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Finanční reportování 

Kdy?

• na konci vykazovaného období

Kdo?

•každý příjemce vyplňuje svůj vlastní finanční výkaz (případně 
také výkaz propojené třetí strany)

•individuální finanční výkazy jsou součástí finanční zprávy 
(fiancial periodic report)

Co?

•způsobilé náklady projektu rozčleněné na jednotlivé nákladové 
kategorie (čl. 6 MGA)

Jak?

•Elektronicky prostřednictvím Participant Portal



PARTICIPANT PORTAL

Po přihlášení do ECAS:

→ sekce “My Projects” 

→ tlačítko MP (Manage project)
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Participant Portal: Finanční vykazování
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Participant Portal: Finanční vykazování

Finanční výkaz 

vyplňuje:

Participant Contact, Task

Manager. Po vyplnění 

→LOCK for REVIEW

schvaluje:

PFSIGN →SIGN&SUBMIT
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U každé nákladové kategorie 

se vyplňuje:

- souhrnná částka za 

vykazované období v EUR
(Směnný kurz: průměr směnných 

kurzů ECB za vykazované období)

- vysvětlení vykázaných 

částek

- příjmy (nejpozději v posledním 

vykazovaném období)

Finanční výkaz



Finanční výkaz – vysvětlení vykázaných částek

(actual costs)
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Osobní náklady (vysvětlení):

→ počet ČM/pracovní balíček

→přepočet hodin strávených na 

projektu na ČM

→odkaz na WP v timesheetu (!)



Timesheet splňující minimální požadavky definované MGA

(actual costs)



Šablona průběžné zprávy
Participant Portal
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Vysvětlení vykázaných částek
míra detailu

OSOBNÍ NÁKLADY

• počet člověkoměsíců v jednotlivých pracovních balíčcích

SUBDODÁVKY

• stručný popis položky a zda byla plánována v příloze 1 GA

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY

• pouze v případě OPN ˃ 15 % vykázaných osobních nákladů

• popis pouze částky převyšující limit 

• začít od největších (nejnákladnějších) položek

Viz šablona průběžné zprávy



Participant Portal H2020 Online Manual
Reports & payment requests
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Často kladené dotazy

•LEAR již nominoval FSIGNa. Ten ale finanční výkaz projektu v 
Participant Portal nevidí. Jak postupovat? 

•Jak zjistím, že je finanční výkaz kompletní?

•Je nutné do PP nahrát také účetní dokumentaci, faktury apod.?

•Co když nevyplním finanční výkaz ve stanoveném termínu?

•Jakým způsobem reportuje propojená třetí strana? 

(linked third party)

• Kdy se předkládá CFS? 



Novinka! AGA Verze 2.2 (25.11.2016) 

Pozitivní rozdíl v účetnictví?



Finanční dotazy: finance@tc.cz

www.tc.cz
www.h2020.cz
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