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Zadávacie podmienky nezávislej správy o faktických zisteniach o metodike týkajúcej sa 
dohody o grante financovanej v rámci siedmeho rámcového programu (7RP) 

Toto sú zadávacie podmienky, na základe ktorých <názov príjemcu>, ďalej len „príjemca“, súhlasí 
s angažovaním <názov audítorskej spoločnosti>, ďalej len „audítor“, na vypracovanie nezávislej 
správy o faktických zisteniach v súvislosti s dohodami o grante financovanými Európskym 
spoločenstvom/Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu týkajúcimi sa siedmeho rámcového 
programu (7RP) <názov a číslo dohôd o grante> (ďalej len „dohody o grante“), týkajúcich sa 
metodiky príjemcu pre výpočet osobných nákladov 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. Európske spoločenstvo nie je zmluvnou stranou tejto dohody. 

1.1  Povinnosti zmluvných strán 

„Príjemca“ je právny subjekt, ktorý dostáva grantové financovanie a ktorý podpísal dohody o grante 
s Európskou komisiou1. 

• Príjemca zodpovedá za zostavenie finančného výkazu2 za akciu financovanú na základe dohôd 
o grante v súlade s týmito dohodami a jeho predloženie audítorovi, ako aj za zabezpečenie toho, že 
tento finančný výkaz možno náležite porovnať s účtovným a evidenčným systémom príjemcu 
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 zodpovedá za používanú metodiku a správnosť finančného výkazu.Príjemca je 
zodpovedný za vecné vyhlásenia, ktoré audítorovi umožnia vykonanie stanovených postupov, 
a audítorovi predloží písomné vyhlásenie, ktoré dokladá tieto vyhlásenia, s jasne uvedeným 
dátumom a obdobím, ktorého sa vyhlásenia dotýkajú. 

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

„Audítor“ je audítor, ktorý je zodpovedný za vykonanie odsúhlasených postupov uvedených 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 na vykonávanie štatutárnych 
auditov 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, u ktorého príslušné 
vnútroštátne orgány potvrdili právnu spôsobilosť vykonať audit príjemcu a nie je zapojený do 
prípravy finančných výkazov. 

• Postupy, ktoré sa majú vykonať, stanovila Európska komisia a audítor nezodpovedá za vhodnosť 
a náležitosť týchto postupov. 

 
                                                 
1 Ak pre vzorovú dohodu o grante podľa 7RP platí osobitná doložka 10, alebo ak platí pre dohodu o grante Marie 
Curie podľa 7RP osobitná doložka 10 bis, tento formulár vyplnia aj tretie strany spojené s príjemcom. V takom 
prípade sa pod „príjemcom“ rozumie „tretia strana“. 
2 Finančný výkaz je v tomto kontexte iba formulár C – príloha VI, ktorým príjemca žiada o úhradu nákladov na 
základe dohody o grante. 
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1.2  Predmet zákazky 

Predmet zákazky je metodika, ktorú implementuje a uplatňuje príjemca, keď žiada o úhradu osobných 
nákladov a sadzieb režijných nákladov (nepriame náklady).  
1.3  Dôvod zákazky 

Príjemca predloží Európskej komisii osvedčenie metodiky formou nezávislej správy o faktických 
zisteniach týkajúcich sa metodiky, 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 
v prípade audítora predložiť faktické zistenia o metodike, ktorú používa príjemca na výpočet nákladov 
vo finančných výkazoch na akcie financované na základe dohôd o grante. Postupy, ktoré sa majú 
vykonať, umožnia Komisii dospieť k rozhodnutiu o existencii metodiky príjemcu a jej vhodnosti 
s cieľom zabezpečiť, aby náklady, ktorých úhrada sa požaduje, boli v súlade s podmienkami dohôd 
o grante. 

Keďže táto zákazka nie je zákazkou so zárukou, audítor nepredkladá audítorské stanovisko 
a nevyjadruje žiadne záruky. Európska komisia dospeje k záruke vyvodením vlastných záverov 
z faktických zistení o metodike príjemcu, ktoré uviedol audítor. 

Audítor vo svojej správe uvedie, že medzi ním a príjemcom nie je konflikt záujmov týkajúci sa 
vypracovania tejto správy, ako aj poplatok zaplatený audítorov za vyhotovenie správy. 

