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Základní pravidla u grantů

• každý dotační titul si stanovuje vlastní pravidla 
realizace projektu a vlastní povinnosti příjemců 
dotací

• tato pravidla liší mezi dotačními programy 
navzájem, ale také může docházet k odlišnostem 
mezi různými koly výzev v rámci jednoho 
programu, popř. dokonce mezi různými verzemi 
týž příruček v rámci jedné výzvy!



Základní pravidla u grantů

• prvním důležitým krokem při správné realizaci 
projektu je tedy výběr relevantních příruček a 
pokynů, kterými se bude příjemce dotace při 
realizaci projektu řídit.

• stejně tak je nutné sledovat vývoj případných změn 
v administraci projektu či v povinnostech příjemců 
v průběhu realizace.



Základní pravidla u grantů
• příručky/zadávací podmínky/pravidla jsou 

zveřejněny na webových stránkách poskytovatele 
dotace (uchovávat- popsat)

• pro příjemce dotace je znění smlouvy závazné a 
příjemce jej musí plně respektovat a dodržovat.     

• při neplnění povinností sankce za neplnění, a to 
nepřidělení, krácení či odebrání již přidělené 
dotace, v horším případě potom spojeno s 
vyměřením penále.



Základní pravidla u grantů
• předem hlásit vzniklé změny v průběhu realizace 

projektu

• iformovat ŘO o postupu realizace projektu pomocí 
monitorovacích zpráv/reportů

• dodržovat harmonogram projektu a naplnit 
monitorovací indikátory uvedené ve 
smlouvě/rozhodnutí a udržet je po dobu udržitelnosti

• vést oddělenou účetní evidenci a dodržovat pravidla 
pro publicitu

• archivovat dokumentaci projektu po stanovenou dobu



Účetnictví projektů

• vedení účetnictví projektu musí být v souladu s předpisy 
ČR. 

• příjemci vedoucí účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví jsou povinní vést své příjmy/výnosy a 
výdaje/náklady s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu 
projektu.

• všechny účetní/daňové doklady - faktury v rámci projektu -
musí být vystaveny na příjemce dotace



Účetnictví projektů

• příjemce musí být schopen všechny operace dokladovat dle 
relevantních nařízení při kontrolách a auditech 

• příjemce musí kontrolním orgánům poskytovat účetní a 
další údaje o projektu – auditní stopy!!!!!!



Účetnictví projektu

Příjemce je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, povinen plnit zejména následující 
požadavky:

– doklady musí splňovat předepsané náležitosti 
účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví

– předmětné doklady musí být správné, úplné, 
průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky 
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost



Účetnictví projektu

Příjemce je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, povinen plnit zejména následující 
požadavky:

– uskutečněné příjmy a výdaje musí být analyticky 
vedeny ve vztahu k příslušnému projektu, na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke 
kterému projektu se vztahují

– povinnost vést oddělený účetní systém nebo 
odpovídající účetní kód pro všechny transakce 
související s operací je stanovena v čl. 60 odst. d) 
obecného nařízení



Komunikace mezi příjemcem a auditorem, 
smluvní dokumenty

 Obsah smlouvy o auditu je předepsaný:
– Terms of Reference for an Independent Report of

Factual Findings (Podmínky zadání pro 
osvědčení o finančních výkazech) – velká 
pozornost je věnována vyloučení střetu zájmů

– Nově příjemce povinně podepisuje po skončení 
auditu Prohlášení vedení účetní jednotky (Letter
of Representation), jehož forma je rovněž 
předepsána



Prohlášení vedení účetní jednotky

• Anglicky: Letter of Representation

 Nyní musí být povinně součástí zprávy auditora

 Dopis musí být povinně vytištěn na hlavičkovém papíře
klienta (příjemce), adresován auditorské firmě a podepsán
buď ředitelem instituce nebo vedoucím ekonomického
oddělení

 Pokud klient odmítne prohlášení vedení účetní jednotky
podepsat, auditor je povinen udělit výrok s výhradou nebo
se zřekne odpovědnosti za vydání zprávy

 Prohlášení nesmí být datováno dříve než je datována
zpráva auditora



Účel prohlášení vedení účetní jednotky

Existují celkem tři důvody pro toto prohlášení:

• 1. Připomenout managementu jeho odpovědnost za tvrzení vyjádřená ve 
finančních výkazech (pro management je snadné zapomenout, že je to jeho 
odpovědnost a nikoliv odpovědnost auditora)

• 2. Upozornit management na možné nesprávné uvedení údajů ve finančních 
výkazech, např. „Během období, na které se kontrola vztahuje, jsme 
nezpozorovali  nic, ani žádné kroky managementu a/nebo jiné podstatné 
záležitosti, o kterých by bylo možné se domnívat, že představují finanční 
nesrovnalosti, podvody nebo nezákonné kroky, které by měly dopad na 
finanční výkaz NEBO došlo k níže uvedeným finančním nesrovnalostem, 
podvodům nebo nezákonným krokům, které mají dopad na daný finanční 
výkaz: […] a byla v dostatečné míře podniknuta opatření za účelem jejich 
nápravy a zamezení jejich opakování a všechna tato opatření Vám byla 
sdělena.

