SMĚRNICE KVESTORA

Č. 6/2017

Čerpání nepřímých/paušálních nákladů u projektů kde
se uplatňuje metoda FLAT RATE
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato směrnice je platná pro všechny součásti České zemědělské univerzity v Praze (dále jen
„ČZU“) s výjimkou Školního zemědělského podniku se sídlem v Lánech a Školního lesního
podniku se sídlem v Kostelci nad Černými lesy a upravuje postup čerpání nepřímých/paušálních
nákladů u projektů kde se uplatňuje metoda „Flat rate“.
(2) Tato směrnice je zpracována v souladu se:









zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů;
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem není podnikání;
Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002
Sb.

Článek 2
Výklad pojmů
(1) Nepřímé/paušální náklady projektu tvoří náklady, které vznikly při realizaci projektu či v jeho
důsledku a lze je přiřadit k projektu buď v plné výši (např. administrace projektu, cestovné
realizačního týmu, zařízení a vybavení kancelářskými prostředky, atd.), nebo je nutné určitým
způsobem rozpočítat z celkových režijních nákladů příjemce (např. energie, nájmy, služby, atd.).
Bližší specifikace nepřímých/paušálních nákladů je vždy uvedena v pravidlech pro poskytnutí
dotace nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace.
(2) Z pohledu podmínek stanovených poskytovatelem jsou nepřímé náklady všechny náklady, které
nesplňují podmínku pro přímé výdaje a zároveň jsou způsobilými výdaji.

(3) V případě zjednodušeného vykazování výdajů může poskytovatel rozdělit výdaje na přímé (úplné
dokladování) a nepřímé/paušální (neprokazují se), přičemž jejichž výše je stanovena paušální
sazbou – flat rate z předem určené části přímých výdajů.
(4) Příjemce nemusí prokazovat skutečné vzniklé nepřímé/paušální náklady, které však musí
splňovat následující:
 jsou reálně evidovány/zaúčtovány v účetnictví příjemce,
 splňují pravidla 3 E (hospodárnost, účelnost, efektivnost) a
 jsou spojeny s realizací projektu.
(5) Poskytovatel může v rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovit výdaje nebo náklady, které budou
vyúčtovány paušální sazbou – Flat Rate.

Článek 3
Stanovení nepřímých/paušálních nákladů
(1) Výše a podmínky pro nepřímé/paušální náklady u jednotlivých projektů jsou vždy stanoveny
příslušným poskytovatelem.
(2) Sazba nepřímých/paušálních nákladů je definována ve smlouvě/rozhodnutí nebo v podmínkách
o přidělení grantu/dotace procentuální výší k určené základně pro jejich výpočet.
(3) Za věcnou správnost vykazovaných nepřímých/paušálních nákladů a soulad s pravidly
poskytovatele odpovídá řešitel.
(4) Způsobilost nepřímých/paušálních nákladů je omezena nařízením ES č. 1081/2006.
(5) Při zakládání zakázky v systému Magion je řešitel povinen sdělit ekonomickému odboru ČZU
mimo jiné metodu a podmínky stanovení nepřímých/paušálních nákladů. Na základě sdělených
informací řešitele založí ekonomický odbor ČZU v systému Magion samostatnou zakázku nebo
podzakázku. Číslo zakázky/podzakázky musí být uvedeno na všech formulářích k účtování/
přeúčtování nákladů na projekt.
(6) K tíži této zakázky je řešitel oprávněn zajistit zaúčtování jen těch nepřímých/paušálních nákladů,
které splňují podmínky poskytovatele a do výše určené projektem/poskytovatelem.
(7) V případě nepřímých/paušálních nákladů vypočtených metodou „Flat rate“ se na
zakázku/podzakázku pro ně vyhrazenou účtují:
a) náklady režijního charakteru v plné výši, které se zcela využijí pro potřeby realizovaného
projektu (přiřaditelné náklady);
b) u projektů, kde to poskytovatel nevylučuje, poměrná část z režijních nákladů
pracoviště/fakulty/rektorátu určena v souladu se smlouvou/rozhodnutím (přepočítané
náklady), a to max. do stanovené výše . Výběr nepřímých/paušálních nákladů provede
projektové odd. ekonomického odboru ČZU v souladu s pokyny řešitele projektu. Řešitel
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je povinen informovat ekonomický odbor ČZU o výdajových skupinách, které již uplatnil
dle písm. a).

Článek 4
Závěrečná ustanovení
(1) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.
(2) Touto směrnicí se ruší Směrnice kvestora č. 4/2015.

V Praze, dne 19. října 2017

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka, v. r.
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