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Obsah prezentace

Tvorba rozpočtu

► Příprava rozpočtu v rámci projektové žádosti

► Specifická finanční pravidla LIFE projektů
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Příprava rozpočtu v rámci projektové žádosti

Tvorba rozpočtu
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Příprava projektového rozpočtu
Obecně

Tvorba rozpočtu

► Náklady uvedené v rozpočtu musí být v souladu
s pravidly programu
► Obecné podmínky (General Conditions) -

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/grantagreement.htm

► Pokyny pro žadatele (Guidelines for Applicants) -
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/guidelines.htm

► Náklady jsou identifikovány dle:
► Příjemců
► Kapitol
► Projektových aktivit

Zařazením nákladů do správných kapitol žadatel prokazuje znalost
pravidel LIFE programu.
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Příprava projektového rozpočtu
Obecně

Tvorba rozpočtu

► Žádný maximální limit pro celkovou velikost projektového
rozpočtu

► Trend EK podporovat větší projekty s mezinárodním
přesahem (nad 500 000€)à vyšší šance na výběr

► Maximální míra příspěvku EU 60% ze způsobilých výdajů
► Výjimka pro NAT projekty zaměřené na prioritní druhy a stanoviště

(až 75%)

► Náklady přidružených společností/podřízených subjektů
(affiliates) je nutné identifikovat v popisu položky
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Příprava projektového rozpočtu
Obecně

Tvorba rozpočtu

► Všichni příjemci musí do projektu finančně přispívat
► Výše příspěvků jednotlivých příjemců upravena v dohodách

o partnerství (následně přeneseno do žádosti)

► Výdaje vzniklé před zahájením projektu jsou nezpůsobilé
► Např. zařízení zakoupené před projektem – odpisy nejsou

způsobilé (neuvádět do připravovaného rozpočtu projektu)

► Rozpočet musí odpovídat tomu, zda bude projektový management
zajištěn skrz vlastní zdroje nebo administrátorem (externě)
► Popis včetně kapacitního a finančního zajištění v žádosti o dotaci
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Příprava projektového rozpočtu
Obecně

Tvorba rozpočtu

► Ukázat evidentní provázanost rozpočtovaných výdajů na
technické aspekty realizace a jednotlivé aktivity!

► Obecný popis položek není dostačující

► Snaha najít kompromis mezi obecným popisem a detailem

Nenavyšování nákladů – hodnotící komise klade důraz na hodnotu za peníze
již v žádosti (referenční rámec - skutečné náklady z jiných LIFE projektů).
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Příprava projektového rozpočtu
Obecně

Tvorba rozpočtu

► Obecný popis položek není dostačující
► X Střetnutí realizačního týmu
► X Analýzy a studie
► X Výpočetní technika
► X Spotřební materiál
► X Konference

► Snaha najít kompromis mezi obecným popisem a detailem
► OK Koordinační setkání zástupců všech příjemců (6x za dobu

trvání projektu – 2 osoby/příjemce – cest. náklady, ubytování, diety)
► OK Socioekonomická analýza dopadu testovaného řešení …
► OK Notebooky na zpracování dat získaných při práci v terénu
► OK Chemikálie na provádění testů (uvést podrobně)
► OK Účast na konferenci v Helsinkách (registrační poplatek)
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Příprava projektového rozpočtu
Osobní náklady (1/4) F1

Tvorba rozpočtu

► Ve většině projektů nejdůležitější kapitola rozpočtu

► Rozdělení podle příjemců a podle projektových aktivit

► Členové realizačního týmu pracující na základě
zaměstnanecké smlouvy i OSVČ podílející se na realizaci
projektu

Odhadované sazby musí odpovídat skutečným nákladům zaměstnavatele
(superhrubá mzda, FKSP, penzijní připojištění aj.). Žadatelé by měli brát v
potaz i potenciální růst mzdy v následujících letech. Pozdější úpravy nejsou
umožněny!
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Příprava projektového rozpočtu
Osobní náklady (2/4) F1

Tvorba rozpočtu

► Denní sazby pro jednotlivé pozice
► jsou závazné (i když to pokyny pro žadatele explicitně neuvádí)
► při jejich překročení nutné zdůvodnění
► je třeba pečlivě zvážit zapojení všech osob, zejména těch s vyšší

mzdou
► důležité pro pozice podílející se na řízení projektu (účetní x vedoucí

účetního oddělení) a pro zaměstnance s vysokou kvalifikací
► bylo možné tyto osoby nahradit „levnějším“ personálem?

