Metodický výklad
Stanovení individuální sazby nepřímých nákladů / paušální sazby v průběhu
realizace projektů výzvy č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů

Tento metodický výklad popisuje způsob stanovení individuální sazby nepřímých nákladů dle bodu 1,
kapitoly 8.7.4.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část a je určen pro projekty,
kterým není stanovena paušální sazba před vydáním právního aktu, ale až v průběhu realizace projektu.
Příjemce je pro stanovení sazby nepřímých nákladů /paušální sazby povinen poskytovateli doložit
dostatečně detailní rozpis rozpočtu včetně zdůvodnění a způsobu výpočtu jednotlivých částek.

I.

Obecné předpoklady pro stanovení sazby nepřímých nákladů / paušální sazby
v průběhu realizace projektu

Zdůvodnění položek rozpočtu kapitoly 1.4 rozpočtu
Příjemce doloží poskytovateli podklady ke zdůvodnění všech položek kapitoly 1.4 rozpočtu. Kapitola
1.4 rozpočtu může obsahovat pouze administrativní výdaje, které splňují pravidla způsobilosti, tzn.,
jedná se o výdaje, které mají přímou vazbu na realizaci projektu, jsou pro realizaci projektu nezbytné
a splňují pravidla hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
V případě, že příjemce zjistí, že přímý výdaj chybně zařadil do kapitoly 1.4 rozpočtu, je oprávněn jej
přesunout do kapitoly rozpočtu 1.1. Pokud příjemce do kapitoly 1.4 rozpočtu alokoval finanční
prostředky, které není schopen v plné výši zdůvodnit, nelze zahrnout část administrativních výdajů,
která není zdůvodněna1, do výpočtu paušální sazby.
V případě, že poskytovatel uzná zdůvodnění položek rozpočtu kapitoly 1.4 za dostatečné, informuje
příjemce o možnosti předložení podstatné změny zakládající změnu právního aktu
o poskytnutí/převodu podpory (dále jen „podstatná změna“). Pokud bylo detailní objasnění položek
kapitoly 1.4 konzultováno pouze prostřednictvím interních depeší, součástí této podstatné změny je
rovněž doložení podkladů k objasnění těchto položek a případné přesuny/rozpoložkování rozpočtu
projektu.
Oddělení sledovaných období s odlišnými způsoby vykazování výdajů
Sazbu nepřímých nákladů (dále jen sazbu NN) lze v průběhu realizace projektu stanovit pouze
za předpokladu, že období, za které se vykazují náklady formou úplného vykazování, musí být
jednoznačně odděleno od období, za které se náklady vykazují na základě zjednodušeného vykazování.
Z tohoto důvodu lze sazbu NN stanovit vždy od začátku sledovaného (monitorovacího) období tak, aby
došlo k jednoznačnému oddělení výdajů v rámci jednotlivých zpráv o realizaci projektu (dále jen „ZoR
projektu“ a žádostí o platbu (dále jen „ŽoP“). Podstatná změna musí být příjemcem předložena
v dostatečném předstihu před začátkem sledovaného období, ve kterém má být již uplatňováno
zjednodušené vykazování, tak, aby poskytovatel stihl stanovit výši sazby NN a vydat změnu právního
aktu o poskytnutí/převodu podpory před zahájením tohoto sledovaného období.

1

Administrativní výdaje, jejichž výše nebo charakter není zdůvodněn, zůstávají v rozpočtu projektu v přímých výdajích,
popřípadě může příjemce zažádat o snížení rozpočtu projektu o tyto výdaje.

II.

Harmonogram přechodu na zjednodušené vykazování

1) Žádost o změnu rozpočtu, podaná a schválená před podáním 1. průběžné ZoR projektu / ŽoP
Obsahem podstatné změny ze strany příjemce je:


Založení 2 nových položek v kap. 1.4, tyto položky doporučujeme nazvat:
o „INV kap. 1.1_úplné vykazování“ a
o „NEIN kap. 1.1_úplné vykazování“
Položky doporučujeme vytvořit v podkapitole 1.4.6.4 Ostatní výdaje,



do takto vytvořených položek převede příjemce finanční prostředky z položek kap. 1.1
ve výši výdajů, které byly jako přímé výdaje čerpány v rámci 1. ZoR projektu / ŽoP (převody
probíhají z položek, ze kterých by příjemce v kap. 1.1 čerpal),

2) Schválení žádosti o změnu ze strany ŘO,
3) Podání 1. průběžné ZoR projektu / ŽoP
Veškeré výdaje jsou vykazovány v režimu úplného vykazování.
Čerpání výdajů v 1. průběžné ŽoP bude výhradně z položek v rámci kapitoly 1.4. Příjemce může
využít položek, které byly původně určeny pro čerpání administrativních výdajů, nebo položek
vytvořených podle kroku 1) harmonogramu,
Příjemce pro výdaje převedené z kap. 1.1 vytvoří pomocnou soupisku výdajů v MS EXCEL
(jednotlivé výdaje naváže na položky kap. 1.1),
4) Schválení 1. průběžné ZoR projektu / ŽoP ze strany ŘO,
5) Žádost o změnu rozpočtu bezprostředně před ukončením sledovaného období, ve kterém
bude ukončeno financování v režimu úplného vykazování.
V rámci této žádosti o změnu převede příjemce:
 přímé výdaje, které se chystá vykázat v ZoR projektu / ŽoP za aktuální sledované období,
z kapitoly 1.1. do položek vytvořených dle bodu 1) harmonogramu,
 výdaje z kapitoly 1.4., které nebude vykazovat v ZoR projektu / ŽoP za aktuální sledované
období (a náleží tedy do budoucích sledovaných období) převede z kapitoly 1.4. do
kapitoly 1.2. (v kapitole 1.2. se zobrazuje jedna souhrnná částka nepřímých nákladů),
Ve zdůvodnění změny příjemce uvede požadavek na stanovení individuální sazby NN.
6)

Schválení žádosti o změnu zakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory ze
strany ŘO. Sazba nepřímých nákladů se vypočte jako poměr částek kapitol rozpočtu 1.2/1.1.

III.

Způsob vykazování výdajů projektu v ZoR projektu (ŽoP)

Příjemce zpravidla vykazuje výdaje, které uskutečnil ve sledovaném období s úplným vykazováním
v ZoR projektu (ŽoP), která k těmto obdobím náleží.
V případě, že příjemce nevyúčtuje v ŽoP souvisejících s obdobími s úplným vykazováním všechny
výdaje, které mu ve vazbě na tato období vznikly, je oprávněn tyto výdaje dodatečně zařadit do ŽoP
souvisejících s obdobím se zjednodušeným vykazováním, avšak tyto výdaje je povinen čerpat z kapitoly
rozpočtu 1.4.6.4 (pokud by již neměl v této kapitole dostatek finančních prostředků je povinen provést
přesun finančních prostředků z kapitoly 1.1 formou změnového řízení).
Pokud příjemce v období s úplným vykazováním převede do kapitoly 1.4.6.4 více finančních
prostředků, než mu vznikne výdajů souvisejících s tímto obdobím, může zbývající finanční prostředky
v této kapitole vyčerpat dodatečně v rámci ŽoP souvisejících s obdobími se zjednodušeným
vykazováním. K těmto výdajům, které jsou navázány na položky kapitoly 1.4.6.4, se negenerují výdaje
na nepřímé náklady, i přesto, že tyto výdaje vznikly v období se zjednodušeným vykazováním.

