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Přehled základních finančních 
pravidel a příprava rozpočtu v 
projektech H2020 

Program:

1. Reportování projektů H2020

2. Specifika nákladových kategorií

3. Diskuze, prostor pro doplňující otázky



Typy akcí v H2020

H2020

Research and 
innovation 
actions RIA

Innovation 
actions IA

Coordination 
and support 
actions CSA

Maria 
Sklodowska-
Curie actions 

MSCA

European 
Research 
Council 

grants ERC

SME 
Instrument
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Proces od A do Z

Výzva/Téma •Hledání partnerů, 
koordinátora

Project 
proposal

•Součástí žádosti je i kvalifikovaný odhad rozpočtu!

Grantová 
dohoda

•Konsorciální smlouva

Projektové 
období n-1

•Vykazovací období n-1

•Technická zpráva

•Finanční zpráva

Projektové 
období n

•Vykazovací období n

4

Zálohová platba

Průběžná platba
Platba zůstatku

Kde najdu další konkrétní  
informace a návody k projektům 

H2020?

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/reports_en.htm


Schéma

• Finanční část průběžného + 

závěrečného reportu

Jaký je cashflow projektů?
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PLATBY V PROJEKTU

zálohová platba
(Pre-financing)

průběžné platby 
(Interim payment)

platba zůstatku
(Payment of

balance) 

VÝŠE LHŮTY

koordinátorEvropská komise partneři

Grantová 

dohoda

Konsorciální 

smlouva

- průměr příspěvku za 1 vykazované období

- automatický odvod do garančního fondu (GF)

- od vykázaných nákladů 

- max. 85 % schváleného příspěvku EU 

(GF 5 % a zádržné 10 %)

90 dní

30 dní

90 dní

- obdržení kompletní 

průběžné zprávy

- vstup GA v platnost

- 10 dnů před startem 

projektu

- obdržení 

závěrečné zprávy

- podle celkové finanční situace 

projektu



Sazba financování EU

100 % 70% 

Výzkumné a inovační 

akce (RIA)

Koordinační a 

podpůrné akce (CSA)

Inovační akce (IA)

*Nezisková organizace je právní subjekt, který: a) nebyl zřízen za účelem tvorby zisku nebo b) nemá statutární či 

zákonnou povinnost rozdělovat zisky svým podílníkům či členům (viz Pravidla účasti, čl. 2) 



E-learning na webu H2020

• Publikace

• Videa

• Reporting v rámcovém programu H2020, ale doporučujeme i 
Kontinuální reporting v rámcovém programu Horizont 2020 a

Jak vyplnit finanční výkaz v rámcovém programu Horizont 2020?
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https://www.h2020.cz/cs/publikace
https://www.h2020.cz/cs/financni-aspekty/e-learning-h2020
https://www.youtube.com/watch?v=VUaNXKsT9LA


REPORTOVÁNÍ V PROJEKTECH 
H2020 - Kvíz
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Kvíz: Správné odpovědi
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V jaké měně se reportuje Evropské komisi?

c) EUR

Jakým směnným kurzem převádíme CZK na EURa?

c) Dle průměrného směnného kurzu za dané vykazované období

kurz vypočítá ECB po zadání vykazovaného období: 
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates
/html/eurofxref-graph-czk.en.html

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-czk.en.html


Kvíz: Správné odpovědi

Čemu by měl příjemce věnovat pozornost při realizaci projektu a přípravě na reportování?

a)   Finanční pravidla H2020 pro nákladové kategorie (GA, AGA, H2020 online manuál)

b)   Běžná účetní a manažerská praxe příjemce pro odepisování majetku

c)   Interní pravidla příjemce pro odměňování zaměstnanců

d)   Běžná účetní a manažerská praxe příjemce pro vyplácení cestovních náhrad

e)   Interní pravidla pro výběr dodavatele/subdodavatele

Změny v čerpání nákladů oproti původnímu schválenému rozpočtu:

d)   Jsou možné přesuny mezi jednotlivými nákladovými kategoriemi i mezi partnery 
projektu.
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Kvíz: Správné odpovědi

