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ČASTÉ DOTAZY
Jak máme ve Vyúčtování vykázat povinné pojištění zaměstnanců Kooperativa?
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Kooperativa) je součástí čerpání jednotlivých
položek příslušných mzdových nákladů. Dané částky je třeba přiřadit k jednotlivým přímým
zaměstnancům projektu, nikoli vykázat souhrnně v jedné společné položce. Do projektových nákladů
lze za každého zaměstnance uplatnit jen částku odpovídající výši jeho úvazku na projektu.

Jsou odměny zaměstnancům způsobilým nákladem projektu?
Pokud ano, co musí taková odměna splňovat, aby mohla být ZN? Odměny mohou představovat
způsobilý náklad projektu. Podmínkou je dodržení obecných pravidel způsobilosti nákladů (v této
souvislosti upozorňujeme zejména na podmínku hospodárnosti a relevantnosti vzhledem k výši
úvazku zaměstnance na projektu) a schopnost organizace na vyžádání odměnu transparentně
zdůvodnit (zdůvodněním samozřejmě není to, že nebyly dočerpány všechny finanční prostředky).

Jak správně vykazovat odvody na sociální a zdravotní pojištění v Soupisce a ve
Vyúčtování?
V Soupisce jsou 2 možnosti jak vykazovat mzdové náklady: 1. V samostatném řádku se uvede hrubá
mzda zaměstnance (zapište jeho pracovní pozici, jméno a výši úvazku alokovanou na projekt); v
dalším řádku uvedete odvody na sociální pojištění a v následujícím pak odvody na zdravotní pojištění,
v případě, že chcete uplatnit i Kooperativu, tak opět na samostatném řádku (vždy za každého
zaměstnance a za každý měsíc zvlášť) 2. v jednom řádku uvedete super hrubou mzdu zaměstnance
(zapište jeho pracovní pozici, jméno a výši úvazku alokovanou na projekt), vždy za každého
zaměstnance a za každý měsíc zvlášť Ve Vyúčtování se u jednotlivých rozpočtových položek uvádí
součet rozpočtové položky ze soupisky.

Lze nemocenskou zahrnout do mzdy zaměstnance zapojeného do projektu?
Ano, pokud se jedná o krátkodobou pracovní neschopnost. V případě dlouhodobé pracovní
neschopnosti, kdy konkrétního zaměstnance zastupuje kolega/kolegyně, doporučujeme alokovat
jeho mzdové náklady s vysvětlením, že jde o zástup.

Uvádí se nepřímé náklady do Soupisky či Vyúčtování?
Výše nepřímých nákladů se v součtu uvádí pouze ve Vyúčtování.

Lze čerpat nadační příspěvek nepravidelně v průběhu projektu?
Ano. Vždy, ale musí být jasná a logická vazba na průběh aktivit v projektu. (např. nelze navýšit mzdu
pokud se nezvýší počet hodin s klientem, nelze čerpat mzdy v období, kdy aktivity neprobíhají atp.)

Musím zrealizovat/zakoupit položku, která byla v rozpočtu zkrácena hodnoticí
komisí.
Ne, nemusíte.

Zaměstnanec pracuje na více projektech. Máme ve vyúčtování uvádět celkovou
mzdu nebo adekvátní část odpovídající úvazku zaměstnance na projektu
Pomozte dětem?
Ve vyúčtování uvádějte skutečnou mzdu, která odpovídá jeho úvazku na projektu.

Máme závěrečnou zprávu k projektu zasílat i elektronicky.
Ano – zprávu je třeba odevzdat v listinné podobě i elektronicky v původních formátech.
(Nepřevádějte prosím do formátu .pdf) Veškeré pokyny ke zpracování závěrečné zprávy naleznete NA
webu.

Může být pronájem objektu považován za přímý náklad?
Ano, pokud je pronájem prostor nezbytný pro realizaci aktivit.

Jak zaznamenat do rozpočtu kolegu, který pracuje jako živnostník?
V listu Zaměstnanci v části Zaměstnanci na HPP s poznámkou, že vám poskytování služeb fakturuje
(např. fyzioterapeut). V listu Rozp_Strukt_Rocni v kapitole 4 nebo 5 zapište typ poskytované služby a
fakturovanou částku.

Je možné použít peníze z nadačního příspěvku na stavební úpravy objektu?
Ano, pokud je objekt ve vlastnictví organizace nebo má (a bude mít) organizace objekt
v dlouhodobém pronájmu. Doporučujeme dávat si pozor na dlouhé termíny vystavování stavebních
povolení a stavebních prací.,

Již teď vím, že během projektu odejde jedna ze zaměstnankyň na mateřskou
dovolenou – jak mám tuto situaci zaznamenat do rozpočtu?
V listu Zaměstnanci vyplňte pouze pracovní pozici s poznámkou.

Může být celý příspěvek využit na platy zaměstnanců?
Ano.

Mám do rozpočtu psát zaměstnance, kteří nebudou placeni z nadačního
příspěvku, ale budou součástí projektu? (Při kofinancování)
Ano, v kolonce Požadavek na financování z nadačního příspěvku napište 0 Kč.

