Příloha č. 1
Vymezení způsobilých výdajů – Vysokorychlostní internet
Obecně:
a) investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu
b) investiční náklady na stavební a inženýrské práce související s výstavbou síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu, nebo modernizací
stávající širokopásmové infrastruktury do stavu vysokorychlostní infrastruktury přístupových sítí nové generace („sítě NGA“).
V rámci uvedeného mezi způsobilé výdaje patří:


výstavba a modernizace kabelových tras (podzemních či nadzemních), obsahujících optické a metalické sdělovací kabely (včetně těchto
kabelů) a související prvky, včetně jejich instalace,



plastové chráničky pro instalaci optických kabelů,



výstražné krycí fólie a plastové ochranné desky podzemních kabelových tras,



kabelovody a kabelové komory, spojky, žlaby, vytyčovací prvky



skříně rozvaděčů sítí elektronických komunikací včetně energetických přípojek pro aktivní technologie (nevztahuje se na pasivní chemické
zdroje napájení), pokud je umístění aktivních technologií v těchto rozvaděčových skříních nezbytné pro provoz sítě NGA,



nosné prvky pro montáž nadzemních kabelů,



sloupy, stožáry a anténní nosiče pro instalaci prvků sítě (pokud jsou pro provoz projektované sítě NGA nezbytné),



pasivní prvky související s instalací optické, metalické i koaxiální sítě, jakou jsou ODF, konektorová pole, konektory, rozbočovače, kabelové
organizéry,



další instalační materiál a ostatní investiční náklady na výstavbu pasivní infrastruktury



prováděcí projekt, geodetické zaměření a náklady na vložení informací o síti do registru pasivní infrastruktury (RPI), až bude tento registr
zřízen,



výplata náhrady za věcná břemena (služebnost), která jsou uzavřena v souladu s ustanovením §18 Zákona 151/1997Sb o oceňování majetku
za podmínky, že náklady na výplatu náhrad za zřízení věcného břemene jsou ve výši v čase a místě obvyklé a platby za zábor veřejného
prostranství v době stavby sítě, pokud jsou k výstavbě sítě NGA nezbytné.



úhrada škod na zemědělských plodinách v prokázané výši, pokud je to k výstavbě sítě NGA nezbytné,
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výstavba nových podpěr (sloupů) pro nadzemní kabelové vedení NGA sítě (pokud s takovým řešením vysloví souhlas příslušný stavební
úřad),



modernizace stávajícího nadzemního kabelového vedení,



přivedení sítě do objektů (bílá adresní místa obytných budov),



instalace kabelové sítě uvnitř obytných budov včetně montáže nezbytných rozvaděčů,



zakončení kabelové sítě v bytě zákazníka včetně instalace účastnické zásuvky,



instalace energetické přípojky do rozvaděče uvnitř budovy, pokud je energetické napájení pro činnost sítě NGA nezbytné.

Obecná pravidla:
Přiřazení konkrétní položky ZV musí odpovídat zařazení v účetnictví žadatele.
Hmotný a nehmotný majetek je vymezen zákonem zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č.
500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška"). Základní postupy účtování dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku stanovuje ČÚS 013 pro podnikatele - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje podle § 28 zákona a § 56 vyhlášky.
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