• 3. Zajistit, že auditor měl během auditu k dispozici ucelené informace (např. 
„Veškeré údaje, které Vám byly poskytnuty ohledně personálu, jejich 
odměn, rozvržení jejich času a kvalifikací jsou přesné a v souladu se 
skutečnými údaji.“)



Další součásti prohlášení vedení účetní 
jednotky

• „Osobní náklady, které jsme použili k výpočtu 
průměrných nebo individuálních osobních 
nákladů, jež mají být napočítány k projektům EU, 
nezahrnují příplatky nebo zvláštní podmínky pro 
zaměstnance, kteří pracují v projektech 
financovaných Evropskou komisí.“

 „Nákupy jsou prováděny podle zásady 
efektivnosti nákladů (nejlepší poměr kvality a 
ceny), transparentnosti a rovného zacházení. 
Nedochází k žádným nepřiměřeným nebo 
lehkomyslným výdajům“



FORM D – zpráva auditora

 Stejně jako v 6. RP existuje i v 7. RP 
předepsaný vzor zprávy auditora

 Tato zpráva auditora obsahuje nově přehled o 
požadovaných auditorských procedurách 
včetně nálezů auditora zjištěných při 
předepsaném testování



Druhy testovaných nákladů v 7. RP 

 Osobní náklady/Personnel costs
 Subcontracting
 Other direct costs/Jiné přímé náklady

– Z toho spotřební materiál a jiné specifické 
náklady, cestovní náhrady

– That of consumables, travel costs, other specific 
costs

 Režie/Indirect costs



Osobní náklady – jaké dokumenty 
připravuje příjemce pro auditora

 Popis docházkového systému/evidence 
docházky

 Zaměstnanci, jejichž mzdy jsou předmětem 
testování musí auditorovi předložit svoje 
výkazy práce



Osobní náklady - pokračování

Auditorská procedura 
(FORM D)

Standardní komentář ke 
zjištění

 Přepočítejte hodinovou sazbu 
v úrovni mezd a hodinovou 
sazbu pro pokrytí režie
 Velikost auditorského vzorku: 
minimálně 20 osob, následně 
20% všech zaměstnanců
 Zjistěte počet produktivních 
hodin

 Pro každého zaměstnance z 
kontrolovaného vzorku počtu … obdržel 
auditor informaci o výši osobních nákladů 
generovanou ze mzdového programu 
včetně informace o velikosti 
produktivních hodin
 U každého zaměstnance z 
kontrolovaného vzorku auditor přepočítal 
hodinovou sazbu způsobem, kdy vydělil 
skutečné osobní náklady skutečnými 
produktivními hodinami zaměstnance a 
porovnal je s hodinovými sazbami 
účtovanými zaměstnancem 



Osobní náklady - pokračování

Auditorská procedura
(FORM D)

Standardní komentář ke 
zjištění

 Pro vzorek zaměstnanců 
vybraných podle 
předchozího bodu, popište 
způsob evidence docházky 
(papírová/počítačová 
forma, na 
denní/týdenní/měsíční bázi, 
kým autorizováno)

 Zaměstnanci zaznamenávají 
odpracovaný čas na denní/týdenní/ 
měsíční bázi s použitím 
papírové/počítačové formy. 
 Kontrolované výkazy práce byly 
autorizovány kým
 Pokud žádné výkazy práce nejsou 
vedeny, je nutné uvést tento nález v 
hlavní části zprávy auditora



Osobní náklady - pokračování

Auditorská procedura 
(FORM D)

Standardní komentář ke 
zjištění

 Typ a podmínky 
zaměstnaneckého poměru
Auditor zkontroluje pracovní 
smlouvy a porovná je se 
vzorovou (standardní) pracovní 
smlouvou auditované 
organizace
Zjištěné rozdíly by měly být 
komentovány v této zprávě 