1.5  Rozsah práce 

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

- v súlade s medzinárodnou normou týkajúcou sa súvisiacich služieb (ďalej len „ISRS“) 4400 
Zákazky na vykonanie odsúhlasených postupov týkajúce sa finančných informácií, uverejnenou 
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 („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 týkajúcich sa metodiky, príklad ktorej je priložený k týmto 
zadávacím podmienkam, by sa mali účel a odsúhlasené postupy zákazky uviesť dostatočne podrobne 
tak, aby príjemca a Európska komisia mali možnosť porozumieť charakteru a rozsahu postupov, ktoré 
audítor vykonal. Použitie formátu správy, ktorý je priložený ako príloha VII k všeobecným 
podmienkam, je povinné. Správa by mala byť vyhotovená 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 Spoločenstva. Takýto audit sa môže vzťahovať aj na prácu týkajúcu sa tejto zákazky. 
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1.7 Časový plán 
Správa by sa mala predložiť do [DÁTUM]. 
 
1.8  Ostatné podmienky 

[Tento oddiel môžu príjemca a audítor použiť na dohodnutie iných osobitných podmienok, ako sú 
audítorské poplatky, drobné výdavky, zodpovednosť, rozhodné právo atď.] 

 
1.9  Rozsah práce – Záväzný formát správy a postupy, ktoré sa majú vykonať 
 

Nezávislá správa o faktických zisteniach o metodike týkajúcej sa dohody o grante 
financovanej na základe siedmeho rámcového programu pre výskum (7RP) 

Vytlačí sa na hlavičkovom papieri audítora 
 
<Meno(-á) kontaktnej(-ých) osoby(osôb)>, < Pozícia> 
< Názov príjemcu> 
<Adresa> 
<dd mesiac rrrr> 

Vážený(-á/-í/-é) <Meno(-á) kontaktnej(-ých) osoby(osôb)> 

V súlade s našou zmluvou z <dd mesiac rrrr> 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“) týkajúcich sa metodiky 
používanej na výpočet osobných nákladov a sadzieb režijných nákladov (nepriame náklady). 
Požadovali ste, aby sa vykonali určité postupy v súvislosti s grantom týkajúcim sa [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 uplatňovať na 
finančné výkazy3 predložené po takejto zmene. 

Cieľ 

Našou zákazkou bolo vykonanie odsúhlasených postupov týkajúcich sa metodiky používanej na 
výpočet osobných nákladov a sadzieb režijných nákladov (nepriame náklady) v súvislosti s dohodami 
o grante podpísanými medzi Vami a Európskou komisiou v rámci siedmeho rámcového programu pre 
výskum (7RP). Zákazka obsahovala vykonanie určitých osobitných postupov s cieľom potvrdiť reálny 
základ odpovedí a opisov, ktoré poskytol príjemca, výsledky ktorých Európska komisia používa na 
vyvodenie záverov z postupov, ktoré sme vykonali. 

Cieľom tejto správy je v prípade audítora predložiť faktické zistenia o metodike, ktorú používa 
príjemca, keď žiada o úhradu nákladov v jeho finančných výkazoch pri akciách financovaných na 
základe dohôd o grante. 

Rozsah práce 

Naša zákazka bola vykonaná v súlade: 

- so zadávacími podmienkami priloženými k tejto správe a: 

                                                 
3 Finančný výkaz je v tomto kontexte iba formulár C – príloha VI, ktorým príjemca žiada o úhradu nákladov na 
základe dohody o grante. 
 



DOHODA O GRANTE PODĽA 7. RÁMCOVÉHO PROGRAMU - PRÍLOHA VII - FORMULÁR E 
Version 2, 02/10/2008 

 5

- s medzinárodnou normou týkajúcou sa súvisiacich služieb (ďalej len „ISRS“) 4400 Zákazky na 
vykonanie odsúhlasených postupov týkajúce sa finančných informácií, uverejnenou 
Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC),   

- 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.  

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

Rozsah týchto dohodnutých postupov stanovila výhradne Európska komisia a postupy sa vykonali iba 
s cieľom pomôcť Európskej komisii pri posudzovaní toho, či je metodika na prípravu žiadostí 
o úhradu nákladov príjemcu v súlade s požiadavkami dohody o grante financovanej ES. Audítor 
nezodpovedá za vhodnosť a náležitosť týchto postupov. 