Např. 800 000 Kč / 1 720 hodin = 465,12 Kč (hod. sazba) x 100 hodin v projektu = 46 512 Kč

Osobní náklady jsou vykazovány dle skutečných ročních odpracovaných hodin
a skutečných ročních nákladů (tj. roční náklady / roční hodiny = hodinová
sazba). Náklady nelze vykazovat dle „předpokládané“ sazby v rozpočtu!
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Příprava projektového rozpočtu
Osobní náklady (3/4) F1

Tvorba rozpočtu

► Pomyslné rozdělení pozic v realizačním týmu:
► Pozice podílející se na řízení projektu

► Projektový management, finanční management
► Pozice odpovědné za komunikaci, diseminaci, výběrová řízení (dle

relevance a míry využití)
► Nadměrné předpokládané zapojení kráceno hodnotící komisí

► Pozice rozhodující pro implementaci aktivit
► Techničtí pracovníci, výzkumníci, zaměstnanci v terénu atd.

Důraz na to, aby popis pozic korespondoval s vykonávanou činností. Pozice
vykazované ve finančních výkazech budou muset odpovídat pozicím
v rozpočtu. Vykazované výdaje na jakékoliv nepředpokládané pozice bude
nutné zdůvodnit v rámci předkládaných monitorovacích zprav!
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Příprava projektového rozpočtu
Osobní náklady (4/4) F1

Tvorba rozpočtu

► Osobní výdaje na státní úředníky
► pracovníci musí být specificky přiřazeni na projekt (dodatkem

smlouvy, prohlášením příslušného odboru, apod.)
► 2% pravidlo vztahující se na veřejné instituce - nutné vzít v úvahu

již při přípravě žádosti (non-additional / additional)

► Dodatečný personál je ten, jehož smlouva (nebo obnovení
smlouvy)
► začala v den nebo po začátku projektu nebo v den nebo po podpisu

smlouvy o dotaci, pokud k podpisu dojde před zahájením projektu
► explicitně zmiňuje LIFE projekt
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Příprava projektového rozpočtu
Cestovné náklady F2

Tvorba rozpočtu

► Náklady předpokládané v rozpočtu musí vycházet
z interních pravidel platných v organizaci
► Diety, cestovní limity, užívání automobilů atd.

► Nadměrné náklady na koordinační setkání projektového
týmu jsou hodnotící komisi kráceny.
► Explicitní pokyn v pravidlech programu, aby se příjemci chovali

hospodárně (popis hospodárného chování i v žádosti)

► Snaha o detailní popis cest a nákladů s nimi spojených
► Zahrnutí výdajů na diseminační činnosti

► Např. konference, workshopy, networkingové aktivity atd.
(provázanost na projektové aktivity)

► Náklady na cesty mimo EU musí být uvedeny explicitně
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Příprava projektového rozpočtu
Externí služby (1/2) F3

Tvorba rozpočtu

► Kategorie limitována 35% celkového rozpočtu
► při změnách rozpočtu, nedočerpání některých jiných rozpočtových

kategorií - v případě překročení v průběhu projektu nutné detailní
zdůvodnění (způsobilost posuzovaná EK)

► Při pořizovaní služeb je nutné brát v potaz status
organizace
► Možnost zadat přímo
► Povinnost postupovat dle ZZVZ
► Interní směrnice (přísnější než ZZVZ)
► „Pouze“ dodržení principu hodnoty za peníze (soukromé entity)
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Příprava projektového rozpočtu
Externí služby (2/2) F3

Tvorba rozpočtu

► Vyplnění předpokládaná procedury na nákup zboží/služeb
► způsob výběru dodavatele
► public tender – veřejná zakázka
► direct treaty – přímé zadání (i dle ZZVZ?)
► open tendering procedure (pro soukromé příjemce nad 130 000€)
► multiple offers – oslovení více dodavatelů
► framework contract – rámcová smlouva (existující/nová)

► Musí být zřejmé, že pořizované služby nedokáže zajistit
žádný z příjemců
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Příprava projektového rozpočtu
Dlouhodobý majetek (1/2) F4

Tvorba rozpočtu

► Klasifikace dle účetních standardů organizace příjemce,
majetek zařazen v soupisu hmotného majetku
► Účetní odpisy si plně stanovuje účetní jednotka na základě svého

odhadu a době použitelnosti daného konkrétního dlouhodobého
majetku. Na základě tohoto odhadu stanoví procento odpisů.

