
 
Zápis ze Semináře organizací FoRS  

 
„FINANČNÍ A KONTRAKTAČNÍ MANAGEMENT PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH 

Z EUROPEAID“ 
 

Místo a datum konání: 20. 5. 2009, 14:00 – 17:00, společnost Člověk v tísni  
Pořádal: FoRS a Člověk v tísni 
Účastníci: Ondřej Matyáš (Člověk v tísni), Zdeněk Ralík (Člověk v tísni), Marie 
Zázvorková (FoRS), Karin Hermannová (FoRS), Daniel Svoboda (Development 
Worldwide), Markéta Pávková (Glopolis), Naděžda Frélichová (Glopolis), Martina 
Mandová (ADRA), Petra Antošová (ADRA), Tomáš Bendl (Světlo pro svět), Dagmar 
Trkalová (EDUCON), Tomáš Tožička (EDUCON), Zdenka Stará (EDUCON), Dana 
Plavcová (Světlo pro svět), Ilona Gajdíková (Charita ČR), Jiří Hejkrlík (ITS-ČZÚ), 
Martina Ekrtová (INEX-SDA), Jana Jeništová (INEX-SDA), Jana Toužimská (Člověk 
v tísni) 
Zápis: Marie Zázvorková 
 
Cíl: 
• Předání informací ze společného jednání nevládních organizací CONCORD 

s EuropeAid o finančním a kontraktačním managementu projektů financovaných 
Evropskou komisí (dne 23. – 24.3. 2009, Brusel). 

• Sdílení zkušeností mezi organizacemi FoRS a zlepšení informovanosti o 
problematice vedení evropských projektů. 

 
Program: 
1. Úvod a představení účastníků 
2. EuropeAid (základní struktura smluvní dokumentace a základní podpůrná 

dokumentace) 
3. Projektový rozpočet 

a. Úroveň detailů 
b. Hlavní rozpočtové kapitoly 
c. Rozpočtování v jednotkách a jednotkové náklady 
d. Zohlednění inflace  
e. Daňové otázky a DPH 

4. Finanční zprávy 
a. Formát finanční zprávy 
b. Reportování v různých měnách, v jednotkách a jednotkových nákladech 
c. Otázky měnových kurzů, kurzových ztrát a zisků 
d. Zisky z úroků 
e. Kofinancování  
f. Používání rozpočtové rezervy  
g. Depreciace  
h. Změny rozpočtu v rámci povolených 15% 

5. Audit a dokládání uznatelných nákladů a výdajů 
a. Mezinárodní standardy vs. místní podmínky 
b. Společné audity v rámci projektů s rozvojovými zeměmi 
c. Audity multi-country programů 

6. Výběrová řízení a zadávání zakázek v rámci projektu 
7. PADOR 
8. Visibility guidelines 
9. Ostatní 
 
Forma: Základní informace k jednotlivým bodům podal Ondřej H. Matyáš, který se za 
FoRS zúčastnil jednání v Bruselu. Prezentace z tohoto semináře včetně všech 
ostatních materiálů je k dispozici na http://fors.cz/cz/novinky/novinky/seminar-fors-
financni-a-kontraktacni-management-projektu-financovanch-z-europeaid.  



Názory z diskuze mezi účastníky nejsou závaznými stanovisky Evropské komise. 
 
1. ÚVOD A PŘEDSTAVENÍ ÚČASTNÍKŮ 
 
Obsah semináře odpovídá členění témat na semináři pořádaném v Bruselu, který byl 
svolán federací CONCORD. Školitelé byli z různých oddělení EuropeAidu (audity, 
evaluace, projektový management).  
 
2. EUROPEAID – ZÁKLADNÍ STRUKTURA SMLUVNÍ DOKUMENTACE, ZÁKLADNÍ PODPŮRNÁ 

DOKUMENTACE 
Doplňující dokument: „New PRACTICAL GUIDE 2008.pdf“. 
 
Projekty spravované EuropeAid jsou financovány z rozpočtu Evropské komise 
Rozpočet Evropského rozvojového fondu (EDF) je složen z příspěvků členských států 
a je méně náročný pokud jde o transparentnost vynakládání prostředků. 
 
