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Vysvětlení přístupu k výpočtu a zpracování rozpočtu projektu při 

aplikaci individuálního výpočtu nepřímých nákladů  

v projektu EFRR z OP VVV 

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část v kapitole 8.7 umožňují variantu zjednodušené formy 

vykazování pro projekty financované z EFRR a to formou individuálního výpočtu sazby nepřímých 

nákladů na základě doložení rozpočtu se všemi plánovanými náklady, včetně těch, které dle Pravidel 

pro žadatele a příjemce – obecná část svým charakterem spadají do skupiny nepřímých nákladů.   

Paušální sazba nepřímých nákladů (dále jen NN) u projektu nesmí nikdy překročit 25%. 

Vyplnění rozpočtu projektu: 

Na úrovni projektu bude sazba NN stanovena tímto postupem:  

1. žadatel v žádosti o podporu doplní rozpočet v rozdělení na přímé (kapitola 1.1 rozpočtu) a 

administrativní výdaje (kapitola 1.4 rozpočtu);  

 

2. takto zpracovaný rozpočet je posuzován v procesu hodnocení projektu externími hodnotiteli. 

Obsahuje-li nezpůsobilé výdaje, případně nadsazené částky, je odpovídajícím způsobem krácen; 

žadatel, který nárokuje do rozpočtu poměrnou část režijních nákladů na provoz/údržbu aj. uvede 

tuto částku do položky rozpočtu Místní kancelář (kapitola č. 1.4.6). 

Doporučujeme žadateli v případě nárokování pouze poměrné části režie, aby do žádosti o 

podporu doplnil přímo způsob výpočtu této částky nebo uvedl odkaz, kde je metodika výpočtu 

uvedena. Jedná se o faktické doložení hospodárnosti a přiměřenosti rozpočtu žadatelem.  

 

3. ŘO po výroku výběrové komise připraví rozpočet projektu. Částku očištěnou o nezpůsobilé 

nebo nadsazené výdaje v kapitole 1.4. Administrativní výdaje přesouvá do kapitoly 1.2 Nepřímé 

náklady. Paušální sazba se stanoví jako podíl nepřímých nákladů (kapitola 1.2)  vůči celkovým 

přímým způsobilým výdajům projektu (1.1). 

 

4. paušální sazba NN je po finalizaci rozpočtu zafixována a uvedena do právního aktu o 

poskytnutí/ převodu podpory.  V dané % částce platí do konce realizace projektu. Touto sazbou 

jsou v každé žádosti o platbu stanoveny nepřímé náklady.  

Absolutní konečná výše nepřímých nákladů je přímo úměrná skutečně vynaloženým přímým 

způsobilým výdajům. Proto je v rámci kontroly předložené ŽoP nutné ověřit výši skutečně vzniklých a 

doložených přímých způsobilých výdajů. ŘO u projektů aplikujících NN nekontroluje účetní doklady 

vztahující se k nepřímým  nákladům, ale kontroluje pouze přímé výdaje projektu.  

V případě, že při následné kontrole bude část přímých výdajů klasifikována jako nezpůsobilá, 

stane se nezpůsobilou i odpovídající část NN určená paušální sazbou.  