► Daňové odpisy – výpočet dle Zákona o daních z příjmů (lineární vs.
degresivní)

► Nejčastěji jsou využívané časové odpisy - např. zařízení v hodnotě
100 000 Kč odepisované po dobu 10 let zakoupené v prvním
měsíci projektu trvajícího 4 roky:

100 000 Kč / 120 měsíců = 833,33 Kč x 48 měsíců = 40 000 Kč
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Příprava projektového rozpočtu
Dlouhodobý majetek (2/2) F4

Tvorba rozpočtu

► Není možné zahrnout odpisy zařízení zakoupeného před
začátkem projektu

► Nutné vzít v úvahu pravidla způsobilosti pro tyto kategorie
► Actual costs – pořizovací cena
► Depreciation charges – odhadovaná hodnota odpisů ke konci

projektu, dle interních pravidel a data pořízení majetku
► Zařízení (equipment) – max. 50% pořizovací ceny
► Infrastruktura (infrastructure) – max. 25%
► NAT projekty – možnost nárokovat až 100%
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Příprava projektového rozpočtu
Infrastruktura a Prototyp F4

Tvorba rozpočtu

► Infrastruktura – nesmí se jednat o objemné stavby nad
500 000€ na jednu investiční akci

► Prototyp
► specificky vytvořený pro účely LIFE projektu
► účelem je pilotní ověření inovačního postupu
► nebyl komercializován a není k dispozici jakožto sériový produkt –

platí pro daný prototyp financovaný z projektu
► zásadní pro dosažení cílů projektu
► pod prototypem vykázány veškeré výdaje na jeho pořízení, včetně

externích služeb
► limity na odpisy hmotného majetku nejsou aplikovány

(100% pořizovací ceny)
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Příprava projektového rozpočtu
Infrastruktura a Prototyp F4

Tvorba rozpočtu

► Provázanost na technickou část žádosti je zásadní!
► V případě generování příjmů z prototypu musí příjemce

veškeré náklady související s pořízením prototypu
přesunout do příslušné kategorie dlouhodobého majetku
(zařízení, infrastruktura) a v LIFE projektu nárokovat
pouze odpisy.
► Opět odepisování v souladu s účetními standardy organizace

► Dosažený příjem následně snižuje příspěvek příjemce do
LIFE projektu
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Příprava projektového rozpočtu
Nákup a pronájem půdy F5

Tvorba rozpočtu

► Cena za ha v rozpočtu musí odpovídat skutečné
předpokládané ceně
► V případě větších rozdílu je požadováno vysvětlení

► Zahrnout i poplatky/kompenzace spojené s nákupem půdy
► Právní služby
► Katastr
► Kompenzace ztráty zisku (individuální posuzování)

► Půda nemůže být pořízena od veřejné instituce

► Při realizaci je nutné prokázaní konzervační klausule
zachycené v půdním registru nebo ve smlouvě o koupi/
pronájmu (půda definitivně určena pro ochranu přírody)
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Příprava projektového rozpočtu
Spotřební materiál (F6) a Ostatní náklady (F7)

Tvorba rozpočtu

► Spotřební materiál
► hmotný majetek a zboží krátkodobé spotřeby nezařazené do

soupisu majetku organizace

► Ostatní náklady
► náklady, které nespadají pod žádnou z předchozích kategorií
► náklady na auditora, překlad, propagační materiály, bankovní

záruky (zajištění příspěvku EK - nutnost posuzována EK ve fáze
hodnocení), konferenční poplatky, cestovní náklady jiných osob než
členů realizačního týmu atd.