 Auditor potvrdí, že zaměstnanci byli:
Přímo najatí příjemcem
Pracovali pod přímým technickým 
dohledem a odpovědností příjemce
Byly odměněny v souladu s běžnou praxí 
příjemce
Osoby, u kterých nebyly potvrzeny tyto 
tři podmínky musí být vyjmenovány ve 
zprávě auditora včetně výše nárokovaných 
osobních nákladů



Osobní náklady - pokračování

Auditorská procedura 
(FORM D)

Standardní komentář ke 
zjištění

Příjemce používá průměrné 
náklady

Auditor zjistil, že osobní náklady účtované 
Komisi jsou:

 kalkulovány za použití průměrných nákladů v 
souladu s metodologií specifikovanou v 
Osvědčení o metodologii (FORM E) ze dne….
Byly kalkulovány za použití částek 
odvozených ze správného období, tyto částky je 
možné ověřit proti účetnictví za dané období
 Pokud příjemce pracuje s kategoriemi 
zaměstnanců, tak auditor ověří, že daný 
výzkumník byl zařazen do správné kategorie
Auditor obdrží potvrzení od příjemce, že 
použité sazby nejsou rozpočtované ani 
odhadnuté



Osobní náklady/Personnel costs

 Osobní náklady/Personnel costs: 
– Osoby musí být přímo zaměstnány příjemcem 

projektu v souladu s národní legislativou
– Zaměstnanci musí pracovat pod výhradním 

technickým dohledem a odpovědností příjemce 
grantu

– Vzhledem k tomu, že v 7. RP již nejsou 
uvažovány žádné nákladové modely (AC), je 
možné nárokovat mzdy stálých zaměstnanců i 
zaměstnanců s pracovní smlouvou na dobu 
určitou.



Osobní náklady/Personnel costs
 Osobní náklady:

– Hrubá mzda, sociální a zdravotní pojištění, 
příspěvek do Sociálního fondu nebo pojištění 
zaměstnanců

– Personnel costs of the employees only include standard salaries, 
employer's costs (social and health insurance contribution), 
etc.and no special conditions exist for employees on EC projects, 
unless they are explicitly foreseen in the GrantAgreement.

– Mzdy musí být vypláceny v souladu s běžnou praxí 
příjemce

– Nezbytnou „rekvizitou“ u mzdových nákladů jsou 
timesheets

• Osobní náklady odrážejí rozpis činností uvedený 
v Popisu práce (working packages – pracovní 
balíčky) a evidují se pro každý měsíc a každého 
pracovníka v Time sheetech po celou dobu trvání 
projektu.



Osobní náklady ve filozofii EU a filozofii 
tuzemských poskytovatelů grantů

Současný stav:
• Zaměstnanec, jehož mzda je hrazena z více 

zdrojů, přiděluje mzdu na projekty většinou 
dle následujícího klíče:



Současný klíč k rozdělení mezd 
na projekty

Pracovní 
kapacita/Working 

capacity 100%
z toho 50% 

RP
z toho 50% 

GAČR

Základní mzda/Basic 
salary 10,000.00    5,000.00    5,000.00    

Osobní 
příplatek/Personnel 

reward 10,000.00    5,000.00    5,000.00    

Odměna dle rozhodnutí 
řešitelů/Bonus 40,000.00    25,000.00    15,000.00    

Celkem/Total 60,000.00    35,000.00    25,000.00    



Metodologie Evropské komise
Pracovní kapacita je 
Komisí chápána jako 

plánovaný údaj 100% z toho 50% RP z toho 50% GAČR

Rozhodující je počet 
odpracovaných hodin na 
projektu dle time sheets 140 hodin 70 hodin 70 hodin

Základní mzda 10,000.00    5,000.00    5,000.00    

Osobní příplatek 10,000.00    5,000.00    5,000.00    

Odměna Komisí 
přepočítána dle počtu 
odpracovaných hodin 40,000.00 20,000.00    20,000.00    

Celkem 60,000.00    30,000.00    30,000.00    

=(40000/140)*70



Návaznost docházky, mzdových listů a 
time sheets (výkazů práce)

Timesheets:
 V 7. rámcovém programu je nově nutné vést time sheets za celou 

pracovní dobu (nestačí vést pouze hodiny vykazované na 
projektech EU) 

 Pouze náklady na skutečně odpracovaný čas na projektu jsou 
uznatelným nákladem

 Uznatelným časem je pouze čas zaznamenaný během trvání 
projektu jakýmkoliv přiměřeným prostředkem (například 
timesheets)

 Je nutné mít na paměti, že přesčasy a práce v sobotu a v neděli 
není institucí proplácena



Návaznost time sheets na Annex I

 Annex I – Description of work uvádí 
indikativní počet člověkoměsíců (person 
months) a jejich rozložení během doby 
trvání projektu. Toto rozložení není obvykle 
rovnoměrné.



