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Zadávacie podmienky nezávislej správy o faktických zisteniach o metodike týkajúcej sa 
dohody o grante financovanej v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum 
(RP7) 

Toto sú zadávacie podmienky, na základe ktorých <názov príjemcu>, ďalej len „príjemca“, súhlasí so 
zákazkou pre <názov audítorskej spoločnosti>, ďalej len „audítor“, na vypracovanie a predloženie 
nezávislej správy o faktických zisteniach týkajúcich sa dohôd o grante financovaných Európskou 
úniou/Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu v rámci siedmeho rámcového programu (RP7), 
pokiaľ ide o <názov a číslo dohôd o grante> (ďalej len „dohody o grante“), týkajúcej sa metodiky 
príjemcu na výpočet zamestnaneckých a režijných nákladov (nepriamych nákladov). Ak sa v týchto 
zadávacích podmienkach uvádza „Európska komisia“, vzťahuje sa to na jej postavenie signatára dohôd 
o grante s príjemcom. Európska únia/Euratom nie je zmluvnou stranou tejto zákazky. 
1.1  Povinnosti zmluvných strán tejto zákazky 

Pojmom „príjemca“ sa rozumie právny subjekt, ktorý dostáva grant a ktorý podpísal dohody o grante 
s Európskou komisiou1. 

• Príjemca zodpovedá za zostavenie finančného výkazu2 týkajúceho sa akcie financovanej na 
základe dohôd o grante v súlade s týmito dohodami a za jeho poskytnutie audítorovi, ako aj za 
poskytnutie istoty, že tento finančný výkaz možno náležite zosúhlasiť s príjemcovým systémom 
účtovníctva a vedením účtovných kníh a podkladovými účtami a záznamami. Tento finančný 
výkaz sa použije ako základ postupov, ktoré audítor vykoná v rámci tejto zákazky. Bez ohľadu na 
postupy, ktoré sa majú vykonať, príjemca naďalej vždy zodpovedá a ručí za použitú metodiku a 
správnosť finančného výkazu. 

• Príjemca je zodpovedný za vecnú správnosť výkazov, ktoré audítorovi umožnia vykonať 
stanovené postupy, a audítorovi predloží písomné vyhlásenie, ktoré dokladá správnosť týchto 
výkazov, s jasne uvedeným dátumom a obdobím, na ktoré sa tieto výkazy vzťahujú. 

• Príjemca uznáva, že schopnosť audítora účinne vykonať postupy požadované na základe tejto 
zákazky závisí od toho, či mu príjemca poskytne plný a neobmedzený prístup k svojim záznamom 
o zamestnancoch a k účtovným a ostatným príslušným záznamom. 

Pojmom „audítor“ sa rozumie audítor, ktorý je zodpovedný za vykonanie odsúhlasených postupov 
vymedzených v týchto zadávacích podmienkach a za predloženie nezávislej správy o faktických 
zisteniach príjemcovi. 

Audítor musí byť od príjemcu nezávislý. 

• [Možnosť 1: nehodiace sa prečiarknite] Audítor je oprávnený vykonávať štatutárne audity 
účtovných dokladov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. 
mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných 
závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa 
zrušuje smernica Rady 84/253/EHS, alebo s podobnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

•  [Možnosť 2: nehodiace sa prečiarknite] Audítor je príslušný verejný úradník, ktorému relevantné 
vnútroštátne orgány potvrdili právnu spôsobilosť na vykonávanie auditu príjemcu, a nepodieľa sa 
na príprave finančných výkazov. 

                                                 
1 Ak pre vzorovú dohodu o grante podľa RP7 platí osobitná doložka 10, alebo ak pre dohodu o grante Marie 
Curie podľa RP7 platí osobitná doložka 10 bis, tento formulár vyplnia aj tretie strany spojené s príjemcom. V 
takom prípade sa pod pojmom „príjemca“ rozumie „tretia strana“. 
2 Finančný výkaz sa v tomto kontexte vzťahuje iba na formulár C – príloha VI, ktorým si príjemca uplatňuje 
nárok na úhradu nákladov na základe dohody o grante. 
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• Postupy, ktoré sa majú vykonať, vymedzila Európska komisia a audítor nezodpovedá za vhodnosť 
a náležitosť týchto postupov. 