Co je to člověkoměsíc (person-month)?

a) 1 měsíc práce pracovníka na plný úvazek

b) Jednotka sloužící pro plánování projektových prací (a její alokace na Pracovní balíčky)

c) Jednotka, kterou informativně uvádíme do reportů a v rámci tzv. „Use of resources“ 

vysvětlujeme jejich čerpání/odklon od původního plánu
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Kvíz: Správné odpovědi

Jak funguje cashflow v rámci projektu?

d) Jedná o tzv. částečné ex-ante financování, kdy příjemci obdrží „zálohovou platbu“, která je 
majetkem Komise až do výplaty zůstatku

e) Příjemci musí kalkulovat s tzv. Garančním fondem (5%) a Zádržným (10%)
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poté následuje první vykazované období + 

průběžná platba, 

druhé vykazované období + druhá 

průběžná platba…

poslední vykazované období + platba 

zůstatku.



Kvíz: Správné odpovědi

Jak/kdy zjistím výši zálohové platby pro projekt?

b)   Cca 100% průměrného příspěvku EU na jedno vykazované období u projektů s více než 
dvěma vykazovanými obdobími

c) Záleží na Grantové dohodě a Konsorciální smlouvě

d) Max 30 dní od vstupu GA v platnost NEBO do 10ti dní před zahájením projektu (podle 
toho, co nastane později)

tj. výše zálohové platby je popsána v GA, Konsorciální smlouva určuje, jaké bude rozdělení 
financí mezi jednotlivými partnery projektu

Jak/kdy zjistím výši průběžné platby?

b)   Na základě reportování a výpočtu způsobilých nákladů za předcházející reportovací
období
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Kvíz: Správné odpovědi

Příjemce vyplňuje finanční výkaz za:

c) Své propojené třetí strany (linked third party)

d) Své třetí strany poskytující nepeněžitý příspěvek

a. Zdarma

b. Za úplatu

Propojená třetí strana má svůj vlastní finanční výkaz, nemá ovšem přístup do elektronického 
vykazování nákladů, výkaz za ni tedy vyplňuje propojený příjemce (výkaz je vytištěn, 
podepsán třetí stranou a uložen u příjemce k archivaci.

Ano, nepeněžité příspěvky třetích stran netvoří samostatnou nákladovou kategorii; příjemce 
je vždy vykazuje v nákladové kategorii, která odpovídá charakteru příspěvku.
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Kvíz: Správné odpovědi

Co znamená princip neziskovosti projektu?

b)   Při stanovení výše finančního příspěvku EU se berou v potaz nejen způsobilé náklady, ale 
i případné příjmy projektu

c)   Neziskovost je potřeba deklarovat na základě celého projektu

d) Příjem vzniklý využitím nových znalostí nabytých v projektu není považován za příjem 
projektu, jedná se o výjimku 

Osvědčení o finančních výkazech:

b)   Předkládá každý příjemce, jehož příspěvek od EK přesahuje částku 325 tis. EUR bez 
nepřímých nákladů

d)   Předkládá příjemce až v rámci závěrečné zprávy
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Kvíz: Správné odpovědi

Rozhodněte, zda je výrok pravdivý:

Maximální výše grantu (schválená v GA) může být v průběhu realizace 
projektu podle potřeby navýšena. 

ANO / NE

Musím vytvořit speciální bankovní účet pro projekt H2020?
ANO / NE

Koordinátor může odeslat finanční výkazy Komisi i přesto, že nějaký 
z partnerů výkaz nedodal (tj. bez finančního výkazu tohoto partnera).