Keďže postupy nami vykonané nepredstavujú audit alebo preskúmanie vykonané v súlade 
s medzinárodnými účtovnými štandardmi alebo medzinárodnými štandardmi na preskúmanie, 
nevyjadrujeme záruku k akémukoľvek finančnému výkazu predloženému pri použití tejto metodiky. 

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

Zdroje informácií 

V správe sa uvádzajú informácie, ktoré nám poskytlo vedenie príjemcu, ako odpoveď na osobitné 
otázky alebo informácie získané a vyňaté z informačných a účtovných systémov príjemcu.  

Faktické zistenia 

Faktické zistenia audítora založené na vykonaných postupoch sú uvedené v tabuľke priloženej k tejto 
správe. 

Výnimky 

V niektorých prípadoch audítor nemohol úspešne vykonať uvedené postupy. Týmito výnimkami sú: 

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

Využitie tejto správy 

Táto správa slúži výhradne na účel stanovený v uvedenom cieli.  

Táto správa je vypracovaná výhradne na dôverné využitie príjemcom a Európskou komisiou 
a výhradne na účel predloženia Európskej komisii v súvislosti s požiadavkami stanovenými v článku 
II.4.4 dohody o grante. Príjemca alebo Európska komisia nemôžu túto správu využiť na žiaden iný 
účel, ani ju nemožno poskytnúť žiadnym iným stranám. Európska komisia môže túto správu 
poskytnúť iným stranám, ktoré majú regulačné 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.  
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Medzi audítorom a príjemcom nie je konflikt záujmov4 týkajúci sa vypracovania tejto správy. 
Audítorovi sa za vypracovanie správy vyplatil poplatok 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, ak 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 z prijatia osvedčenia priamo osobne ťažiť, 
- má blízky vzťah k niektorej osobe zastupujúcej príjemcu, 
- je členom vedenia, zmocnencom alebo partnerom príjemcu, 
- sa ocitne v akejkoľvek inej situácii kompromitujúcej jeho nezávislosť alebo schopnosť vydať 
nestranné osvedčenie. 
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Vyhlásenia, ktoré vykoná príjemca a zodpovedajúce postupy, ktoré vykoná audítor. 
 

Audítor navrhne a vykoná svoju prácu v súlade s cieľom a rozsahom tejto zákazky a s uvedenými postupmi, ktoré sa majú vykonať. Pri vykonávaní týchto 
postupov môže audítor uplatniť techniky, ako sú prieskum a analýza, (opakované) výpočty, porovnanie, iné administratívne kontroly presnosti, pozorovanie, 
kontrola záznamov a dokumentov, kontrola aktív a získavanie potvrdení alebo iné techniky považované za potrebné na vykonanie týchto postupov.  

Európska komisia si vyhradzuje právo vydať usmernenie spolu so vzorovými definíciami a zisteniami s cieľom usmerniť audítora o charaktere a predložení 
skutočností, ktoré sa majú zistiť. Európska komisia si vyhradzuje právo postupy zmeniť prostredníctvom písomného oznámenia príjemcovi. Majú sa vykonať tieto 
postupy: 

 

Vyhlásenia, ktoré urobí príjemca a zodpovedajúce postupy, ktoré vykoná audítor, s príkladmi faktických zistení. 
Na to, aby sa metodika považovala za zlučiteľnú s požiadavkami dohody o grante, mala by sa ku všetkým uvedeným vyhláseniam týkajúcim sa metodiky príjemcu uviesť 
pozitívna odpoveď. Všetky výnimky by sa mali zdôrazniť v hlavnom zhrnutí správy.  
Vyhlásenie, ktoré urobí príjemca Postup, ktorý vykoná audítor a faktické zistenia 
Uvedená metodika sa používa od [dátum]. 
Nasledujúca plánovaná zmena metodiky, ktorú príjemca používa, bude od [dátum] 

Postup: 
Audítor preskúmal záznamy a dokumenty, ktoré dosvedčujú údaje poskytnuté 
príjemcom. 
Zistenie: 
Údaje, ktoré uviedol príjemca, sú v súlade s informáciami o hospodárení, ktoré 
poskytol príjemca. 