Timesheets versus mzdové listy

• Ve většině institucí nejsou propláceny 
přesčasy, což má vliv na výkazy práce (time 
sheets)



Kalkulace hodinové sazby

• Hodinová sazba se zjistí jako skutečné 
mzdové náklady vyplacené 
výzkumníkovi za kalendářní rok nebo 
za 12 měsíců v souladu s reporting 
periods/skutečně odpracované hodiny 
za sledované období



Subdodávky

Auditorská procedura 
(FORM D)

Standardní komentář ke 
zjištění

Auditor získá od příjemce 
popis subdodávek včetně 
jejich návaznosti na Annex  1

Auditor porovná popis 
získaný od příjemce s 
Annexem 1
Pokud předmět subdodávky 
jasně nekoresponduje s 
Annexem I, auditor toto 
komentuje v hlavní části 
zprávy auditora



Subdodávky - pokračování

Auditorská procedura 
(FORM D)

Standardní komentář ke 
zjištění

 Auditor zkontroluje 
smlouvu/objednávku a fakturu a ověří, 
že zakázky byly uděleny dodavateli v 
souladu se zásadou nejlepšího poměru 
ceny a výkonu, za transparentních 
podmínek a rovného zacházení
Auditor zkontroluje nejméně 20 
položek, jinak alespoň 20%

Auditor získá celou zadávací 
dokumentaci pro každou kontrolovanou 
subdodávku a ověří, že zadávací proces 
byl dodržen a ověří, že existuje písemná 
analýza dodržení zásady nejlepšího 
poměru cena výkon a nebo, že zakázka 
byla zadána v rámci rámcové smlouvy 
uzavřené před zahájením tohoto projektu
 Pokud auditor shledá závady, takové 
subdodávky musí být vyjmenovány v 
hlavní části zprávy auditora



Přímé uznatelné náklady - subcontracting

 Subcontracting
 Subdodávka je služba, která je poskytována 

externím dodavatelem za komerčních podmínek
 Musí být známy předem a uvedeny v Annexu I –

Description of work s výjimkou tzv. minor 
subcontracts

 Subdodávky podléhají režimu zadávacích řízení 
(více jak 2mil. Kč zákon č. 137/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů)



Vstupní cena versus odpisy

• Zařízení dlouhodobé spotřeby (Durable
equipment)

• Je využito pro projekt

• Uznatelným nákladem není vstupní cena majetku, ale příslušný 
odpis, který je relevantní pro dané vyúčtovací období a který je v 
souladu s vnitřní účetní politikou kontrahenta.

• Do pořizovací ceny majetku vstupují i náklady na jeho uvedení do 
provozu (doprava, montáž, vynucené stavební úpravy)

• Uznatelným nákladem je i poměrná část leasingu u finančního 
pronájmu s následnou koupí, vyjma finanční (dluhové) služby

• Uznatelným nákladem je i poměrná část odpisů hmotného a 
nehmotného majetku, který byl pořízen před začátkem uzavření 
smlouvy s EU



Příklad výpočtu odpisů

A / B x C x D (lineární odpisy)

• A = období v měsících (dnech) po které je tento 
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek používán pro 
projekt ode dne zaúčtování daňového dokladu za relevantní 
vyúčtovací období (FORM C)

• B = délka odpisování tohoto hmotného a nehmotného 
majetku v měsících (ve dnech) 

• C = skutečná vstupní cena (bez DPH) tohoto hmotného a 
nehmotného majetku

• D = procentní použití tohoto konkrétního předmětu pro 
daný projekt, pro dané zúčtovací období



Praktický příklad pro evidenci 
odpisů

FS Položka
Datum 

zaúčtování

Použití pro 
projekt –

počet měsíců

Odpisov
á sazba v 
měsících

Využití pro 
projekt

Vstupní 
cena bez 

DPH
Skutečné 

odpisy

2
Server 
system 5.4.2011 9 36 100,00% 4.307,22 1.076,81

Total € 1.076,81



Vliv délky zadávacího řízení na odpisy

• Odpisy u nového zařízení nelze uplatnit jako 
uznatelné náklady, dokud nedojde k zařazení 
majetku do užívání. Délka zadávacího řízení tedy 
ovlivní výši odpisů, které bude možné uznat do 
projektu.