 

1.2  Predmet zákazky 

Predmet tejto zákazky je metodika zavedená a uplatňovaná príjemcom pri uplatňovaní nároku na 
úhradu nákladov na zamestnancov a sadzieb režijných nákladov (nepriame náklady).  
1.3  Dôvod zákazky 

Príjemca predloží Európskej komisii osvedčenie o metodike v podobe nezávislej správy o faktických 
zisteniach o metodike, ktorú vypracoval externý audítor, v súlade s článkom II.4 dohôd o grante. 
Povoľujúci úradník Komisie požaduje túto správu, pretože platby nákladov, ktoré príjemca požaduje, 
vykonáva na základe faktických zistení tejto správy. 
1.4  Druh a cieľ zákazky 

Toto predstavuje zákazku na vykonanie osobitných odsúhlasených postupov týkajúcich sa nezávislej 
správy o faktických zisteniach o metodike týkajúcej sa dohôd o grante. Cieľom tejto správy je, aby 
audítor predložil faktické zistenia týkajúce sa metodiky, ktorú použil príjemca na výpočet nákladov vo 
svojich finančných výkazoch týkajúcich sa akcií financovaných v rámci dohôd o grante. Postupy, 
ktoré sa majú vykonať, umožnia Komisii dospieť k rozhodnutiu o existencii metodiky príjemcu a jej 
vhodnosti, aby sa zaistilo, že náklady, na ktorých úhradu sa uplatňuje nárok, budú v súlade 
s podmienkami dohôd o grante. 

Keďže táto zákazka nie je zákazkou s uistením, audítor nepredkladá audítorské stanovisko 
a nevyjadruje uistenie. Európska komisia odvodí svoje uistenie zo záverov, ktoré si sama urobí na 
základe správy o faktických zisteniach týkajúcich sa finančného výkazu predloženej audítorom. 

Audítor vo svojej správe uvedie, že pri vypracúvaní tejto správy nevznikol medzi ním a príjemcom 
konflikt záujmov, a oznámi honorár zaplatený audítorovi za poskytnutie správy. 

1.5  Vecný rozsah práce 

1.5.1 Audítor vykoná túto zákazku v súlade s týmito zadávacími podmienkami a: 

- s Medzinárodným štandardom pre súvisiace služby (ďalej len „ISRS“) 4400 Zákazky na vykonanie 
odsúhlasených postupov týkajúcich sa finančných informácií, ako ho vyhlásila Medzinárodná 
federácia účtovníkov (IFAC);  

- v súlade s Etickým kódexom profesionálnych účtovníkov vydaným IFAC. Hoci sa v ISRS 4400 
stanovuje, že nezávislosť nie je požiadavkou pre zákazky týkajúce sa odsúhlasených postupov, 
Európska komisia vyžaduje, aby audítor spĺňal aj požiadavky nezávislosti uvedené v Etickom 
kódexe profesionálnych účtovníkov. 

1.5.2 Plánovanie, postupy, dokumentácia a dôkazy 

Audítor by mal prácu plánovať tak, aby sa mohla vykonať účinná analýza metodiky. Na tento účel 
vykoná postupy uvedené v bode 1.9 týchto zadávacích podmienok („Vecný rozsah práce - Povinný 
formát správy a postupy, ktoré sa majú vykonať“) a dôkazy, ktoré získal na základe týchto postupov, 
použije ako základ pre správu o faktických zisteniach. 
1.6  Podávanie správ 

V správe o faktických zisteniach o metodike, ktorých príklad je priložený k týmto zadávacím 
podmienkam, by sa mal účel a odsúhlasené postupy zákazky uviesť dostatočne podrobne tak, aby 
príjemca a Európska komisia mohli porozumieť povahe a rozsahu postupov vykonaných audítorom. 
Použitie formátu správy, ktorý je priložený ako príloha VII k všeobecným podmienkam, je povinné. 
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Správa by mala byť vypracovaná v jazyku uvedenom v článku 4 dohody o grante. V súlade s článkom 
II.22 dohody o grante má Európska komisia a Európsky dvor audítorov právo vykonať audit 
akejkoľvek práce vykonanej v rámci projektu, pri ktorej sa požaduje úhrada nákladov od Európskej 
únie alebo Euratomu. Tento audit sa môže vzťahovať aj na prácu týkajúcu sa tejto zákazky. 
 

1.7 Načasovanie 

Správa by sa mala predložiť do [DÁTUM]. 
1.8  Ostatné podmienky 

[Príjemca a audítor môžu tento oddiel použiť na dohodnutie iných konkrétnych podmienok, ako 
napríklad honoráre audítorovi, drobné výdavky, zodpovednosť, rozhodné právo atď.] 