Pod jednotlivými finančními nástroji existuje řada tématických programů, v jejichž rámci 
jsou vyhlašovány výběrová řízení s globální působností nebo místní výběrová řízení 
vyhlašovaná Delegacemi Evropské komise. 
 
Závazná smluvní dokumentace: základní smlouva je tvořena tzv. „Special conditions“ 
se 7 přílohami. Důležitá je především příloha II (Annex II - General Conditions) – lze 
žádat o derogaci, aby bylo možné používat její nejnovější verzi- a přílohu IV (Annex IV 
- Contract-award procedures) o podmínkách nákupů a pravidlech „rules of origin and 
nationality“. V příloze VII (Annex VII - Model report of factual findings and terms of 
reference for an expenditure verification of an EC financed grant contract for external 
actions) je modelová zpráva auditu.  
 
Všechna pravidla navazují na hierarchii jednotlivých generálních ředitelství, interní 
pravidla EuropeAidu a „Practical guide on grants“ (PRAG) 2008. K tématům, k nimž je 
nutné poskytnout přesnější interpretaci, vydává EuropeAid tzv. instrukce (« instruction 
notes ») a zasílá je také na delegace.  
 
„Practical guide on grants“ (PRAG) je platný od 1.1.2009 a snaží se soustředit všechny 
dokumenty na jedno místo. Konsoliduje podmínky pro projekty hrazené z 10. EDF a 
rozpočtu Evropské komise. PRAG včetně přehledu změn je k dispozici na webových 
stránkách FoRS a  
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_e
n.htm 
 
3. PROJEKTOVÝ ROZPOČET  
 
Principy grantu:  

• Transparency 
• Equal treatment: z pohledu EuropeAidu 
• Non-cumulative: jedna akce se nemůže financovat vícekrát 
• Co-financing 
• Non-retrospective: Evropská komise nikdy nehradí žádný náklad, který byl 

vynaložený před začátkem implementačního období projektu, kromě 
výjimečných případů (akce - humanitární pomoc, kritické situace, tzv. operating 
grants, ale ne více než 6 měsíců po začátku „budget year“ příjemce grantu).  
 Na semináři se diskutovaly tyto výjimečné případy jako např. uznání nákladů na 

 diety projektového koordinátora přímo v zemi implementace projektu. Tento 
 případ se stal po podpisu smlouvy, a vzhledem k dobrému odůvodnění Komise 
 náklad uznala bez dodatku ke smlouvě.  

Výjimku tvoří také náklady spojené se závěrečnými zprávami a audity 
 (expenditure verification), jak je stanoveno v par. 14.1. přílohy II General 



 conditions, které musí být uhrazeny před dokončením závěrečné zprávy. Pokud 
 jde o plat projektového/finančního manažera po skončení projektu, dle sdělení 
pracovníků EuropeAid na semináři CONCORD je potřeba, aby tyto náklady byly 
transparentně rozpočtovány předem a v takovém případě se jedná o náklady 
uznatelné.  

• Non-profit: pokud se operuje s jakýmkoli majetkem, musí být prokázáno, že po 
skončení projektu byl předán příjemcům pomoci („beneficiaries“) a že se nikdo 
díky projektu neobohatil. Proto se musí např. vykazovat úroky z plateb, i když 
jsou minimální.  

 
Možnosti subkontraktace projektu 
EuropeAid nechce platit zprostředkovatele - situace, kdy příjemce grantu převádí 
peníze na další organizace, vzhledem k nemožnosti identifikovat účetní doklady. 
Subdodávky by tedy měly být obsaženy v počátečním rozpočtu. Dle sdělení pracovníků 
EuropeAid na semináři CONCORD toto není možno změnit ani derogací smlouvy.  
 
Partnerská smlouva mezi organizací zodpovědnou za projekt a partnery v projektu 
nebyla předmětem semináře v Bruselu. 
 