• Výjimka: u programu „Research Potential", 
který je částí FP7 Specific Programme
"Capacities". Nově je v tomto případě možné 
uplatnit jako uznatelný náklad projektu celou 
vstupní cenu bez DPH.



Jiné další náklady – other direct costs –
durable equipment

Auditorská procedura 
(FORM D)

Standardní komentář ke 
zjištění

Majetek dlouhodobé 
spotřeby je správně 
alokován jako majetek k 
odepisování.
Auditor zkontroluje 
minimálně 20 položek, 
jinak 20%

Auditor ověří, že nárokovaný majetek je 
zaúčtován a ověří i faktury na základě 
kterých byl majetek pořízen. Příjemce má 
zdokumentovanou návaznost mezi 
fakturou, dokumentací a příslušným 
projektovým účetnictvím (nákladové 
středisko, prvek)
 Vstupní cena majetku souhlasí na 
faktury, neobsahuje DPH a jiné 
identifikovatelné daně
 Zvolená metoda odepisování je v 
souladu s běžnou praxí příjemce



Cestovní náklady
 Cestovní náhrady musí být vypláceny v souladu s 

běžnou praxí příjemce, musí existovat zpráva ze 
služební cesty prokazující, že služební cesta byla 
vykonána v souladu s řešením projektu. Nově jsou 
za neuznatelné náklady považovány služební cesty 
na konference/workshops, které nejsou buď 
vázané na projekt a nebo zde nejsou prezentovány 
výsledky projektu.



Jiné další náklady - cestovné

Auditorská procedura 
(FORM D)

Standardní komentář ke 
zjištění

 Cestovní náhrady musí být přímo 
přiřaditelné k projektu a musí být 
vypláceny v souladu s běžnou praxí 
příjemce pro cestovné hrazené z 
jiných zdrojů než EU zdrojů
 Velikost auditorského vzorku – min. 
20 položek, jinak 20%
 Příjemce musí auditorovi předložit 
směrnici pro cestovní náhrady

 Auditor prověří daný vzorek 
a ujistí se, že cestovní náklady 
jsou alokovány na projekt již na 
úrovni prvotních dokladů 
(označení na faktuře..)
Auditor se ujistí, že součástí 
cestovného není DPH



Pracovní cesty osob, jejichž mzdy nejsou 
hrazeny z projektu

• Pozor na příčinnou souvislost mezi pracovní 
náplní zaměstnance, zdrojovým 
financováním nákladů na mzdy a služební 
cestou.



Consumables – ostatní spotřební materiál

Auditorská procedura 
(FORM D)

Standardní komentář ke 
zjištění

 Consumables musí být 
správně alokovány na 
projekt
 Velikost auditorského 
vzorku – alespoň 20, pak 
20%

Auditor prověří daný 
vzorek a ujistí se, že 
consumables jsou 
alokovány na projekt již na 
úrovni prvotních dokladů 
(označení na faktuře..)
Auditor se ujistí, že součástí 
těchto nákladů není DPH



Uznatelné náklady/Eligible costs – drobné 
poznámky

– Mohou být náklady nezaplacené ještě po skončení projektu? 
Ano, mohou. Komise toleruje situaci, kdy příjemce čeká na 
závěrečnou platbu, a proto neplatí. Podmínkou takového 
postupu je existence závazku a skutečnost, že závazek vznikl v 
době trvání projektu;

– Odpisy majetku, který byl pořízen před zahájením projektu v 
době trvání projektu ještě nebyl plně odepsán? 
Komise povoluje, při prokázání nezbytnosti pro projekt, 
uplatnit jako uznatelné náklady odpisy tohoto zařízení za 
dodržení podmínek uvedených na předchozích snímcích;

– Náklady související s přípravou a odevzdáním nabídky/žádosti 
o grant nejsou uznatelné.



Nepřímé náklady
Auditorská procedura (FORM D) Standardní komentář ke zjištění

 Získejte a zkontrolujte detailní rozpis 
nepřímých nákladů a ověřte tento rozpis na 
účetnictví a potvrďte, že nejsou přítomny tyto 
náklady:

Jakékoliv identifikovatelné nepřímé daně 
včetně DPH
Clo
Dluhové úroky
Rezervy na možné budoucí zisky/ztráty
Kurzové zisky/ztráty
 Náklady spojené s vracením kapitálu
 Náklady proplacené z jiných veřejných zdrojů
Úhrady za dluhové služby
Jakékoliv nepřiměřené náklady