[obchodný názov audítorskej spoločnosti]                       [obchodný názov príjemcu] 
[meno a funkcia oprávneného zástupcu]                                [meno a funkcia oprávneného zástupcu] 
<dd mesiac rrrr>                  <dd mesiac rrrr> 
<podpis audítora>                                               <podpis príjemcu> 
 
1.9  Vecný rozsah práce – Záväzný formát správy a postupy, ktoré sa majú 
vykonať 

Nezávislá správa o faktických zisteniach o metodike týkajúca sa dohody o grante 
financovanej podľa siedmeho rámcového programu pre výskum (RP7) 

Vytlačí sa na hlavičkovom papieri audítora 
 
<Meno (mená) kontaktnej osoby (kontaktných osôb)>, <pozícia> 
<Názov príjemcu> 
<Adresa> 
<dd mesiac rrrr> 

Vážený pán/pani <Meno (mená) kontaktnej osoby (kontaktných osôb)>,  

V súlade s našou zmluvou z <dd mesiac rrr> s <názov príjemcu>, ďalej len „príjemca“, a so 
zadávacími podmienkami k nej priloženými (pripojenými k tejto správe), predkladáme našu nezávislú 
správu o faktických zisteniach (ďalej len „správa“) týkajúcu sa metodiky použitej na výpočet 
zamestnaneckých a režijných nákladov (nepriamych nákladov). Žiadali ste o vykonanie určitých 
postupov v súvislosti s grantom na základe [názov a číslo dohody], ďalej len „dohoda o grante“. 
Správa sa vzťahuje na metodiku používanú v období [dátum]. V prípade, že príjemca zmení metodiku, 
správa sa nebude vzťahovať na finančné výkazy3 predložené po tejto zmene.  

Cieľ 

Naša zákazka bola zákazkou na vykonanie dohodnutých postupov týkajúcich sa metodiky použitej na 
výpočet zamestnaneckých a režijných nákladov (nepriamych nákladov) v kontexte dohôd o grante 
podpísaných medzi Vami a Európskou komisiou v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum 
(RP7). Súčasťou nej bolo vykonať určité špecifikované postupy s cieľom potvrdiť faktický základ 
reakcií a opisov príjemcu, ktorých výsledky používa Európska komisia na vyvodenie záverov z 
postupov, ktoré sme vykonali.  

                                                 
3 Finančný výkaz sa v tomto kontexte vzťahuje iba na formulár C – príloha VI, ktorým si príjemca uplatňuje 
nárok na úhradu nákladov na základe dohody o grante. 
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Cieľom tejto správy je, aby audítor predložil faktické zistenia týkajúce sa metodiky, ktorú použil 
príjemca na výpočet účtovaných nákladov vo svojich finančných výkazoch týkajúcich sa akcií 
financovaných v rámci dohôd o grante. 

 

 

Vecný rozsah práce 

Naša zákazka bola vykonaná v súlade: 

- so zadávacími podmienkami priloženými k tejto správe a: 

- s Medzinárodným štandardom pre súvisiace služby (ďalej len „ISRS“) 4400 Zákazky na vykonanie 
odsúhlasených postupov týkajúcich sa finančných informácií, ako ho vyhlásila Medzinárodná 
federácia účtovníkov (IFAC);   

- s Etickým kódexom profesionálnych účtovníkov vydaným IFAC. Hoci sa v ISRS 4400 ustanovuje, 
že nezávislosť nie je požiadavkou pre zákazky týkajúce sa odsúhlasených postupov, Európska 
komisia vyžaduje, aby audítor spĺňal aj požiadavky nezávislosti uvedené v Etickom kódexe 
profesionálnych účtovníkov.  

V zmysle požiadaviek sme vykonali iba postupy ustanovené v zadávacích podmienkach pre túto 
zákazku a svoje faktické zistenia o týchto postupoch sme uviedli v tabuľke priloženej k tejto správe. 

Vecný rozsah týchto dohodnutých postupov určila jedine Európska komisia a postupy sa vykonali iba 
s cieľom pomôcť Európskej komisii pri vyhodnocovaní toho, či bola metodika prípravy žiadostí o 
úhradu nákladov príjemcu v súlade s požiadavkami dohody o grante financovanej EÚ/Euratomom. 
Audítor nezodpovedá za vhodnosť a náležitosť týchto postupov. 

Keďže nami vykonané postupy nepredstavovali audit ani preskúmanie uskutočnené v súlade 
s medzinárodnými audítorskými štandardmi alebo medzinárodnými štandardmi pre zákazky na 
preverenie, nevyjadrujeme uistenie k finančným výkazom založeným na tejto metodike. 

Ak by sme vykonali dodatočné postupy alebo audit alebo preskúmanie finančných výkazov príjemcu 
v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi, do našej pozornosti by sa mohli dostať iné 
skutočnosti, ktoré by sme Vám oznámili. 

