Dotazy a odpovědi k novým podmínkám výzvy programu Rozvoj
Dotaz
1
Jakým způsobem budou skutečnosti
prohlašované žadatelem dokládány a
ověřovány?

2

Co je míněno „hodnota znovu použitého
majetku“?

3

Co je míněno „zásadní změna výrobního
postupu“?

4

Musí žadatel spadat do jedné ze dvou
zmíněných kategorií (zásadní změna
výrobního postupu nebo rozšíření
sortimentu) či nikoliv? Příklad: žadatel
koupí nové stroje s vyššími technickými a
užitnými parametry (nejde o nové
technologie) a zároveň bude vyrábět
stejný výstup, jako vyráběl doposud (nejde
tedy o rozšíření sortimentu), tzn., nemusí
dokládat žádné výše odpisů či účetní
hodnoty a nemá nijak omezeny ZV?

Odpověď
Žadatel skutečnosti potvrzuje podpisem
registrační žádosti. Podmínky jsou uvedeny
v bodech D11-D13. Pro potvrzení těchto
skutečností nejsou v rámci administrace projektu
vyžadovány žádné podklady. V případě kontroly
je žadatel povinen uvedené skutečnosti prokázat
příslušnými účetními výkazy.
Znovu použitý majetek se vztahuje k majetku,
který je možno zahrnout do způsobilých výdajů,
tedy majetek hmotný a nehmotný dle čl. 14 odst.
4 písm. a) nařízení 651/2014, který bude znovu
použit v rámci rozšířené výroby. Z uvedeného
vyplývá, že do výpočtu se musí zahrnout i
stávající budovy, které budou znovu použity při
výrobě.
Dle vyjádření Evropské komise, se termín aktiva
v souvislosti s počátečními investicemi vztahuje
jak na dlouhodobý hmotný majetek, tak na
dlouhodobý nehmotný majetek (viz čl. 2, bod
48a a čl. 2, bod 51a Nařízení Komise (EU) č.
651/2014. Dlouhodobý hmotný majetek
zahrnuje pozemky, stavby, zařízení, stroje a
vybavení. Proto se tato podmínka vztahuje také
na stavby pro výrobu nebo skladování
vyráběných výrobků, pokud jsou používány jako
součást rozšíření stávající provozovny. Při
stanovení účetní hodnoty znovupoužitých aktiv
je důležité vzít v úvahu, do jaké míry jsou taková
aktiva „znovupoužita“. Například, pokud má být
použito pouze 30 % kapacity aktiva, do výpočtu
by se měla zahrnout pouze tato poměrná část
účetní hodnoty.
Pojem zásadní změna výrobního postupu
znamená použití nové technologie při výrobě,
přechod z ruční výroby na strojovou apod. Nejde
tedy např. jen o prostou obnovu starých strojů
za nové.
Kategorie, na které lze použít regionální podporu
dle nařízení Komise č. 651/2014 řeší mimo jiné
odstavec 31 preambule, který říká, že
v oblastech splňujících podmínky článku 107
odst. 3 písm. a) Smlouvy lze regionální podporu
poskytnut na založení nové provozovny,
rozšíření výrobního sortimentu provozovny,
rozšíření kapacity stávající provozovny, nebo
zásadní změnu celkového výrobního postupu
stávající provozovny.
Uvedený příklad by spadal do rozšíření kapacity
stávající provozovny. K této kategorii nejsou
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Zásadní změna výrobního postupu: odpisy
za předcházející tři účetní období jsou
např. 10 000 000 Kč, to znamená, že ZV
musí být min. 10 000 001?
Rozšíření výrobního sortimentu: účetní
hodnota znovu použitého majetku za
poslední jedno období je např. 1 000 000
Kč to znamená že ZV musí být alespoň 3
000 000Kč?
Je možné podmínku ukončení činnosti
vysvětlit jinými slovy?