Auditor obdržel celkovou částku režie, která 
byla alokována z účetnictví pro sledované 
období:
Auditor přepočítal procento režie jako 
procento osobních nákladů/jako hodinovou 
sazbu (nepřímá část)/jako jinou rozvrhovou 
základů – nutné specifikovat – a odsouhlasil 
režii na finanční výkaz
Auditor se ujistil, že jakékoliv náklady spojené 
s výrobou, vzděláním, marketingem výrobků a 
služeb nejsou zahrnuty v kalkulaci
 U každé položky rozpisu se auditor ujistil, že 
neobsahuje některé z neuznatelných nákladů 
(typicky např. náklady na dluhovou službu u 
leasingu, úroky  a další poplatky spojené s 
úvěry, rezervy na nedobytné pohledávky, místní 
daně a poplatky, clo, kurzové ztráty …)



Kurz
Auditorská procedura (FORM D) Standardní komentář ke zjištění

 Zkontroluj a porovnej 
směnný kurz

http://www.ecb.int/stats/ex
change/eurofxref/html/inde

x.en.html

 Auditor porovnal směnný kurz 
užitý pro přepočet a příjemce použil 
následující kurz:
Směnný kurz ke dni zaúčtování 
účetní případu nebo
Směnný kurz prvního dne měsíce 
následujícího po skončení 
vykazovaného období
Používá se denní kurz ECB 



Příjmy projektu
Auditorská procedura (FORM D) Standardní komentář ke zjištění

 Příjemce je povinen uvést 
všechny příjmy, které 
získal v souvislosti s 
řešením projektu

 Auditor zkontroloval 
relevantní projektové účetnictví 
a získal závazné prohlášení od 
příjemce, že částky uvedené v 
účetnictví jsou úplné příjmy 
projektu



Přijaté úroky
Auditorská procedura (FORM D) Standardní komentář ke zjištění

 Identifikace úroků 
získaných z 
předfinancování (záloh)
 Pokud je příjemce 
koordinátorem, musí 
vykázat úroky získané z 
předfinancování

Auditor porovná 
relevantní projektové 
účetnictví s úroky 
uvedenými na bankovním 
účtu a ověří, že částky jsou 
stejné



Neuznatelné náklady

 DPH (novela zákona o DPH – možnost 
vrácení)

 cla

 kurzové ztráty

 dluhy

 lehkomyslné výdaje



Neuznatelné náklady

 mzdy režijních zaměstnanců (ekonom, 
účetní, knihovník)

 náklady na vedení organizace

 odpisy nebo nájem budov, prostorů

 pojištění budov, úklid, ostraha, údržba..

 pošta, telefon, fax, KP, počítače...



Režijní náklady
Má organizace analytický účetní systém nebo systém 

výpočtu nepřímých nákladů?
ANO

Skutečné nepřímé náklady nebo 
vypočtené použitím metody

20% z celkových přímých uznaných nákladů

60% z celkových uznat. nákl. (neziskovky, 
v.v.i., VŠ)

NE



Sledování nákladů na mezinárodní projekty (úkoly 05 + 15)
6.RP, AC - Model

1 2 3 4 5 6 7 8

Osobní náklady    (mzdy 
+zákonné odvody+příděl do 

SF)         
Investiční majetek - dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek
Cestovní náklady spojené s řešením 

mezinárodního projektu

Provozní náklady (věcné)  = tj. 
materiál, drobný majetek, služby, 

provoz a údržba atd.

Nákup počítačové techniky (drobný 
hmotný majetek do 40000 Kč) v 
souvislosti s mezin. projektem       

Drobný hmotný a nehmotný 
majetek Audit mezin. projektů Režijní náklady

521 111 - Mzdové náklady Pořízení dlouhodobého 503 120 -   interní doprava Spotřeba materiálu 501 123 - Drobný hmotný majetek 501 113 - drobný hmotný 518 500 - Auditorské služby tj. režijní náklady nebo výdaje vzniklé v
521 200 - OON hmotného a nehmotného 501 101 - knihy, časopisy, publik.               - počítače, tiskárny,        majetek v ocenění přímé souvislosti s řešením mezin.
521 400 - Refundace majetku v souvislosti 512 100 - cestovné tuzemské 501 103 - léky, séra, vakcíny                 kopírky               3000 - 40000 Kč  projektu např:
524 100 - Sociální a zdrav. s řešením mezinárodního 512 200 - cestovné zahraniční 501 104 - krmiva a steliva               (drobné přístroje)  - administrativní náklady 
               pojištění (35%) projektu 512 201 - cestovné zahraniční (let.) 501 105 - zvířata - prasata 518 102 - drobný nehmotný  -  mzdy režijních pracovníků
527 100 - Příděl do SF = investiční majetek 512 202 - cestovné - zahraniční 501 106 - zvířata - skot        majetek v ocenění -  úklidové služby
               (2%)                   (pouze úkol 365 05) 501 107 - zvířata - ostatní               7000 - 60000 Kč -  spotřeba el. energie