Zdroje informácií 

V správe sa uvádzajú informácie, ktoré nám poskytli vedúci predstavitelia príjemcu v reakcii na 
konkrétne otázky, alebo ktoré sme získali a vyňali z informačných a účtovných systémov príjemcu.  

Faktické zistenia 

Faktické zistenia audítora založené na vykonaných postupoch sa nachádzajú v tabuľke 
priloženej k tejto správe. 

Výnimky 

V niektorých prípadoch audítor nemohol úspešne dokončiť špecifikované postupy. Týmito 
výnimkami sú: 

[na tomto mieste by sa mali uviesť výnimky, ako sú neschopnosť zosúhlasiť základné 
informácie, nedostupnosť údajov, ktoré bránili audítorovi pri vykonaní postupov atď.] 
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Využitie tejto správy 

Táto správa slúži výhradne na účel stanovený v prv uvedenom cieli.  

Táto správa je vypracovaná len na dôverné využitie príjemcom a Európskou komisiou a len na účel 
predloženia Európskej komisii v súvislosti s požiadavkami stanovenými v článku II.4.4 dohody 
o grante. Príjemca alebo Európska komisia sa nemôžu na túto správu spoliehať v prípade akéhokoľvek 
iného účelu, ani sa nemôže ďalej poskytnúť iným stranám. Európska komisia môže túto správu 
poskytnúť len tým osobám, ktoré majú predpismi ustanovené práva na prístup k nej, najmä 
Európskemu úradu pre boj proti podvodom a Európskemu dvoru audítorov. 

Táto správa sa vzťahuje iba na uvedenú metodiku a nepredstavuje správu o finančných výkazoch 
príjemcu.  

Medzi audítorom a príjemcom nie je pri vypracovaní tejto správy konflikt záujmov4. Audítorovi sa za 
vypracovanie správy vyplatil honorár vo výške _______ EUR. 

Radi s Vami našu správu prediskutujeme a poskytneme Vám akékoľvek ďalšie potrebné informácie 
alebo pomoc. 

S úctou 

[obchodný názov audítorskej spoločnosti] 
[meno a funkcia oprávneného zástupcu] 
<dd mesiac rrrr>,<podpis audítora> 

                                                 
4 Konflikt záujmov nastane, keď sa objektívnosť audítora pri udeľovaní osvedčenia spochybní, alebo by sa mohla 
spochybniť, napríklad preto, lebo audítor:  
- sa podieľal na príprave finančných výkazov (formulárov C),  
- môže mať z prijatia osvedčenia priamy prospech, 
- má blízky vzťah k niektorej osobe zastupujúcej príjemcu, 
- je vedúcim pracovníkom, členom správnej rady alebo partnerom príjemcu, 
- sa ocitne v akejkoľvek inej situácii kompromitujúcej jeho nezávislosť alebo schopnosť vydať nestranné osvedčenie. 
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Vyhlásenia, ktoré má urobiť príjemca, a zodpovedajúce postupy, ktoré má vykonať audítor. 
Audítor navrhuje a vykonáva svoju prácu v súlade s cieľom a vecným rozsahom tejto zákazky a s postupmi, ktoré sa majú vykonať tak, ako sú spresnené ďalej. 
Pri vykonávaní týchto postupov môže audítor uplatniť techniky, ako sú získavanie informácií a analýza, výpočty, prepočty, porovnanie, iné kontroly 
administratívnej presnosti, pozorovanie, kontrola záznamov a dokumentov, kontrola aktív a získavanie potvrdení alebo akékoľvek iné techniky považované za 
nevyhnutné pri vykonávaní týchto postupov.  

Európska komisia si vyhradzuje právo vydať usmernenie spolu s príkladmi definícií a zistení s cieľom usmerniť audítora, pokiaľ ide o povahu a prezentáciu 
skutočností, ktoré sa majú zistiť. Európska komisia si vyhradzuje právo meniť postupy prostredníctvom písomného oznámenia príjemcovi. Majú sa vykonať tieto 
postupy: 
Vyhlásenia, ktoré má urobiť príjemca, a zodpovedajúce postupy, ktoré má vykonať audítor, s príkladmi faktických zistení. 
Aby sa metodika považovala za zlučiteľnú s požiadavkami dohody o grante, mala by sa ku všetkým uvedeným vyhláseniam týkajúcim sa metodiky príjemcu uviesť kladná odpoveď. 
Všetky výnimky by sa mali zdôrazniť v hlavnom zhrnutí správy.  
Vyhlásenia, ktoré má urobiť príjemca Postup, ktorý má vykonať audítor, a faktické zistenia 
Ďalej opísaná metodika sa používa od [dátum]. 
Nasledujúca plánovaná zmena metodiky, ktorú používa príjemca, bude od [dátum] 

Postup: 
Audítor prekontroloval záznamy a dokumenty, ktoré slúžia na podporu údajov 
uvedených príjemcom. 
Zistenie: 
Údaje uvedené príjemcom zodpovedajú informáciám o hospodárení, ktoré poskytol 
príjemca. 

