Metodický pokyn č. 7
Pravidla pro vedení analytického účetnictví a zvláštního bankovního účtu projektu v rámci
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy
Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu
s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 7, kterým
upravuje pravidla pro vedení analytického účetnictví a zřízení a vedení zvláštního bankovního
účtu u projektů realizovaných v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy (povinnosti příjemce) ve
výzvách č. 1 až 7. Upravená pravidla specifikují povinnost vést analytickou účetní evidenci a
zřídit a vést zvláštní bankovní účet již od data registrace projektu, resp. data přijatelnosti u
projektů zakládajících veřejnou podporu, případně od realizace první platby související
s projektem, pokud tato varianta nastane později. Jsou nastavena tak, aby reflektovala
požadavky čl. 60, písm. d) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti.
Pravidla pro vedení analytického účetnictví a zvláštního bankovního účtu projektu pro výzvy
č. 1 až 7 jsou uvedena v příloze č. 1.
Od schválení Metodického pokynu č. 7 platí upravená pravidla pro vedení analytického
účetnictví a zvláštního bankovního účtu projektu pro výzvu č. 1 až 7 a nahrazují úvodní
odstavec kapitoly IV. a kapitoly IV.1.1 a IV.1.2 Pokynů pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 1
až 7. Tato metodickým pokynem upravená pravidla budou reflektována v Pokynech pro
žadatele a příjemce pro následující výzvy.
Metodický pokyn č. 7 byl schválen Výborem Regionální rady dne 20. února 2008 Usnesením
č. 09-17/2008/VRRSČ s platností od 20. února 2008.

Příloha č.1 Pravidla pro vedení analytického účetnictví a zřízení a vedení zvláštního
bankovního účtu projektu pro výzvu č. 1 až 7

Příloha č. 1
Metodický pokyn č. 7

Pravidla pro vedení analytického
účetnictví a zřízení a vedení
zvláštního bankovního účtu
projektu

Příloha č. 1: Pravidla pro vedení analytického účetnictví a zřízení a vedení
zvláštního bankovního účtu projektu pro výzvu č. 1 až 7
IV.1 Povinnosti příjemce
Podmínky realizace projektu jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace a jejích přílohách.
V důsledku svého charakteru jsou pro příjemce dotace závazné nejpozději ode dne platnosti
Smlouvy. U projektů, které byly zahájeny přede dnem nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy, je
příjemce oprávněn požadovat proplacení způsobilých výdajů vztahujících se k realizaci projektu a
spadajících do doby přede dnem nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy pouze v případě, že i
v rámci tohoto časového úseku budou splněny podmínky Smlouvy, pravidla ROP a souvisejících
právních předpisů ČR a EU. Zde uvedené podmínky realizace projektu podrobněji rozvádí
povinnosti příjemce uvedené ve Smlouvě, včetně postupů komunikace s poskytovatelem dotace.
Jedná se zejména o níže uvedené podmínky a pravidla:

IV.1.1 Povinnost vést analytické účetnictví

Příjemce dotace je povinen vést účetnictví1 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s čl. 60, písm. d) obecného nařízení je nezbytné, aby transakce související
s projektem byly odděleně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí s projektem
nesouvisejících, aniž by tím byly dotčeny vnitrostátní účetní předpisy.
Příjemce dotace je tedy povinen zabezpečit vedení analytického účetnictví souvisejícího
s projektem, na který bude poskytnuta dotace, tzn. účtovat na zvláštní analytické účty (použije se
stejný analytický znak u všech aktuálních účtů projektu), na samostatné hospodářské středisko či
zakázku.
Analytickou účetní evidenci je nutné vést již od data registrace projektu2, resp. data přijatelnosti
projektu u projektů zakládajících veřejnou podporu dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006; jinak
se příjemce vystavuje nebezpečí, že vynaložené výdaje nebude možné náležitě zkontrolovat a
budou považovány za nezpůsobilé.
Pokud příjemce vede daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, musí:




příslušný doklad splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
předmětné doklady být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky
vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost,

1

Dříve „podvojné účetnictví“.

2

Nevztahuje se na výdaje na projektovou dokumentaci, výdaje na přípravu dokumentace pro podání žádosti a dokumentaci nezbytnou pro úspěšnou realizaci projektu.
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při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném
rozsahu,
uskutečněné příjmy a výdaje vést analyticky ve vztahu k projektu, tzn. že na dokladech
musí být jednoznačně uvedeno, že se vztahují k projektu.

IV.1.2 Povinnost vést zvláštní bankovní účet projektu

Příjemce má povinnost zřídit zvláštní bankovní účet či podúčet projektu za účelem zajištění
transparentnosti plateb prováděných v souvislosti s projektem. Na tomto účtu musí být evidovány
i příjmy projektu.
Pokud je příjemcem kraj či Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, zřizuje zvláštní
bankovní účet či podúčet pro jednotlivé prioritní osy (tj. pro projekty v rámci jedné prioritní osy je
veden jeden účet/podúčet).
Pokud je příjemcem organizace zřizovaná obcí či krajem, je jí dotace poskytnuta v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu.
Účet je žadatel povinen vést od data registrace projektu3, resp. data přijatelnosti projektu u
projektů zakládajících veřejnou podporu dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006, resp. od
realizace první platby související s projektem, pokud tato varianta nastane později.
V případě, že příjemce již realizoval platbu související s projektem v období od data registrace
projektu, resp. data přijatelnosti projektu u projektů zakládajících veřejnou podporu dle nařízení
Komise (ES) č. 1628/2006 do dne nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy a nezřídil zvláštní
bankovní účet či podúčet projektu pro zajištění transparentnosti plateb prováděných v souvislosti
s projektem, jsou takovéto výdaje považovány za nezpůsobilé.

3
Výdaje na projektovou dokumentaci, výdaje na přípravu dokumentace pro podání žádosti a dokumentaci nezbytnou pro úspěšnou realizaci projektu, jejichž úhrada proběhla
z běžného účtu před datem registrace projektu, musí být zpětně refundovány ze zvláštního účtu po jeho založení.