ANO / NE
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Finanční reportování – nákladové kategorie



Základní rozpočtové kategorie

Přímé náklady

•Osobní náklady

•Subdodávky

•Ostatní 

–Cestovné

–Vybavení, infrastruktura a jiná aktiva

–Ostatní zboží a služby

–Interně fakturované zboží a služby

–Kapitalizované a operační náklady velkých 
výzkumných infrastruktur (mohou si nárokovat pouze 

subjekty splňující H2020 definici velké výzkumné infrastruktury!)

Nepřímé náklady
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Tabulka finančního výkazu
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Osobní náklady (1)
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Osobní náklady (2)
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Osobní náklady (3)
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Osobní náklady (4)
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Osobní náklady (5)
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Osobní náklady (6)

26

8000 EUR



Ostatní přímé náklady (1)

Cestovní náklady

• cestovní náhrady zaměstnanců

• náklady na cestovné a ubytování externích expertů, kteří se projektu 
účastní na ad hoc bázi

Vybavení, infrastruktura a jiná aktiva

• účetní odpisy 

• náklady na pronájem či leasing (bez poplatků za finanční služby!)

Ostatní zboží a služby

• spotřební materiál, náklady na diseminaci (open access, konferenční 
poplatky,…), náklady spojené s IPR, překlad dokumentů, logistické 
zajištění projektových meetingů, Osvědčení o finančních výkazech 
(CFS), atd.

27



Ostatní přímé náklady (2)
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Povinně vyplňují pouze partneři, u nichž 
ostatní přímé náklady přesáhnou 15 % 
rozpočtu na osobní náklady!



Subdodávky (1)
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• Identifikace projektových úkolů, které je nutné zadat 
externě a stanovení odhadu ceny subdodávky

• Limitovaný rozsah

• Pozor na úkoly svěřené koordinátorovi v čl. 41.2b) a 
na subdodávky mezi partnery (nejsou povoleny)

• Subdodávky musí být naplánovány v Příloze 1 a 2 GA
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Subdodávky (2)



Nepřímé/režijní náklady 

= 25 % přímých nákladů  (bez 
subdodávek)

•v rozpočtové tabulce se dopočítají 
automaticky na základě údajů o 
přímých nákladech projektu

•vzhledem k formě nákladů (flat rate) 
se neuvádí slovní popis.
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Příklad, Videa
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https://www.h2020.cz/cs/financni-aspekty/e-learning-h2020


85 270,28 EUR

= Max. EU contribution
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29,116.28

4,500

39,100

90,895.35



Člověkoměsíce
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Person months Associated WP

2,10 1

4,40 2

0 3

0,49 4



Osobní náklady

Osobní náklady rok 2017 = NEPROJEKTOVÉ ODMĚNOVÁNÍ

–Hodinová sazba 2017: (4000*12)/1720 = 27,91 EUR/hod

–Osobní náklady pro 2017: 27,91*900= 25 116,28 EUR

Osobní náklady rok 2018 = PROJEKTOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ

–Národní referenční sazba 2017: ((4000*12) –
25 116,28))/(1720-900)= 22 883,72/820=27,91 EUR/hod

–Projektová referenční sazba 2018: 40 EUR/hod

–Maximální dodatečná odměna: (8000/1720) *100 = 465,12 EUR

–Osobní náklady pro 2018: 

(27,91*100)+((40-27,91) *100)=2 791 +1 209 = 4 000 EUR

Celkové osobní náklady: 25 116,28 + 4000 = 29 116,28 EUR
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Subdodávky

Description Forseen in 

Annex I

Explanation (in 

no tforeseen in 

Annex I)

Costs

Sample 

analysis

YES - 4,500 EUR

TOTAL 4,500 EUR
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Ostatní přímé náklady

Short description Category Associated 

WP

Foreseen 

in Annex I

Explanation 

(if not 

foreseen in 

Annex I)