Zamestnanci 
1. Existujú schválené evidencie dochádzky, ktoré umožňujú, aby všetky hodiny zamestnancov 
boli pridelené na prácu na projekte, čas na riadenie a čas na administratívu, na dovolenky atď. 
Evidencia dochádzky umožňuje prideliť čas zamestnancov, ktorí pracujú na viacerých 
projektoch, na tieto projekty a zahŕňajú kontrolu na zabránenie dvojitému účtovaniu času. 
„Produktívne hodiny“ predstavujú (priemerný) počet hodín, ktoré zamestnanec za rok 
odpracoval po odpočítaní dovolenky, práceneschopnosti a ostatných nárokov. Tento výpočet 
by mal poskytnúť príjemca a mal by sa zakladať na období(iach) zodpovedajúcom(-ich) 
finančnému(-ým) výkazu(om) alebo na poslednom uzavretom účtovnom roku (podľa toho, čo 
používa príjemca).  
 

Postup: 
V prípade 10 náhodne vybraných zamestnancov audítor skontroloval: 
že zamestnanec zaznamenal riadiace a administratívne úlohy oddelene od času 
venovaného projektu; 
že existuje kontrola schválení, ktorou sa okrem iného kontroluje dvojité účtovanie 
času. 
Audítor získal výpočet produktívnych hodín po kontrole všetkých potrebných 
záznamov, vnútroštátnych právnych predpisov, pracovných dohôd, zmlúv a 
akýchkoľvek iných príslušných dokumentov. 
Zistenie: 
Záznamy o dochádzke zahŕňajú v prípade kontrolovaných položiek uvedené oddelené 
časy a povolenie vrátane kontroly dvojitého účtovania času. 
Za posledný celý kalendárny rok: 
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Vyhlásenia, ktoré má urobiť príjemca, a zodpovedajúce postupy, ktoré má vykonať audítor, s príkladmi faktických zistení. 
Aby sa metodika považovala za zlučiteľnú s požiadavkami dohody o grante, mala by sa ku všetkým uvedeným vyhláseniam týkajúcim sa metodiky príjemcu uviesť kladná odpoveď. 
Všetky výnimky by sa mali zdôrazniť v hlavnom zhrnutí správy.  
Vyhlásenia, ktoré má urobiť príjemca Postup, ktorý má vykonať audítor, a faktické zistenia 

Priemerný počet produktívnych hodín 10 zamestnancov bol ________. 
Priemerný počet produktívnych hodín na zamestnanca bol v rámci organizácie ako 
celku podľa záznamov dochádzky príjemcu ___________. 
Výpočet produktívnych hodín zodpovedá bežným účtovným postupom príjemcu. 

2. V nákladoch na zamestnancov sú obsiahnuté iba štandardné mzdy, náklady zamestnávateľa 
atď. a v prípade zamestnancov pracujúcich na projektoch Európskej únie alebo Euratomu 
neexistujú osobitné podmienky, pokiaľ sa vyslovene neustanovujú v dohode o grante. 

Postup: 
Audítor zosúhlasil zamestnanecké náklady použité pri výpočte priemerných nákladov 
na zamestnancov so mzdovým systémom a účtovnými záznamami. 
Zistenie: 
Sumy použité pri výpočte nákladov boli zhodné so sumami v účtovných záznamoch. 
Náklady sa skladali zo štandardných miezd a štatutárnych nákladov zamestnávateľov 
a nezahŕňali bonusy, a príjemca potvrdil, že v prípade zamestnancov pracujúcich na 
projektoch Európskej únie alebo Euratomu neexistujú osobitné podmienky. 

