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Smlouva o partnerství

• KP je povinen předložit kopii partnerské smlouvy nejpozději
před vydáním právního aktu o přidělení finančních
prostředků
• za doklad o partnerství je považována Smlouva o partnerství
vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti
(rozdělení zodpovědností, zajištění spolufinancování/řízení
projektu a zajištění udržitelnosti, finanční toky mezi
partnery).

Doporučený obsah
• určení účelu a předmětu smlouvy;
• popis rolí a míry zapojení obou partnerů do projektu;
• účast na jednáních, koordinačních schůzkách, Řídícím výboru
projektu, atd.;
• zajištění publicity projektu;
• míra odpovědnosti jednotlivých partnerů, stanovení sankcí za
porušení smlouvy (zejména riziko nedodržení účelu projektu
při porušení/nedodržení smlouvy partnerem – např.
odstoupení v průběhu realizace projektu);
• u zahraničních partnerů doporučujeme uvádět rozpočet
výdajů obou partnerů v CZK, které odpovídají částkám v
žádosti o grant;
• popis finančních toků mezi konečným příjemcem a
partnerem

Doporučený obsah
• podmínka archivace všech relevantních dokumentů
• realizace veřejných zakázek partnerem – pravidla, postupy, v
případě zahraničního partnera pravidla země sídla
• postup v případě projednávání a realizace změn v projektu
(případně v partnerské spolupráce);
• udržitelnost výstupů projektu
• závazek partnera podrobit se kontrole /auditu/ související
s poskytnutím dotace
• vedení účetnictví o výdajích s jasnou vazbou na projekt;
• zákaz čerpání jiných podpor (na stejné výdaje);
• podpisy obou stran včetně data podpisu.

Způsoby prokazování výdajů zahraničního partnera

• Prostřednictvím proplacených účetních dokladů




Příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního
dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
(kromě odst. 1, písmena f)
Partner prokáže proplacení výdaje (např. prostřednictvím výpisu
z bankovního účtu).

Způsoby prokazování výdajů zahraničního partnera
• Prostřednictvím auditní zprávy


Jedná se o auditní zprávu nezávislého auditora země sídla
zahraničního partnera nebo o zprávu veřejné instituce země sídla
zahraničního partnera (která písemně potvrdí, že má právní
způsobilost k výkonu auditu a je organizačně nezávislá na partnerovi
projektu), může se jednat také o interní audit veřejné instituce, který
je organizačně nezávislý na partnerovi projektu.
 Auditor nebo veřejná instituce (vč. interního auditu) potvrdí, že
nárokované výdaje jsou v souladu s Nařízením, národní legislativou a
účetními principy země sídla zahraničního partnera.
 Výdaje na zpracování auditní zprávy jsou způsobilým výdajem
projektu, v rámci hospodárného přístupu doporučujeme provedení
auditů vždy jednou ročně.

Způsoby refundace výdajů partnera
• Partner učiní a prokáže výdaj
• KP ho zkontroluje, ověří jeho způsobilost a následně jej zahrne
mezi způsobilé výdaje do soupisu dokladů/žádosti o platbu vč.
potvrzené kopie účetního dokladu
• Protože je žádost o platbu vystavovaná v CZK, přepočet
zahraniční měny do CZK se provede měsíčním kurzem EU/ECB
platným v den uskutečnění výdaje
• Poté, co dojde k proplacení způsobilých výdajů ze strany
poskytovatele prostředků na bankovní účet KP, je KP povinen
transferovat uplatněné způsobilé výdaje partnera na jím
stanovený bankovní účet ve stanovené lhůtě, případně je
pověřenému zástupci partnera vyplatit v hotovosti (jak stanoví
Partnerská smlouva/Dohoda o partnerství).

Způsoby refundace výdajů partnera
• Partner učiní výdaj
• KP na základě kontroly požadovaných dokladů a ověření jeho
způsobilosti mu jej přímo/ihned refunduje
• Tento výdaj pak KP zahrne do příslušného soupisu
dokladů/žádosti o platbu vč. potvrzené kopie účetního dokladu
(doklad o zaplacení KP). Přepočet zahraniční měny do CZK se
provede měsíčním kurzem EU/ECB platným v den uskutečnění
výdaje
• Po proplacení způsobilých výdajů ze strany poskytovatele
prostředků již KP partnerovi finanční prostředky nezasílá.

Způsoby refundace výdajů partnera
• KP převede finanční prostředky partnerovi formou zálohové
platby dle podmínek uvedených v Partnerské smlouvě/Dohodě
o partnerství, která definuje mj. výši zálohové platby a termíny
jejího převedení
• KP a partner následně uplatní postup uvedený v prvním
způsobu refundace

Způsoby refundace výdajů partnera
• Pokud je partnerem příspěvková organizace financovaná pouze
z příspěvků zřizovatele (v tomto případě KP), zřizovatel (KP)
navýší příspěvkové organizaci (partner) příspěvek, který
použije na financování způsobilých výdajů projektu a následně
zřizovatel (KP) tyto výdaje zahrne do soupisu dokladů/žádosti o
platbu
• V případě, že se jedná o běžné výdaje (např. letenky pro
experty), může je uhradit přímo KP. Pokud má KP uzavřenou
smlouvu se zahraničním partnerem v měně CZK, předejde tím
vzniku kurzových rozdílů.

Děkuji za pozornost. 