Zamestnanci 
1. Existuje schvaľovaná evidencia dochádzky, ktorá umožňuje pridelenie všetkých 
odpracovaných hodín na prácu na projekte, času na riadenie a administratívu, dovolenky atď. 
Evidencia dochádzky umožňuje prideliť čas zamestnancov, ktorý pracujú na zložených 
projektoch, na tieto projekty a obsahuje kontrolu s cieľom zabrániť 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 podľa obdobia(-í) zodpovedajúceho(-ich) finančnému výkazu alebo 
poslednému uzavretému účtovnému 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 
venovanému projektu; 
že existuje kontrola povolení, ktorou sa okrem iného kontroluje dvojité 
účtovanie času. 
Zistenie: 
Pri kontrolovaných položkách obsahovala evidencia dochádzky oddelenie času, 
ako sa uviedlo a schválenie, vrátane kontroly dvojitého účtovania času. 
Za posledný kalendárny rok: 
Priemerné produktívne hodiny na 10 zamestnancov boli ____________. 
Priemerné produktívne hodiny na zamestnanca organizácie ako celku, 
zaznamenané v záznamoch o dochádzke príjemcu, boli ___________. 
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Vyhlásenia, ktoré urobí príjemca a zodpovedajúce postupy, ktoré vykoná audítor, s príkladmi faktických zistení. 
Na to, aby sa metodika považovala za zlučiteľnú s požiadavkami dohody o grante, mala by sa ku všetkým uvedeným vyhláseniam týkajúcim sa metodiky príjemcu uviesť 
pozitívna odpoveď. Všetky výnimky by sa mali zdôrazniť v hlavnom zhrnutí správy.  
Vyhlásenie, ktoré urobí príjemca Postup, ktorý vykoná audítor a faktické zistenia 
2. V osobných nákladoch na zamestnancov sú obsiahnuté iba štandardné mzdy, náklady 
zamestnávateľa atď. a pre zamestnancov pracujúcich na projektoch ES neexistujú žiadne 
osobitné podmienky, pokiaľ nie sú vyslovene stanovené v dohode o grante. 

Postup: 
Audítor porovnal osobné náklady použité pri výpočte osobných nákladov so 
mzdovým systémom a účtovnými záznamami. 
Zistenie: 
Sumy použité pri výpočte nákladov boli zhodné so sumami v účtovných 
záznamoch. 
Náklady tvorili štandardné mzdy a zákonné náklady zamestnávateľov 
a nezahŕňali príplatky, od príjemcu sa získalo potvrdenie, že zamestnanci 
pracujúci na projektoch ES nemajú žiadne osobitné podmienky. 

3. Hodinové sadzby sú vypočítané správnym spôsobom pri použití jednej z týchto možností 
[vyberte jednu]: 
• Skutočné osobné náklady na osobu vydelené skutočnými produktívnymi hodinami na 

osobu, 
• Skutočné osobné náklady na osobu vydelené priemernými/štandardnými produktívnymi 

hodinami, 
• Priemerné osobné náklady na osobu vydelené priemernými/štandardnými produktívnymi 

hodinami.  
V prípade prístupu priemerného stanovenia nákladov5 by mal príjemca uviesť: 

⎯ Ako sú zamestnanci rozdelení do kategórií (koľko kategórií, na základe akých 
kritérií), 

⎯ Mzdové pásma v každej kategórii od najnižšieho po najvyššie, priemer a strednú 
hodnotu, 

⎯ Hornú a dolnú percentuálnu odchýlku od priemeru v každej kategórii, 
⎯ Hornú a dolnú percentuálnu odchýlku od priemeru v prípade produktívnych hodín (ak 

sú známe), 
⎯ Zoznam priemerných sadzieb účtovaných v každej kategórii v predchádzajúcich 

rokoch (iba naznačenie očakávaného rozsahu sadzieb v čase platnosti dohody). 

Postup: 
Audítor prehliadol výpočet a potvrdil, že hodinové sadzby sú vypočítané tak, 
ako uviedol príjemca. 
V prípade, že sa účtujú priemerné náklady, audítor porovnal tieto informácie 
s účtovným systémom príjemcu: 
• Počet kategórií, 
• Mzdové pásmo, strednú hodnotu a priemer každej kategórie, 
• Hornú a dolnú percentuálnu odchýlku od priemeru (menovateľom je 

priemer), 
• Hornú a dolnú percentuálnu odchýlku od priemeru v prípade produktívnych 

hodín (ak sú známe), 
• Zoznam priemerných sadzieb účtovaných v každej kategórii 

v predchádzajúcich rokoch (iba naznačenie očakávaného rozsahu sadzieb 
v čase platnosti dohody). 