Uznatelnost nákladů (eligible costs) (čl. 14 v příloze II - General conditions) 
Zásady: 

� Incurred by the beneficiary 
� During implementation of action 
� Indicated in the estimated budget (ale protiklad, protože se požaduje 

transparentnost na začátku povoleny i změny do 15% mezi hlavními budget 
lines nebo zapojení nové sub BL) 

� Necessary for implementing action 
� Identifiable + verifiable 
� Compliant with accounting standards 
� Reasonable and justified 
 

Na tyto zásady navazují procedury, např. na zásadu “Reasonable and justified“ 
navazuje příloha IV - Procurement rules. 
Nutno mít na paměti logiku EuropeAidu: ačkoli financuje jen část projektu, 100% 
nákladů musí být uznatelných.  
 
Uznatelnost nákladů na konci implementačního období (Art. 14.1. General 
Conditions) 

� Placed orders 
� Goods delivered 
� Payments made before the final report is submitted 

 
Část dodávky, která nebyla spotřebována, nemůže být uznatelným nákladem (např. 
nákup balíku poštovních známek, které nebyly úplně spotřebované).   

 
Neuznatelné náklady (čl. 14.6 General conditions, příloha II) 

� Provision for reserve (tvorba rezerv - tvorba účetních rezerv není uznatelný 
náklad, kolize např. s vietnamským pracovním právem, kdy zaměstnavatel tvoří 
rezervu na závěrečné prémie za každý odpracovaný měsíc zaměstnance atp.) 

� Exchange losses (kurzové ztráty) 
 Reporting pro EuropeAid je nutné dělat v eurech a místní měnu převést podle 
 průměrného kurzu během reportovacího období publikovaném na  
 http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Ačkoli se v českém účetnictví kurzový 
rozdíl  objeví, EuropeAid ho nechápe jako kurzový rozdíl a neřeší ho. 
EuropeAid  zajímají především rozdíly ze směn, kdy chce předejít 
spekulacím. Kurzové  rozdíly z bank jsou úplně neuznatelné. Pro lepší 
dohledatelnost a reportování o úrocích z grantu Komise EuropeAid také 



doporučuje založení zvláštního účtu  na projekt EuropeAidu (čl. 15.8. /přílohy II 
General conditions). 

Mechanismus vykazování úroků: Neexistuje žádná povinná metoda, ale důležité je, 
že organizace nesmí na penězích poskytnutých Komisí vydělávat. Možností je tedy 
nemít zvláštní účet, ale počítat samostatné cash flow projektu a na jeho základě 
vykázat za použití obvyklé úrokové sazby, kterou organizace získává na svých 
běžných účtech, úrok, jaký by byl býval organizaci připsán (tj. „jak by situace 
vypadala, kdyby měl projekt samostatný účet“).  
 
Pokud se v průběhu realizace projektu změní měnový kurz a sníží se finanční 
prostředky, EuropeAid nemůže rozpočet navyšovat. Není od věci dotázat se na 
delegaci, např. v Afghánistánu se (ovšem v případě ECHO !!!) podařilo při včasném 
jednání rozpočet navýšit, protože ECHO mělo zřejmě volné peníze a nemělo zájem 
na snížení aktivit v rámci daného projektu. Nicméně jediným standardním řešením  
v situaci, kdy při stávajícím vývoji kurzů (zejm. USD-EUR) není možné všechny 
naplánované aktivity financovat, tuto skutečnost na delegaci oznámit a na základě 
dodatku ke smlouvě snížit objem aktivit v projektu. Proto se doporučuje důkladné 
sledování a pravidelné přepočítávání nákladů v eurech a včasné informování 
EuropeAidu. Jako další řešení ze strany účastníků semináře FoRS bylo zmíněno 
využití “contingency reserve”; toto však na semináři CONCORD nepadlo.  