3. Hodinové sadzby sú vypočítané správne s použitím (podľa potreby 3a alebo 3b): 
3a: Skutočné náklady na zamestnancov založené na týchto možnostiach [hodiacu sa 
vyberte]: 
• skutočné náklady na zamestnancov na osobu vydelené skutočnými produktívnymi 

hodinami na osobu; 
• skutočné náklady na zamestnancov na osobu vydelené štandardnými produktívnymi 

hodinami. 
3b: V prípade metódy stanovenia priemerných nákladov by mal príjemca uviesť, že: 
• metodika použitá na výpočet priemernej(-ých) zamestnaneckej(-ých) hodinovej(-ých) 

sadzby(-ieb) predstavuje bežný postup nákladového účtovníctva organizácie; 
• osoby boli zadelené do príslušných skupín v súlade s opísanou metodikou a že ekvivalent 

plného pracovného času sa použil správne; 
• účtované priemerné zamestnanecké náklady sú založené na nákladoch na zamestnancov, 

ktoré sú zaregistrované v štatutárnej účtovnej závierke organizácie; 
• z výpočtu priemerných zamestnaneckých nákladov boli vylúčené neoprávnené položky 

vymedzené v článku II.14.3, príloha II k dohode o grante EK alebo náklady, ktorých 
úhrada sa požaduje v rámci iných kategórií nákladov. 
⎯ ). 

Postup (použite 3a alebo 3b podľa metódy výpočtu nákladov na zamestnancov): 
3a:  
• audítor prekontroloval výpočet a potvrdil, že hodinové sadzby sú vypočítané tak, 

ako konkrétne uviedol príjemca; 
• audítor vynásobil priemernú zamestnaneckú hodinovú sadzbu celkovým počtom 

produktívnych hodín v období, na ktoré sa vzťahuje(ú) finančný(é) výkaz(y), 
alebo v poslednom uzavretom účtovnom roku (podľa toho, čo používa príjemca) a 
výsledok zosúhlasil s účtovnými záznamami („účtovateľné“ náklady na 
zamestnancov).  

 
3b:  
• audítor prekontroloval všetky príslušné príručky a/alebo interné usmernenia 

obsahujúce opis metodiky použitej na výpočet primeraných zamestnaneckých 
nákladov; 

• získal zoznam priemerných zamestnaneckých sadzieb vypočítaných príjemcom v 
súlade s použitou metodikou;  

• získal zoznam všetkých príslušných zamestnancov (pracujúcich na projektoch EÚ 
+ nepracujúcich na projektoch EÚ), na základe ktorého sa vypočítala priemerná(é) 
zamestnanecká(é) sadzba(y); 

• audítor prekontroloval zadelenie zamestnancov do príslušnej(-ých) skupiny(-ín) a 
overil správnosť ekvivalentu plného pracovného času; 

• audítor zosúhlasil číselné údaje o celkovej výške nákladov na zamestnancov, ktorá 
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Vyhlásenia, ktoré má urobiť príjemca, a zodpovedajúce postupy, ktoré má vykonať audítor, s príkladmi faktických zistení. 
Aby sa metodika považovala za zlučiteľnú s požiadavkami dohody o grante, mala by sa ku všetkým uvedeným vyhláseniam týkajúcim sa metodiky príjemcu uviesť kladná odpoveď. 
Všetky výnimky by sa mali zdôrazniť v hlavnom zhrnutí správy.  
Vyhlásenia, ktoré má urobiť príjemca Postup, ktorý má vykonať audítor, a faktické zistenia 

sa zohľadnila pri výpočte priemernej zamestnaneckej sadzby, a celkovej výšky 
nákladov na zamestnancov zaznamenanej v štatutárnych účtovných závierkach; 

• audítor prekontroloval, či boli z výpočtu priemerných zamestnaneckých nákladov 
vylúčené neoprávnené položky vymedzené v článku II.14.3, príloha II k dohode o 
grante EK alebo náklady, ktorých úhrada sa požaduje v rámci iných kategórií 
nákladov. 

Zistenie: 
3a: 
• z uvedených porovnaní nevyplynuli rozdiely; 
• výsledok prv uvedeného zosúhlasenia („účtovateľné“ náklady na 

zamestnancov) ani v jednom prípade nepresiahol náklady zaznamenané 
v účtovných záznamoch; 

• audítor potvrdzuje, že použité sadzby neboli rozpočtované alebo odhadované 
sumy. 

•  
3b: 

• audítor nezistil nijaké nezrovnalosti medzi metódou opísanou v príslušných 
dokumentoch a metódou, ktorú použil príjemca. 

• z uvedených porovnaní číselných údajov nevyplynuli rozdiely; 
• audítor potvrdzuje, že sadzby použité na výpočet priemerných 

zamestnaneckých nákladov neboli založené na rozpočtovaných alebo 
odhadovaných sumách. 