Audítor vynásobil priemernú sadzbu na každú kategóriu celkovým počtom 
produktívnych hodín za každú kategóriu v období , na ktoré sa vzťahuje(-ú) 
finančný(-é) výkaz(-y), alebo v poslednom uzavretom účtovnom roku (podľa 
toho, čo používa príjemca) a výsledky porovnal s účtovnými záznamami 
(„účtovateľné“ osobné náklady).  
Zistenie: 
Z uvedených porovnaní nevyplynuli žiadne rozdiely. 
Výsledok uvedeného prepočtu („účtovateľné“ osobné náklady) v žiadnom 
prípade neprekročil skutočné náklady zaznamenané v účtovných záznamoch. 

                                                 
5 Prístup priemerného stanovenia nákladov sa týka „priemerných osobných nákladov na osobu vydelených priemernými/štandardnými produktívnymi hodinami“. 
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Vyhlásenia, ktoré urobí príjemca a zodpovedajúce postupy, ktoré vykoná audítor, s príkladmi faktických zistení. 
Na to, aby sa metodika považovala za zlučiteľnú s požiadavkami dohody o grante, mala by sa ku všetkým uvedeným vyhláseniam týkajúcim sa metodiky príjemcu uviesť 
pozitívna odpoveď. Všetky výnimky by sa mali zdôrazniť v hlavnom zhrnutí správy.  
Vyhlásenie, ktoré urobí príjemca Postup, ktorý vykoná audítor a faktické zistenia 
Režijné náklady/Nepriame náklady  
4. Príjemca potvrdzuje toto: 
V nepriamych nákladoch sú zahrnuté iba tie náklady, ktoré nemožno prideliť na osobitné 
projekty a podporu fungovania organizácie ako celku.  
V nepriamych nákladoch nie sú zahrnuté náklady, ktoré sa týkajú výhradne nevýskumných 
častí organizácie. 
 
Ak organizácia vykonáva aktivity iné ako výskum (napr. výroba, vzdelávanie atď.), tieto 
nepriame náklady sú prostredníctvom nákladového účtovníctva prehľadne oddelené a nie sú 
súčasťou žiadosti o úhradu. 

Postup: 
Audítor získal výpočet hodinových sadzieb režijných nákladov (nepriame 
náklady), vrátane podrobného rozpisu nepriamych nákladov, ktoré sa majú 
vyčleniť na výskumné aktivity. 
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. 
V tomto rozpise nie sú obsiahnuté náklady týkajúce sa vzdelávania alebo výroby 
alebo iných nevýskumných činností príjemcu. 
Rozpis nepriamych nákladov použitý na výpočet mier režijných nákladov sa 
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Vyhlásenia, ktoré urobí príjemca a zodpovedajúce postupy, ktoré vykoná audítor, s príkladmi faktických zistení. 
Na to, aby sa metodika považovala za zlučiteľnú s požiadavkami dohody o grante, mala by sa ku všetkým uvedeným vyhláseniam týkajúcim sa metodiky príjemcu uviesť 
pozitívna odpoveď. Všetky výnimky by sa mali zdôrazniť v hlavnom zhrnutí správy.  
Vyhlásenie, ktoré urobí príjemca Postup, ktorý vykoná audítor a faktické zistenia 

porovnal s účtovnými záznamami. 
5. Účtovný systém zabezpečuje úplnú sledovateľnosť vylúčenia: 
a) identifikovateľné nepriame dane vrátane dane z pridanej hodnoty,  
b) clá,  
c) dlžný úrok,  
d) rezervy na prípadné budúce straty alebo poplatky,  
e) kurzové straty, náklady spojené s kapitálovým výnosom,  
f) náklady deklarované, vzniknuté alebo nahradené v súvislosti s iným projektom 
Spoločenstva,  
g) dlh a poplatky za dlhovú službu, nadmerné alebo neuvážené výdavky6. 
 
Pokiaľ ide o nadmerné alebo neuvážené výdavky, príjemca potvrdzuje, že obstarávanie sa 
vykonáva podľa zásad najvýhodnejšej cenovej ponuky (najlepší pomer cena – kvalita), 
transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s dohodou o grante financovanou Spoločenstvom 
a akoukoľvek inou dohodou alebo dohovorom, ktoré príjemca môže mať.  
Ak príjemca prideľuje zdieľané náklady, mal by poskytnúť zoznam použitých spôsobov 
prideľovania (záznamy o spotrebe, obytná plocha, stanovenie nákladov na základe aktivity, 
počet osôb atď.). 