501 108 - kancelářské potřeby   NE                (např. software) -  vodné a stočné
Pozor! Pozor! 518 301 - vložné tuzemské (regist) 501 109 - chemikálie -  spotřeba plynu
nesmí zde být účtována investiční dotace se účtuje 518 302 - vložné zahraniční (regist) 501 110 - laboratorní sklo -  podíl na odpisech dlouhodobého 
mzda ani odměny na vlastní jmění (901), 518 303 - vložné zahraniční  501 111 - všeobecný materiál   hmot. a nehmot. majetku (551 100)
odpovědného řešitele nikoliv do Fondu reprodukce               (pouze úkol 365 05) 501 112 - čistící prostředky        NE -  podíl na pojištění
projektu! majetku (916), 501 114 - prádlo, oděv, obuv     NE - případně pronájmy budov
 prostřednictvím odpisů 549 105 -  cestovní pojištění osob - Spotřeba ostat.nesklad.dodávek
 se vlastní jmění snižuje a uznatelné je pouze cest. pojištění 503 110 - ošetřování pokusných
 účtuje se ve prospěch spojené přímo s konkrétní cestou               zvířat (krmné dny) Neuznatelné náklady:
 výnosů (649) ve výši tzv. celoroční pojistné                   NE 503 130 - reprografie  
 dotačních odpisů 503 140 - příprava půd  neúčtovat poplatky: 501 116 - balená pitná voda

 549 106 - trvalá cestovní víza  NE 503 160 - mikroskop.vyšetření poštovné 513 xxx - náklady na reprezentaci
503 170 - přípr.mat.pro prezent. telefony, faxy 518 600 - poštovné

- cestovní náhrady podle Provoz a údržba hmot.majetku bankovní poplatky 518 601 - telefonní poplatky, faxy
zákoníku práce vzniklé v přímé 511 130 - provoz a údržba HIM celní poplatky 518 700 - ostatní služby dle uvážení

 souvislosti s řešením projektu Ostatní služby správní poplatky 518 901 - konsorcionální poplatky
518 101 - software do 7000 Kč poplatky za zboží 518 902 - praní prádla

druhy cestovních náhrad: 518 200 - školení (jaz.kurzy...)    NE úroky 518 903 - konfiskát
- jízdní výdaje 518 400 - nájem za tlak.nádoby dálniční známky 518 905 - odvoz a likv.odpadů
- stravné, diety 518 900 - dopravné cizími organiz. pojištění 518 907 - ostraha
- výdaje za ubytování NEUZNATELNÉ poštovní firmy typu kurzové ztráty 518 910 - náklady na stěhování
- nutné vedlejší výdaje Fedex, UPC, TNT apod.            NE vstupenky 518 911 - služby při zad.veř.zakázek
  (parkovné, mýtné, poplatky 518 906 - překladatelské služby pokuty a penále 518 912 - lékařské prohlídky
   za  úschovu a přepravu 518 908 - lab.vyšetření, sekven, manka a škody 518 913 - služby vozového parku
   zavazadel, použití toalet              chem.rozbory, ozáření  konsorc.poplatky a další podobné náklady na 518
   účastnické poplatky - vložné 518 909 - knihovnické služby prohlídky 531,532 - daň silniční, daň z nemovit.
   apod. 518 916 - revize,valid,kalibrace neúčtovat nic, co patří 538 xxx - ostatní daně a poplatky
TAXI služba -                          NE 518 917 - tisk, kopírování, postery do režijních nákladů 541,542 - pokuty a penále

518 919 - ubytování hostů -podmínka         neúčtovat náklady 543 xxx - odpis nedob. pohledávek
(pokud uvedeno v tech.anexu ANO) na reprezentaci 544,545 - úroky, kurzové ztráty
518 920 - specifické náklady 546 xxx - dary
- vydání publikací, sborníků z konf. neúčtovat kancelářské 548 xxx - manka a škody
- prezentace výsledků na konfer. potřeby - tonery do 549 101 - popl.KB,celní, správní
518 921 - akreditace                   NE tiskáren,…. 549 102 - poplatky za zboží
Jiné ostatní náklady neúčtovat daně 549 109 - ostatní jiné náklady
549 110 - členské přísp. tuzem.   NE neúčtovat konzultace,                dle uvážení 
549 111 - členské přísp. zahran.  NE poradenství, právní 549 800 - jiné ostatní náklady (daň.