 
� Costs of land and buildings (na semináři v Bruselu se neřešilo) 
� Indirect costs for the organization receiving a running cost grant (provozní 

náklady) 
� Interest paid 

 
a. Úroveň detailů 
Pro uznatelnost nákladů musí být všechny náklady uvedené v počátečním rozpočtu 
projektu (estimated budget). Jakákoli změna tohoto rozpočtu (vyšší než 15 % budget 
line), která by změnila plánovanou akci nebo pracovní harmonogram může být 
povolena jen pokud je předmětem písemného dodatku ke smlouvě mezi oběma 
stranami.  
 
b. Hlavní rozpočtové kapitoly 
(H – Heading) 
H1: Staff 
H2: Travel expenses 
H3: Equipment and supplies 
H4: Local office 
H5: Other costs and services 
H6: Others (guarantee, audit, translation…) 
 
Nepřímé náklady (Indirect costs) – nutné pro vykonání akce. Je možné si vybrat 
mezi: 

a) Skutečnými náklady na základě analytického účetního systému 
b) Paušální částka (flat rate) – max. 7 % přímých nákladů 

 
c. Rozpočtování v jednotkách a jednotkové náklady 
Existuje diskuse, zda je jednotkový náklad průměrnou nebo maximální veličinou 
(výhrady Delegace při překročení jednotkových nákladů např. u mezd v průběhu 
víceletého projektu). Existuje rozdíl ve výkladu mezi dvěma odděleními EuropeAidu 
(průměrné jednotkové náklady vs. maximální).  
Na semináři CONCORD bylo zmíněno, že vyplácení odměn je možné pouze pokud je 
systém odměn transparentní a uveden již na počátku projektu v příslušné dokumentaci. 
Zástupce auditorského oddělení EuropeAidu zmínil, že je nutné mít i ukazatele, které 
podmiňují odměnu a jsou stanovené ve vnitřních směrnicích organizace.  
 



d.  Zohlednění inflace (pouze diskuse, v rámci semináře CONCORD nebyl prostor 
téma probrat) 
Zazněl názor, že by bylo možné použít „contingency reserve“ a dohoda s Evropskou 
komisí v případě, že kvůli inflaci není možné dokončit projekt.  
 
e.   Daňové otázky a DPH 

�  Daně  jsou neuznatelné 
�  Případně výjimka na DPH (VAT) ve Special conditions 
�  Delegace by měla s vládou země, kde se projekt implementuje, vyjednat 

„financing agreement“ na daný projekt a  na základě toho daňový úřad té země 
vydává potvrzení pro organizaci;  

•  Zkušenosti FoRS s DPH z ČR – oficiální odpověď EuropeAidu ohledně uznatelnosti 
DPH v případě, že vedoucí organizace (lead) není plátcem DPH, ale někteří partneři 
ano, byla nejasná a odkazovala jen na čl. 14.6. General Concitions. 

 
Z pohledu pracovníků EuropeAid vystupujících na semináři CONCORD je DPH vždy 
neuznatelné. Aktuální zkušenost ČvT z auditů prováděných v ČR říká, že jsme schopni 
DPH nakonec po delším dohadování s auditory obhájit, ale vůbec se na to nemůžeme 
do budoucna spoléhat. 
 
Diskuze:  

� Finanční manažer partnera v rozpočtu projektu 
� Subdodávky pro experty v projektu by neměly být zahrnuty do osobních 

(mzdových) nákladů.  
 
4. FINANČNÍ ZPRÁVY (také viz podkladové materiály na web. stránce FoRS) 

� Otázky měnových kurzů, kurzových ztrát a zisků (nutno vypočítat průměrný 
kurz za období podle Inforeuro) – konečný reportovací kurz je známý až na 
konci reportovacího období.  

� Zisky z úroků (i sankční úroky za zpožděné platby EuropeAid; interest on pre-
financing according to art. 15.9-15.13 General Conditions – dle jeho výše je 
daný režim, jak s ním zacházet – např. vracen každoročně EC, případně 
assigned to the action – viz General Conditions) 

� Kofinancování (pouze diskuse, v rámci semináře CONCORD nebyl prostor 
téma probrat) 

� Používání rozpočtové rezervy (pouze diskuse, v rámci semináře CONCORD 
nebyl prostor téma probrat) – pokud se nepoužije, musí se vrátit Komisi 

� Depreciace (pouze diskuse, v rámci semináře CONCORD nebyl prostor téma 
probrat) 

 
5. AUDIT A DOKLÁDÁNÍ UZNATELNÝCH NÁKLADŮ A VÝDAJŮ (také viz podkladové materiály 

na web. stránce FoRS) 
� Art.14 Annex II General conditions 
� Od 1. 2. 2006  zásadní změna:  auditor nevydává “audit certificate”, ale zprávu 

o “expenditure verification”. Auditor by měl dostat přesný seznam věcí, které má 
zkontrolovat a podle toho vydat zprávu.  