► neměly by zahrnovat náklady na tisk, poštovné, internet atd.
(náklady spadající pod nepřímé náklady)
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Příprava projektového rozpočtu
Nepřímé náklady

Tvorba rozpočtu

► Uznatelné až do výše 7% způsobilých výdajů každého
příjemce, bez nákladů na nákup a pronájem půdy

► Nejsou předmětem kontroly (pouze kontrola dodržení
limitu 7%)
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Informace o DPH

Tvorba rozpočtu

► Má organizace nárok na odpočet DPH u FÚ pro
projektové aktivity? à zaškrtnout příslušnou možnost
► Volba na základě zkušenosti z minulých LIFE projektů/jiných EU

projektů
► Předpokládané výdaje musí vycházet z toho, zda organizace bude

nárokovat výdaje s/bez DPH

► V průběhu projektu DPH uznatelné pouze při prokázání
nemožnosti nárokovat odpočet
► Potvrzením finančního úřadu
► Explicitním prohlášením auditora (pouze v případě objektivní

nemožnosti získat potvrzení od FÚ – pro ČR nerelevantní)
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Specifická finanční pravidla LIFE projektů

Tvorba rozpočtu
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Obecně

Tvorba rozpočtu

► Zásadní role koordinujícího příjemce (relevantní i pro
tvorbu rozpočtu)
► Sběr a kontrola finančních (i jiných) dat a dokumentace od partnerů
► Kompletace a odevzdávání průběžných a závěrečné zprávy EK
► Ostatní komunikace s EK
► Přerozdělování příspěvku od EK mezi partnery

► Práva a povinnosti všech stran musí být upraveny
v dohodách o partnerství v co největším detailu



Page 26

Obecně

Tvorba rozpočtu

► Průběžný sběr dokumentace a informací pro reporting
► faktury a účetní doklady
► osobní dokumentace – pracovní výkazy
► průběžné vyplňování finančního výkazu
► Náročnost závisí od velikosti projektu, počtu partnerů atd.

► Průběžné poskytování informací externímu
monitorovacímu týmu na monitorovacích návštěvách
► včetně vzorku podkladové dokumentace pro každého příjemce
► monitorovací návštěvy jako ideální příležitosti pro řešení „problémů“

► Při předkládání průběžných a závěrečné zprávy nutnost
přiložení podpůrné dokumentace vyžádané ze strany EK
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Osobní náklady

Tvorba rozpočtu

► Zahrnují
► osoby pracující na základě pracovní smlouvy/dohody mimo

pracovní poměr
► fyzické osoby pracující na základě jiné smlouvy, pokud charakter

práce odpovídá pracovnímu poměruà !nutné respektovat národní
pracovně-právní legislativu!

► Kalkulace průměrné hodinové sazby vypočítané
na základě
► celkových ročních osobních nákladůà nutné zpřístupnit údaje

z mzdového účetnictví
► celkových ročních produktivních hodin na základě pracovních

výkazů nebo interního systému evidence času
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Cestovní náklady

Tvorba rozpočtu

► Vykazovány dle národní legislativy a interních pravidel
organizace příjemce dotace

► Cestovné náklady hrazeny pouze členům realizačního
týmu (v jiných případech nárokováno v kategorii Ostatní
náklady – nutnost zdůvodnění)

► Jednoznačná přiřaditelnost výdajů na projekt
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Externí služby

Tvorba rozpočtu

► Respektovat národní legislativu ohledně zadávání
veřejných zakázek dle statusu organizace příjemce.

► Rozdílná pravidla pro zadavatele
► Veřejné
► Dotované
► Sektorové
► Soukromé

► Respektovat pravidla LIFE programu (soukromé
organizace – limit 130 000€)

► Důraz na hodnotu za peníze
TIP: Zohlednit obvyklou délku trvání výběrového řízení (6 měsíců – 1 rok) při
přípravě žádosti o dotaci a plánování projektových aktivit.
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Dlouhodobý hmotný majetek

Tvorba rozpočtu

► Způsobilé náklady nárokovány dle skutečné výše odpisů
(z nákupů v průběhu projektu) zachycených v účetnictví
organizace při respektování národních i interních
odpisových pravidel

► V případě komercializace prototypu je příjemce povinen
přesunout výdaje do kapitoly zařízení a nárokovat pouze
odpisy.
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Spotřební materiál a Ostatní náklady

Tvorba rozpočtu

► Nemožnost vykazovat výdaje mající charakter nepřímých
nákladů
► energie
► kancelářský materiál
► oblečení
► poplatky za telefon, internet
► školení obecných dovedností

► Obdobné výdaje uznatelné pokud jsou zahrnuty v
rozpočtu projektu a jejich výhradní souvislost s aktivitami
projektu je zdůvodněna
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Děkuji za pozornost a rád zodpovím Vaše
dotazy!

Tvorba rozpočtu
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