Počáteční investice, kterou příjemce zahájí
během 3 let: jak se určuje dané období?
Např. start projektu 1. 8. 2014, takže vše,
co se započalo od 1. 8. 2011, se přičítá?
Nebo i vše co už v tomto intervalu běželo,
ale započalo dříve, např. započalo
1. 6. 2011, ale realizace probíhala i ve
sledovaném období?
Účetní hodnota znovu použitého majetku
se dokládá, za rok předcházející zahájení
prací, k Plné žádosti.
RŽ je podána 2014, zahájení prací 2015,
účetní odpisy tedy za rok 2014, ale v době
podání PŽ nebude 2014 uzavřen. Jakou
účetní hodnotu použít?
Jak bude řešen projekt, jehož předmětem
je jak zásadní změna výrobního postupu,
tak současně rozšíření portfolia produktů.
Musí v tomto případě žadatel splňovat obě
podmínky zároveň? Tedy - ZV musí být
vyšší než odpisy za předcházející 3 UCT
období z majetku užívaného při činnosti, ZV musí být o 200% vyšší než je UCT
hodnota znovu použitého majetku,
zachycena v období předcházejícím?
Žadatel zakoupí CNC ohraňovací lis,
protože stávající, také CNC, již nesplňuje
požadavky výroby (přesnost, vysoké
náklady na provoz atd.), přičemž na novém
lisu budou vyráběny stávající, ale i nové
výrobky. Bude se tedy v tomto případě
jednat o rozšíření výrobního sortimentu
stávající provozovny? Tudíž ZV musí být
min. o 200% vyšší než účetní hodnota

stanoveny žádné podmínky.
Ano

Ano

Pokud žadatel ukončil v posledních dvou letech
před podáním žádosti stejnou, nebo podobnou
činnost v EHP (stejné CZ-NACE), nelze jeho
žádost v programu registrovat. Žadatel není v
tomto případě oprávněn čestně prohlásit, že
tomu tak není, a proto žádost z jeho strany
nemůže být předložena.
Ode dne, kdy byl jiný projekt zahájen, jelikož
podmínka říká: zahájí během tří let ode dne, kdy
byly zahájeny práce na jiné podpořené investici v
témže regionu NUTS 3" tedy dle příkladu od
1. 8. 2011.

Použije se údaj za období, ke kterému již subjekt
zpracoval účetní závěrku.

Projekt bude vždy spadat pouze do jedné
kategorie počáteční investice, viz otázka č. 4.
Zásadní změna výrobního postupu se vztahuje
vždy na stávající výrobky, které byly
v provozovně již vyráběny. V případě, že investicí
(byť by se z pohledu žadatele jednalo o zásadní
změnu výrobního postupu) vznikne nový
produkt, jedná se o případ diverzifikace, tedy
rozšíření sortimentu o nové výrobky.
Ano
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původního CNC ohraňovacího lisu?
Žadatel, který se aktuálně zabývá
dřevovýrobou a kovové díly kooperuje,
chce v rámci projektu zakoupit obráběcí
stroj pro kovovýrobu. Jedná se tedy o
rozšíření výrobního sortimentu stávající
provozovny. V tomto případě musí být ZV
o 200 % vyšší než účetní hodnota znovu
použitého majetku. Co znamená hodnota
znovu použitého majetku, když se jedná o
rozšíření a podobný stroj žadatel neměl,
protože vše nakupoval od dodavatelů?
Žadatel musí zařadit svůj projekt do jedné
ze 4 kategorií, na kterou lze získat
regionální podporu, přičemž bod 6 Výzvy
se vztahuje pouze na zásadní změnu
výrobního postupu a rozšíření výrobního
sortimentu?
Činnost, jež má být modernizována –
vztahuje se tato formulace pouze na
zásadní změnu výrobního postupu, nebo i
například na změnu výrobního
sortimentu?
Pokud prohlášení hovoří o ZV jedná se o
ZV celého projektu, nebo pouze daného
zařízení?
Prohlášení hovoří o 3 účetních obdobích,
jedná se o 3 uzavřená období?
Pokud je nyní výroba v kooperaci a díky
projektu kooperace nebude, jedná se o
rozšíření výrobního sortimentu?
V případě že dnes firma vyrábí formy a
díky plánovanému projektu bude moci
dělat také formy, ale větších rozměrů než
doposud, je to považováno za rozšíření
výrobního sortimentu?
Co když žadatel provede zásadní změnu
výrobního postupu, která mu umožní
vyrábět i výrobky, které dosud nebylo
možné vyrábět. Bude muset splňovat obě
podmínky?
Co bude posuzováno jako zásadní změna
výrobního postupu a co rozšíření
výrobního sortimentu stávající
provozovny:
Žadatel zakoupí CNC ohraňovací lis,
protože stávající, také CNC, již nesplňuje
požadavky výroby (přesnost, vysoké