Costs

Depreciation costs of 

laser equipment

Equipment 1 YES - 30,000 EUR

CFS (audit) Other goods 

and services

4 YES 4,000 EUR

Project meeting 

(10/2/2018), catering, 

room, organization

Other goods 

and services

4 YES - 3,500 EUR

Project meeting 

(20/8P2017), Novak, 

BE

Travel 2 YES _ 900 EUR

Conference 

(30/12/2017), Novak, 
AT

Travel 2 YES - 400 EUR

Project meeting 

(10/2/2018), travel of 

external expert

Travel 4 YES - 300 EUR

TOTAL 39,100 

EUR



Finanční výkaz (1)
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29,116.28 4,500 39,100 18,179.07 90,895.35



Finanční výkaz (2)

39

0 90,895.35 90,895.35



NÁKLADOVÉ KATEGORIE - Aktivita



SKUTEČNÉ NÁKLADY
OBECNÁ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

skutečně
vynaložené
příjemcem

v době trvání
projektu

naplánovány v 
rámci příslušné

kategorie

v souvislosti s 
projektem (Annex
2 GA) a nezbytné
pro jeho realizaci



SKUTEČNÉ NÁKLADY
OBECNÁ KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

účetní standardy
a běžná účetní

praxe Princip 3E

národní legislativa 
(daně, pracovní 

právo zdravotní a 
soc. pojištění)

identifikovatelné
a ověřitelné, 
zanesené v 
účetnictví



NÁKLADY

ZPŮSOBILÉ
NEZPŮ-

SOBILÉ

PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ

OSOBNÍ SUBDODÁVKY OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY
IN-

KIND

OSTATNÍ 

ZBOŽÍ A 

SLUŽBY

CESTOVNÉ ODPISY
VNITRO-

FAKTURY

SCHÉMA



OSOBNÍ NÁKLADY
Max. 10

Dodatečná odměna (Addditional remuneration) 
vyplacena pracovníkům veřejné univerzity *

Osobní náklady administrativních pracovníků * 

Osobní náklady majitele malého podniku 
zapojeného do projektu, který si nevyplácí 
mzdu

Osobní náklady pracovníků, 
kteří mají DPČ

Osobní náklady pracovníků, 
kteří mají DPP

Osobní náklady pracovníků, 
kteří mají pracovní smlouvu

Osobní náklady pracovníků, kteří po skončení 
projektu sestavují Periodic Report 

Osobní náklady výzkumníků

Sociální a zdravotní odvody

Teleworking – práce z domova 



SUBDODÁVKY
Max. 8

Náklady na analýzu odolnosti nového 
komponentu ve vysokých teplotách

Náklady na laboratorní 
analýzu u externí společnosti

Náklady na testování prototypu na Antarktidě, 
které realizuje místní výzkumná stanice

Organizace školení externí společností 
(u CSA projektu) 

Průzkum trhu specializovanou agenturou

Náklady na vytvoření 
propagačního videa projektu

Náklady na vytvoření 
webových stránek

Náklady personálu, kterého 
zprostředkuje pracovní agentura 



OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
Max. 13

Catering na informačním 
setkání se stakeholdery

Náklady na aktualizaci 
konsorciální smlouvy

Náklady na CFS

Náklady na publikování 
v režimu Gold Open Access

Náklady na vytvoření 
propagačního videa projektu

Náklady na vytvoření 
webových stránek

Náklady personálu, kterého 
zprostředkuje pracovní agentura 

Poradenství v oblasti ochrany 
práv duševního vlastnictví

Překlad dokumentůPronájem místnosti pro účely 
projektového meetingu

Správní poplatky spojené 
s přihlášením vynálezu u patentového 
úřadu

Vydání publikací

Výtisk 
informačních 
brožur projektu



CESTOVNÉ
Max. 9

Cestovné a diety 
na projektový 
meeting

Cestovné do Karibiku, kde je 
pořádán kick-off meeting 

Cestovné na kick-off meeting, který 
se koná první den projektu, ale 
účastníci na něj jedou o den dříve

Letenka v ekonomické tříděLetenky v business třídě

Náklady na benzín spotřebovaný při sběru 
vzorků realizovaném firemním automobilem