 549 112 - studenti IAESTE služby, účetní služby               neuznatelné)              NE
 549 108 - ochranné dokumenty 582 xxx - poskytnuté čl. příspěvky

        - patenty (týkající se projektu)  

Nezařazené náklady budou označeny jako chybné zaúčtování - musí být uhrazeny z jiného úkolu



Osvědčení o finančních výkazech (audit)

Osvědčení o finančních výkazech nebude
požadováno po účastnících projektu, jejichž    
příspěvek ES < 375 tis. € pro projekt

Pro projekty s dobou trvání do 2 let pouze 
jedno osvědčení finančních výkazů na 
konci projektu  (jen pokud příspěvek ES > 
375 tis. €)



Spoluúčast MŠMT – DPH, časové hledisko

 Spoluúčast MŠMT je vázána na rozpočet 
České republiky. 

 Spoluúčast je nutné vypořádat na roční bázi

 MŠMT poskytla pevný roční příspěvek na 
základě žádosti příjemce. Pokud příjemce 
čerpá v daných letech méně, poměrná část 
přidělené spoluúčasti propadá a je nutné ji 
vrátit do státního rozpočtu



Sankce ze strany EU

 Vyloučení z účasti ve výběrových řízeních 
na 2-5 let

 Účtování penále



Mezi audity jsou rozdíly
• Rozdíl mezi audity „českými“ a „evropskými“ je nikoliv

procesní, ale spíše „přístupový“.

• Různé přístupy NKÚ, MF, EK, EÚD – obtížné proniknutí
do problému.

• Příjemce MUSÍ BÝT PŘIPRAVEN NA VŠECHNY
TYPY AUDITŮ!



Úspěch není definitivní, nezdar 
není osudný: význam má pouze 
odvaha pokračovat.

Winston Churchill



Projekty OP VaVpI - chyby

• nesoulad s podpisových vzorů s interním předpisem a 
doklady (vnitřní kontrolní systém)

• chybějící nebo nesprávná povinná publicita (povinná 
loga, neoznačení relevantních dokumentů reg.číslem
projektu)

• nutné dodržet soulad mezi tabulkami: „ Soupiska 
účetních dokladů“, „Přehled čerpání způsobilých výdajů“, 
„ŽOZL a MZ “ 



Projekty OP VaVpI - chyby

• Nutné dodržet soulad mezi tabulkami: „Rozpis osobních 
výdajů“, jednotlivými „ Pracovními výkazy a 
smlouvami“, „TA –Klíčoví pracovníci“ a sestavami z 
Vašich mzdových IS 

• Úvazky neodpovídají pracovním smlouvám, nebo je 
uveden špatný přepočet na FTE 



Projekty OP VaVpI - chyby

 rozdílu mezi zaúčtováním a soupiskou

 způsobilé DPH je hrazeno z provozního účtu příjemce a z 
projektového účtu refundováno hromadně za určitou 
dobu

 překontrolování soupisky před vytisknutím – stává se, že 
v tištěné podobě není vidět text ve všech buňkách 



Projekty OP VaVpI - chyby

 objednávání letenek - zjišťujete si nejvýhodnější 
ceny na trhu?

• prosím o doložení alespoň části prezentace, na 
kterou zaměstnanec jel /palubní lístky, všechny 
doklady, prezentace, víza)

• Zprávy z pracovních cest



Projekty OP VaVpI – problém!!!!

Zákon 137/2006 Sb. (ZVZ), §84 odst. 1 e) :

(1) Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu 
zadávací řízení, pokud
e) obdržel pouze jednu nabídku nebo po 
posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze 
jedna nabídka…



Projekty OP VaVpI

• Z pohledu národní legislativy jsou pro působnost 
ŘO klíčové zákony č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole a č. 218/2000  Sb., o rozpočtových 
pravidlech; 

na těchto zákonech je postaven systém proplácení a 
kontroly dotací, navazují na ně závazné metodiky MMR 
a MF; 



Zakázky do 200 000 Kč bez DPH
• Nemusí být prováděno výběrové řízení a je dostačující 

zaslat přímo objednávku jednomu vhodnému dodavateli

• Objednávka musí být zaslána dopisem nebo 
elektronicky a potvrzena dodavatelem

• S vybraným dodavatelem nemusí být nutně uzavřená 
písemná smlouva

• V případě nákupu drobných položek v obchodě stačí 
doložit paragon z obchodu

• V případě nákupu bez VŘ musí zadavatel prokázat 
úmysl zadat zakázku. 



DOTAZY?
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