Je nutné zahrnout například příslušnou část
výrobních prostor, kde bude probíhat výroba či
skladů pro nové výrobky. Viz odpověď na dotaz
č. 2. Příslušná část prostor by měla odpovídat
tomu, kolik % z celkové výroby žadatele,
představuje podpořená investice.

Projekt bude vždy spadat pouze do jedné
kategorie počáteční investice, viz odpověď na
dotaz č. 10.
Bod 6 výzvy, odstavec 2 se vztahuje pouze na
zásadní změnu výrobního postupu a rozšíření
výrobního sortimentu.
Tak jak je uvedeno v textu prohlášení, formulace
se vztahuje pouze na zásadní změnu výrobního
postupu.
Jedná se o způsobilé výdaje celého projektu
Ano, shodně s odpovědí na dotaz číslo 9.
Jedná se o zásadní změnu výrobního postupu pro výrobu nebude žadatel využívat
subdodavatele, ale díky technologiím zajistí
výrobu sám.
Ano, jiné rozměry výrobků nad rámec výrobků
stávajících znamenají rozšíření sortimentu.

Pokud žadatel změní výrobní postup, což mu
umožní vyrábět i výrobky, které dosud nebylo
možné vyrábět, jedná se o rozšíření výrobního
sortimentu.
Zásadní změna výrobního postupu se týká vždy
výrobků, které již byly v provozovně vyráběny.
Jedná se stále o CNC technologie, nejedná se
tedy o zásadní změnu výrobního postupu.
Podle odpovědi na dotaz č. 4 se v daném případě
jedná o rozšíření kapacity stávající provozovny.
Pro danou oblast nejsou nastaveny žádné
podmínky. Uvedené platí za předpokladu, že
nedojde k rozšíření sortimentu stávající
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náklady na provoz atd.) Přičemž na novém
lisu budou vyráběny tytéž výrobky ovšem s
vyšší přesností a rychlostí. Bude se tedy
jednat o zásadní změnu výrobního
postupu? A dle níže uvedeného, musí být
tedy ZV na nový ohraňovací lis vyšší odpisy
za tři účetní období původního lisu?
Je tedy přechod od např. třískového
mechanického obrábění k obrábění
vysokotlakým proudem vody
zásadní změna nebo jen změna
„nezásadní“. Z uvedeného výkladu
usuzujeme, že zásadní změnou je pouze
např. přechod z ručního obrábění na
třískové.
Je novým produktem motor o výkonu
30kW, pokud se před realizací projektu
vyráběly pouze motory o výkonu 25 kW,
nebo by se za nový produkt považoval
pouze např. přechod od
výroby motorů k výrobě karoserií?
Účetní hodnota majetku znamená
pořizovací cenu majetku poníženou o
odpisy (tedy zůstatkovou
cenu). Jedná se o účetní nebo daňové
odpisy?

provozovny, tj. žadatel nebude vyrábět nové
výrobky, nebo širší sortiment výrobků
původních.

Přechod z mechanického obrábění na obrábění
vysokotlakým proudem vody je zcela odlišný
výrobní postup jedná se tedy o zásadní změnu
výrobního postupu.

Pokud bude podnik vyrábět původní motory a
zároveň motory nové, vyrábí tedy motory dva,
což znamená, že vyrábí širší sortiment výrobků.

Jedná se o odpisy účetní. V případě subjektů
vedoucích daňovou evidenci se pro výpočet
použijí odpisy daňové.