� RFF (report of factual findings) based on AUP (agreed-upon procedures) 
� AUP defined by ToR (terms of reference) in Annex VII (model RFF report 

included); de facto check-list činnosti auditora 
 
Diskuze o způsobu auditu partnera projektu ze strany vedoucí organizace (lead), který 
Evropská komise jasně nevymezuje. Doporučuje se domluvit se jako partner s vedoucí 
organizací na způsobu auditu při sepsání rozpočtu. Existuje celá škála od auditu 
prováděného ve vedoucí organizaci na základě zaslání originálů veškerých účetních 
dokladů od dalších partnerů projektu po dílčí audity u jednotlivých partnerů, které 
zadává auditor vedoucí organizace. 
 



6. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ A ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK V RÁMCI PROJEKTU (také viz podkladové 
materiály na web. stránce FoRS) 

Příloha IV zmiňuje (mimo jiné): 
� Evaluation by a comittee (min. 3 – odd number) 
� Nationality rule/rule of origin – prokazuje se pro položky nad 5.000 Eur na kus; 

Community customs code; rozdíly mezi EDF/Budget 
� Timelimits long enough 
� Exclusion, selection and award criteria 

Různé typy smluv (práce, služby, dodávky) a limity pro povinný typ výběrového řízení 
(viz příloha IV).  
Nákup většího množství letenek: na semináři zazněl názor, že je vhodné poptat tři 
agentury, srovnat ceny a archivovat veškerou korespondenci. Někdy je lepší domluvit 
rámcovou smlouvu s agenturou.  
 
7. PADOR (Potential Applicant Data On-Line Registration Service) (také viz 

podkladové materiály na web. stránce FoRS) 
Některé údaje se dají změnit jen na žádost EuropeAidu, protože jsou spravovány DG 
Budget (tzv. LEF).  
EuropeAid se snaží, aby na všech Delegacích měli partneři přístup na počítač, kde se 
mohou zaregistrovat. Existuje manuál pro použití PADORu 
(http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/manuals/pador-
manuel_en.pdf). 
 
8. VISIBILITY (také viz podkladové materiály na web. stránce FoRS) 
Od 1.1.2009 je platný nový manuál 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm  

� Písemná a vizuální identita EU 
� Detailní povinné požadavky Komise  

V rozpočtu projektu je taky položka na visibility activity. 
Tipy a triky: např. když se v publikaci zapomene na visibility (tisk a nalepení nálepek 
s logem a požadavky). Také je třeba dát pozor na kopie dokumentů (inverzní loga).  
 
 
OSTATNÍ 
 
Odpovědi na semináři v Bruselu na dotazy ze strany FoRS 

� Požadavek vedoucí organizace ohledně uznávání pouze nákladů hrazených 
kartou nebo bankovním převodem není ničím podložený. 

� Změny uvnitř jedné rozpočtové linky: jakékoli, od listopadu 2006 existuje přímo 
„interpretation note“. 

 
Per diems (kap. 1) 

� Zaměstnanec české organizace na zahraniční cestě se řídí vyhláškou 
Ministerstva financí ČR. Limity v ní uvedené jsou v limitech EuropeAidu pro per 
diems (obsahují ubytování, stravné, náklady na místní dopravu a drobné 
výdaje).  

� Trochu se tedy rozchází per diems v pojetí EuropeAid (tj. de facto náklady 
související s působením zaměstnance na zahraniční misi a „diety“ (tj. stravné 
při zahraničních pracovních cestách). EuropeAid uznává samozřejmě per 
diems podle své logiky, tj. položka může obsahovat vedle stravného i výše 
uvedené náklady.  

 
Osobní náklady 

� Mzdy by měly odpovídat normálu v organizaci podle mzdové politiky 
organizace. 

� EuropeAid při hodnocení projektů hodnotí i poměr mezi náklady na lidské 
zdroje a ostatní (neexistuje nicméně žádný závazný ani doporučený poměr). 


