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2.7.2021 Lze v kapitole 1 rozpočtu projektu uvádět 
náklady na zaměstnance partnerské 
organizace, nebo se mají vykazovat 
v kapitole 5?  

a) Do kapitoly 1 rozpočtu budou zařazeni všichni kmenoví a smluvní 
zaměstnanci příjemce dotace, podílející se přímo na realizaci projektu. 
Druh uzavřené smlouvy, trvalý pobyt zaměstnance či jeho státní 
příslušnost nejsou v tomto případě rozhodující.  

b) Zaměstnanci partnerské organizace budou do kapitoly 1 zařazeni pouze 
v případě, že  
- splňují vůči partnerské organizaci podmínky ad a) přičemž je zároveň 

v partnerské smlouvě zakotveno, že příjemce dotace hradí mzdy 
těchto zaměstnanců, nebo 

- splňují vůči partnerské organizaci podmínky ad a) přičemž je zároveň 
partnerská organizace organizační součástí příjemce dotace. 

c) Ostatní osobní náklady pracovníků, kteří nesplňují podmínky uvedené 
v bodech a) a b), ale výstupy jejich činnosti, případně jimi poskytované 
služby či dodávky souvisí s realizací projektu, se zařazují do kapitoly 5 
rozpočtu. 

 

7.7.2021 



2.7.2021 Je pravda, že pořízení nehmotného majetku 
již nepodléhá žádnému finančnímu limitu? 

S účinností od 1. 1. 2021 byl přijat zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění zákon 
č. 586/1992 Sb.  o dani z příjmů (dále také „ZDP“). Touto novelou došlo ke zrušení 
§ 32 ZDP (dlouhodobý nehmotný majetek). Nehmotný majetek pozbyl investiční 
charakter a svou povahou je tak uznatelným nákladem neinvestičních projektů, 
bez ohledu na jeho pořizovací cenu. 
 
Nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2021 již tedy není investičním majetkem, ze 
kterého se počítají daňové odpisy. Pro účely daně z příjmů se s tímto novým 
majetkem a jeho technickým zhodnocením bude zacházet jako s drobným 
majetkem.  
 
Pokud jeho pořizovací cena překročí účetní hranici, tj. hranici stanovenou účetní 
jednotkou pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku, pro stanovení 
základu daně organizace převezme účetní odpisy. V praxi to bude znamenat, že 
do hranice určené účetní jednotkou pro zařazení do dlouhodobého nehmotného 
majetku může být pořizovací cena nehmotného majetku a jeho technického 
zhodnocení zaúčtována jednorázově do nákladů. Veškerý nehmotný majetek 
může tedy být definován jako drobný a přecházet ihned do nákladů příjemce 
dotace - není odepisován. 
 
Zároveň byl tento druh majetku vyřazen z výčtu neuznatelných nákladů projektu, 
je tedy uznatelný v plné výši bez omezení, pokud je v rozpočtu z věcného hlediska 
schválen, tzn. posouzen jako výdaj přiměřený, hospodárný a nezbytný. 

 

7.7.2021 

 