Postup: 
Audítor skontroloval účtovné záznamy a účtovnú osnovu. 
Audítor prehliadol výpočet poskytnutý príjemcom a overil si, že z neho boli 
odstránené špecifikované neoprávnené položky. 
Audítor si taktiež overil (v prípade potreby aj prostredníctvom písomného 
vyhlásenia/ vyjadrenia príjemcu), že neboli začlenené žiadne implicitné úroky, 
napr. prostredníctvom finančného lízingu alebo iných úverových dohôd. 
Zistenie: 
Audítor mal možnosť získať potvrdenie, že sa nezačlenili žiadne implicitné 
úroky, a nenašiel náklady, ktoré sa výslovne vzťahujú na niektorú z uvedených 
položiek. 
Pri všetkých spôsoboch prideľovania, ktoré príjemca použil, audítor porovnal 
sumu, ktorá sa má prideliť k účtovným záznamom, a porovnal základ pre 
vyčlenenie s príslušnými účtovnými informáciami o hospodárení (záznamy 
o spotrebe, obytná plocha, stanovenie nákladov na základe aktivity, 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 záležitosti vykonal odborný posudok alebo poskytol 
záruku. 

6. Ak organizácia používa zjednodušený výpočet nepriamych nákladov (buď z dôvodu 
chýbajúceho analytického účtovníctva alebo používania hotovostného účtovníctva), všetky 
odhady sú jasne opísané a zakladajú sa na reálnych kritériách, ktoré možno objektívne dokázať. 
Príjemca musí poskytnúť zoznam rozdelenia nákladov, ktoré sa nezakladajú na 
východiskových účtovných informáciách. 
Vo všeobecnosti náklady, ktoré nemožno identifikovať a prideliť pri použití sledovateľného 
zdroja informácií, by sa nemali začleniť do výpočtu nepriamych nákladov. 

Postup: 
Audítor mohol porovnať všetky vyčlenené náklady s podkladovými účtovnými 
informáciami a informáciami o hospodárení. 
Zistenie: 
Percentuálne odhady boli porovnané s podkladovými reálnymi kritériami, ktoré 
použil príjemca, a zistilo sa, že sú v súlade. 

7. Nepriame náklady na projekt sa prideľujú prostredníctvom  
- podielu na osobných nákladoch, 
- pevnej osobnej hodinovej sadzby  

Postup: 
Audítor skontroloval, že pridelenie nepriamych nákladov na projekt sa zhoduje s 
metodikou stanovenou príjemcom. 

                                                 
6 Nadmerné alebo neuvážené výdavky, ako sa vymedzujú v orientačných poznámkach vydaných Komisiou. 
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Vyhlásenia, ktoré urobí príjemca a zodpovedajúce postupy, ktoré vykoná audítor, s príkladmi faktických zistení. 
Na to, aby sa metodika považovala za zlučiteľnú s požiadavkami dohody o grante, mala by sa ku všetkým uvedeným vyhláseniam týkajúcim sa metodiky príjemcu uviesť 
pozitívna odpoveď. Všetky výnimky by sa mali zdôrazniť v hlavnom zhrnutí správy.  
Vyhlásenie, ktoré urobí príjemca Postup, ktorý vykoná audítor a faktické zistenia 
- inej nákladovej položky určenej príjemcom  
 

Zistenie: 
Pridelenie nepriamych nákladov na projekt sa zhoduje s metodikou, ktorú 
uviedol príjemca. 
Tam, kde sa používajú podiely, audítor zistil, že „účtovateľné“ osobné 
náklady (už definované) vynásobené podielom režijných nákladov nepresahujú 
už definované celkové nepriame náklady, ktoré sa majú vyčleniť. 
Tam, kde sa používa stála hodinová sadzba, sa zistilo, že údaje týkajúce sa 
produktívnych hodín použitých na rozdelenie nepriamych nákladov 
a zamestnancov sú zhodné. 
Tam, kde sa používa iná nákladová položka, ktorá sa netýka zamestnancov, 
audítor zistil, že výsledok jej uplatnenia nepresahuje celkové množstvo 
nepriamych nákladov, ktoré sa majú prideliť. 
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