 
Režijné/Nepriame náklady  
4. Príjemca potvrdzuje toto: 
V nepriamych nákladoch sú zahrnuté iba tie náklady, ktoré nemožno priradiť konkrétnym 
projektom a tým, ktoré podporujú fungovanie organizácie ako celku.  
V nepriamych nákladoch nie sú zahrnuté náklady, ktoré sa týkajú výhradne nevýskumných 
častí organizácie. 
 
Ak organizácia vykonáva činnosti iné ako výskum (napr. výroba, vzdelávanie atď.), tieto 
nepriame náklady sú prostredníctvom nákladového účtovníctva transparentne oddelené a nie 
sú súčasťou nároku na úhradu. 
 

Postup: 
Audítor získal výpočet hodinových sadzieb režijných nákladov (nepriame náklady), 
vrátane podrobného rozpisu nepriamych nákladov, ktoré sa majú priradiť 
výskumnej činnosti. 
Zistenie: 
V tomto rozpise neboli obsiahnuté náklady týkajúce sa priamej projektovej činnosti, 
ako sú náklady na výskumných pracovníkov, spotrebný materiál pre projekt 
a projektové výdavky. 
Tento rozpis neobsahuje náklady súvisiace s výrobou alebo vzdelávaním alebo s inou 
činnosťou príjemcu, ktorá nie je výskumom. 
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Vyhlásenia, ktoré má urobiť príjemca, a zodpovedajúce postupy, ktoré má vykonať audítor, s príkladmi faktických zistení. 
Aby sa metodika považovala za zlučiteľnú s požiadavkami dohody o grante, mala by sa ku všetkým uvedeným vyhláseniam týkajúcim sa metodiky príjemcu uviesť kladná odpoveď. 
Všetky výnimky by sa mali zdôrazniť v hlavnom zhrnutí správy.  
Vyhlásenia, ktoré má urobiť príjemca Postup, ktorý má vykonať audítor, a faktické zistenia 
(Uvedené sa nevzťahuje na príjemcov, ktorí používajú paušálnu sumu na nárokovanie úhrady 
nepriamych nákladov v súlade s prílohou II k dohode o grante EK priloženej k dohode o 
grante, ktorá je predmetom kontroly.) 

Rozpis nepriamych nákladov použitý na výpočet režijných sadzieb bol zosúhlasený s 
účtovnými záznamami. 

5. Účtovný systém umožňuje úplnú sledovateľnosť vylúčenia: 
a) identifikovateľných nepriamych daní vrátane dane z pridanej hodnoty;  
b) ciel;  
c) dlžného úroku;  
d) rezerv na prípadné budúce straty alebo poplatky;  
e) kurzových strát, nákladov spojených s kapitálovým výnosom;  
f) nákladov deklarovaných alebo vzniknutých alebo uhradených v súvislosti s iným 

projektom Únie alebo Euratomu;  
g) dlhu a poplatkov za dlhovú službu, nadmerných alebo neuvážených výdavkov5. 
 
So zreteľom na nadmerné alebo neuvážené výdavky príjemca potvrdzuje, že nákupy sa 
vykonávajú podľa zásad najlepšej hodnoty za peniaze (najlepší pomer cena-kvalita), 
transparentnosti a rovnakého zaobchádzania medzi dohodou o grante financovanou 
Európskou úniou alebo Euratomom a ktoroukoľvek inou dohodou alebo dohovorom, ktoré 
príjemca prípadne uzavrel.  
Ak príjemca priraďuje spoločné náklady, mal by poskytnúť zoznam použitých metód 
priradenia (záznamy o využívaní, podlahová plocha, prepočet nákladov na základe činnosti, 
počet osôb atď.). 
 
(Uvedené sa nevzťahuje na príjemcov, ktorí používajú paušálnu sumu na nárokovanie úhrady 
nepriamych nákladov v súlade s prílohou II k dohode o grante EK priloženej k dohode o 
grante, ktorá je predmetom kontroly.) 

Postup: 
Audítor skontroloval účtovné záznamy a účtovnú osnovu. 
Audítor prekontroloval rozpis poskytnutý príjemcom a overil si, že z neho boli 
odstránené špecifikované neoprávnené položky. 
Audítor takisto prekontroloval (v prípade potreby aj prostredníctvom písomného 
vyhlásenia/vyjadrenia príjemcu), že neboli zahrnuté implicitné úroky, napr. 
prostredníctvom finančného lízingu alebo iných úverových dohôd. 
Zistenie: 
Audítor bol schopný získať potvrdenie, že sa nezahrnuli implicitné úroky, a nenašiel 
náklady, ktoré sa výslovne vzťahujú na niektorú zo špecifikovaných položiek. 
Audítor zosúhlasil sumu každej metódy použitej príjemcom na prideľovanie, ktorá sa 
má zaradiť do účtovných záznamov, a zosúhlasil základ prideľovania s príslušnými 
informáciami riadiacich pracovníkov o účtovníctve (záznamy o využívaní, podlahová 
plocha, prepočet nákladov na základe činnosti, počet osôb atď.). 
 
