitoly „Další 

podmínky“ u oblasti a) ale není způsobilá nová výstavba pomníků.

Lze podpořit oplocení hřiště u MŠ a ZŠ?

Záleží na tom, zda se jedná o veřejné prostranství navazující na objekt občanské vybavenosti (tzn. otevřené pro veřejnost), pokud 

ano, lze podpořit, jinak ne.
Lze podpořit rekonstrukce chodníku na 

hřbitově? ANO, ale za podmínky vypořádání vlastnických vztahů v souladu s Pravidly.
Lze podpořit obnovu chodníků? ANO, pokud jsou součástí projektu týkajícího se veřejného prostranství.
Lze podpořit obnovu kolumbária? NE, protože užívání předmětu dotace nesmí být zpoplatněno.
Lze podpořit lavičku u letního kina? ANO, pokud se jedná o objekt občanské vybavenosti ve vlastnictví obce.
Lze podpořit úpravu povrchů? ANO, v případě parkoviště, odstavné a manipulační plochy pouze jako doplňující výdaje projektu.
KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ZAŘÍZENÍ
Lze podpořit sportovní náčiní (přenosné, nikoli 

pevně zabudované na hřišti), i třeba sportovní 

hasičskou stříkačku? ANO, nesmí se jednat o sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Lze podpořit venkovní mobilní pódium, 

velkokapacitní stany a pivní sety?

Party stany, podia a pivní sety jsou venkovní mobiliář, tedy pouze jako doplňující výdaj; navíc u těchto výdajů upozorňujeme na 

hospodárnost (Žadatel by si měl rozmyslet využitelnost, pokud hasiči mají dvakrát do roka venkovní akci, není hospodárnější si 

dané vybavení zapůjčit?), proto doporučujeme, aby žadateli byly obce nebo nejlépe svazky obcí, kde využitelnost v době 

udržitelnosti bude vyšší.

Lze podpořit multifunkční prostor (přednášecí 

sál, čítárna, studovna) jako součást knihovny? ANO, pokud bude sloužit pro kulturní a spolkovou činnost.

Lze podpořit vybavení pro kutilskou dílnu? ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost.
Lze podpořit hvězdářský dalekohled? ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost.

Lze podpořit kroje a slavnostní uniformy? ANO, pokud budou v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost.



Lze podpořit vozík pro koně, sedla, překážky 

pro jezdecký klub? ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost.
Lze podpořit vybavení kluboven? ANO
Lze podpořit keramickou pec pro spolek, 

vybavení pro pečení koláčů pro spolek? ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost.

Lze podpořit rekonstrukci/obnovu prostoru, 

která v současnosti není využívána a bude 

vytvořen prostor pro spolkovou činnost?

ANO, pokud výsledkem rekonstrukce/obnovy bude vytvoření prostoru pro spolkovou činnost. Zároveň lze podpořit klubovny jako 

součást far nebo obecních úřadů.

Lze podpořit rekonstrukci/obnovu prostoru 

nebo vybavení prostoru obcí, které pak bude 

sloužit k setkávání občanů?

ANO, pokud bude sloužit k volnočasovým aktivitám, jinak nelze podpořit – viz kap. 19) písm. f) Kulturní a spolková zařízení včetně 

knihoven, písm. h) bod 5 části C Pravidel.

Lze podpořit stany, týpí či jurty?

ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost. Např. lze 

podpořit stany pro skauty, turistické oddíly jako vybavení. To neplatí pro party stany – viz výše.

Lze podpořit mobilní halu jako zázemí pro 

činnost spolku či nákup mobilní klubovny? Nejedná se o vybavení ani o rekonstrukci, obnovu nebo rozšíření.
Kuchyňka a jídelna spolkových a kulturních 

zařízení ANO, jako zázemí pro spolkovou činnost v rámci doplňujících výdajů. Jídelna způsobilá není.

Co jsou prostory či zařízení pro sport?

Jedná se např. o sportovní haly (včetně nafukovacích), tribuny pro sportovní haly, kluziště, bazény, hřiště apod. a související 

zázemí (šatny, toalety, tribuny). Uvedené není způsobilé – viz kap. 19) písm. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, písm. 

h) bod 1 Pravidel.
Lze podpořit nákup sekačky k úpravě 

sportoviště? NE, jedná se o úpravu sportoviště, tedy nepodporovaných aktivit, tudíž nelze podpořit.
Lze podpořit nákup pračky na dresy pro 

sportovní klub? NE, nesouvisí primárně s předmětem činnosti sportovního klubu.

Lze pořídit kamna do klubovny?

NE, viz kap. 19) f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, písm. h) bod 6 části C Pravidel: Nezpůsobilými výdaji jsou kotle na 

uhlí, včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací 

odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů; a kapitola 6 bod písm. i) bodu 5 Obecných podmínek: Dotaci nelze 

poskytnout na kotle na biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté.

Lze podpořit vybavení venkovním nábytkem? ANO, jedná se o venkovní mobiliář, tedy jako doplňující výdaj.

Lze pořídit chladící boxy na odlovenou zvěř? ANO, pokud bude v souladu se zaměřením spolku, tzn. bude je možné považovat za vybavení pro spolkovou činnost.
Jak se bude ověřovat činnost spolku? Dle stanov.



Lze podpořit opravu kostela jako spolkové či 

kulturní zařízení? NE, nespadá pod podporované oblasti podpory v Kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven.