Náklady na cestu technického 
konzultanta, který asistuje našim 
pracovníkům při implementaci projektu

Náklady na příjezd profesora, 
který je speakerem na námi 
pořádané mezinárodní konferenci

Náklady na užití soukromého 
vozidla pro pracovní účely 



VYBAVENÍ, INFRASTRUKTURA AJ. 
AKTIVA
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náklady na přepravu a instalaci laseru 
jako součást pořizovací ceny přístroje

odpisy elektronového mikroskopu 
používaného na 3 různé projekty

odpisy specializovaného 
softwaru na modelování 
součástek

odpisy vybavení 
nakoupeného před zahájením 
projektu

pronájem satelitního zařízení



NEPENĚŽITÉ PŘÍSPĚVKY 3. 
STRAN 4

Mzda personálu vyslaného ze zahraniční 
univerzity, která se jinak v projektu nepodílí

Náklady na přístup do infrastruktury 
externí výzkumné instituce

Odpisy diagnostického přístroje zapůjčeného ze 
společnosti, která není partnerem projektu

Spotřební materiál 
poskytnutý 3. stranou



NEPŘÍMÉ NÁKLADY
min. 6

Drobné kancelářské vybavení

Nábytek

Elektřina, světlo, teploOsobní náklady recepčního

Úklidové služby

Osobní náklady administrativních pracovníků 



NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Princip 3E

Bankovní poplatky účtované bankou 
příjemce spojené s platbami od Komise

Dluhy a s nimi spojené 
náklady, dluhová 
služba

Nadměrné a lehkomyslné výdaje

Náklady spojené s kapitálovými 
výnosy (např. vyplácená dividenda)Náklady vykázané v souvislosti s jiným 

projektem spolufinancovaným z EU/EURATOM

Odpisy pochybných pohledávek

Placené úroky (např. úroky z půjčky)

Rezervy na možné budoucí ztráty nebo dluhy

Ztráty související s pohybem směnného kurzu 
(např. kurzový rozdíl v době mezi zaúčtováním 
faktury a jejím proplacením



NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Časový nesoulad

Náklady na kick-off meeting, který 
se koná před zahájením projektu 

Náklady související 
s přípravou projektového 
návrhu

Náklady na přípravu 
konsorciální smlouvy

Náklady vynaložené v 
době, kdy je projekt 
pozastaven

Osobní náklady výzkumníků, 
kteří dokončují výzkumné 
projektové aktivity po jeho 
skončení



NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Chybí dokumentace pro audit

Dodávka laboratorních pomůcek, u 
kterých nebyly uchovány ceny od 
konkurenčních dodavatelů

Odpisy stroje, používaného na několik 
projektů, ke kterému nebyl veden 
přístrojový deník o jeho užívání 

Odměna rozdělená mezi pracovníky 
podle sympatií vedoucího

Odpisy majetku, který byl 
nakoupen pro projekt bez 
realizace výběrového 
řízení



NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
„Pro-tržní“ chování

Nákup spotřebního materiálu od 
partnera v projektu za tržní cenuOdměna pracovníkovi za 

dosažení prodejného cíle

Odměna 
pracovníkovi za 
získání grantu

Odměna za získání 
externě financovaného 
projektu

Podíl na zisku společnosti



NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY
Nadměrné, lehkomyslné aj.

Odpisy majetku, který instituce 
běžně hradí z nepřímých nákladů

Odpočitatelná DPH*

Náklady na pořádání konference (CSA 
projekt), které jsme neplánovaně 
museli zadat externí společnosti 

Dary pro hostující experty jako 
poděkování za jejich účastPoplatky za finanční služby (u finančního 

leasingu)

Pořizovací cena vybavení
Náklady na nábor pracovníků 

Dodatečná odměna (Addditional remuneration) 
vyplacená pracovníkům akciové společnosti 
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https://www.h2020.cz/files/svobodova/TCAV-Pravidla-financovani-projektu-H2020-web-2018-uprav.pdf
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