Zohľadňovať by sa mali iba tie druhy nadmerných a neuvážených výdavkov, 
ktoré sú uvedené v usmernení Komisie, od audítora sa nevyžaduje, aby v tejto 
veci uplatnil odborný úsudok alebo poskytol uistenie. 

6. Ak organizácia používa zjednodušený výpočet nepriamych nákladov (buď z dôvodu 
chýbajúceho analytického účtovníctva alebo používania nejakej podoby účtovníctva 
založeného na hotovosti), všetky odhady sú jasne opísané a zakladajú sa na vecných 
kritériách, ktoré možno objektívne potvrdiť. 
Príjemca musí poskytnúť zoznam priradenia nákladov, ktoré sa nezakladajú na 
východiskových účtovných informáciách. 
Vo všeobecnosti náklady, ktoré nemožno identifikovať a rozdeliť s použitím 

Postup: 
Audítor bol schopný vysledovať všetky priradenia nákladov k príslušnému účtovníctvu 
a informáciám vedúcich pracovníkov. 
Zistenie: 
Percentuálne odhady boli vysledované k podkladovým vecným kritériám, ktoré použil 
príjemca, a zistilo sa, že sú v zhode. 

                                                 
5 Nadmerné alebo neuvážené výdavky, ako sa vymedzujú v orientačných poznámkach vydaných Komisiou. 
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Vyhlásenia, ktoré má urobiť príjemca, a zodpovedajúce postupy, ktoré má vykonať audítor, s príkladmi faktických zistení. 
Aby sa metodika považovala za zlučiteľnú s požiadavkami dohody o grante, mala by sa ku všetkým uvedeným vyhláseniam týkajúcim sa metodiky príjemcu uviesť kladná odpoveď. 
Všetky výnimky by sa mali zdôrazniť v hlavnom zhrnutí správy.  
Vyhlásenia, ktoré má urobiť príjemca Postup, ktorý má vykonať audítor, a faktické zistenia 
vysledovateľného zdroja informácií, by sa nemali zahrnúť do výpočtu nepriamych nákladov. 
 
(Uvedené sa nevzťahuje na príjemcov, ktorí používajú paušálnu sumu na nárokovanie úhrady 
nepriamych nákladov v súlade s prílohou II k dohode o grante EK priloženej k dohode o 
grante, ktorá je predmetom kontroly.) 
7. Priradenie nepriamych nákladov k projektu sa uskutočňuje prostredníctvom  
- percentuálneho vyjadrenia nákladov na zamestnancov 
- pevnej zamestnaneckej hodinovej sadzby 
- inej nákladovej položky, ktorú špecifikuje príjemca  
 
(Uvedené sa nevzťahuje na príjemcov, ktorí používajú paušálnu sumu na nárokovanie úhrady 
nepriamych nákladov v súlade s prílohou II k dohode o grante EK priloženej k dohode o 
grante, ktorá je predmetom kontroly.) 

Postup: 
Audítor skontroloval, že priradenie nepriamych nákladov k projektu sa zhoduje s 
metodikou vymedzenou príjemcom. 
Zistenie: 
Priradenie nepriamych nákladov k projektu sa zhoduje s metodikou vymedzenou 
príjemcom. 
Keď sa používajú percentuálne vyjadrenia, audítor zistil, že „účtovateľné“ náklady 
na zamestnancov (prv vymedzené) vynásobené podielom režijných nákladov 
nepresahujú prv vymedzené celkové nepriame náklady, ktoré sa majú priradiť. 
V prípadoch, keď sa používa pevná hodinová sadzba, sa zistilo, že údaje o 
produktívnych hodinách použité na rozdelenie nepriamych nákladov a zamestnancov 
sú rovnaké.  
V prípadoch, keď sa používa iná nákladová položka, ktorá sa nezakladá na 
zamestnancoch, audítor zistil, že výsledok jej použitia neprekračuje celkovú sumu 
nepriamych nákladov, ktoré sa majú priradiť. 

 
 
[obchodný názov príjemcu]              [obchodný názov audítorskej 
spoločnosti] 
[meno a funkcia oprávneného zástupcu]                                                               [meno a funkcia oprávneného zástupcu] 
<dd mesiac rrrr>                              <dd mesiac rrrr> 
<podpis príjemcu>                                                                                                                                               <podpis audítora> 
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