
 

 

Metodický pokyn účtování mzdového příspěvku pro 

DSO - doplnění 
 

1) Zaokrouhlování 

Str. 2 - zdroje financování v procentech 

Procenta jsou 80,863, dále 14,137 a 5. Při takto stanovených procentech 

vychází částky na haléře a v případě mezd je potřeba je zaokrouhlovat a jak, 

aby všichni měli částky stejné ? 

Zaokrouhlování doporučuji řešit analogicky jako v níže uvedeném 

příkladu, tj. dolů zdroj z EU.  

Z vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, odboru řízení programů ESF ze dne 
3.6.2015:  

Ministerstvo financí nám postoupilo k vyřízení Vaši Žádost o stanovisko ve věci 
zaokrouhlování při poměrování prostorových jednotek, a to s ohledem na skutečnost, že 
se Váš dotaz odkazoval konkrétně na projekt financovaný z operačního programu lidské 
zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ). 

Dle obecného nařízení Rady Evropské komise č. 1083/2006,článku 53, resp. přílohy 
č. III jsou stanoveny stropy použitelné pro míry spolufinancování, tedy příspěvek 
z Evropského sociálního fondu (dále jen ESF) na úrovni operačního programu 
v rámci cíle „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ pro 
Českou republiku ve výši 85%. Zbývající prostředky jsou v případě OP LZZ hrazeny 
z národních veřejných zdrojů. 

Aby nedošlo k překročení stanoveného stropu pro příspěvek z ESF, je nezbytné při 
dělení poskytnuté částku na evropský a národní podíl postupovat vždy tak, že 85% 
příspěvku z ESF (prostorová jednotka 5) je zaokrouhlováno dolů, a zbývajících 15% 
z národních zdrojů (prostorová jednotka 1) pak nahoru. 

Str. 3 – přijatá záloha 

V tomto případě je potřeba znovu určit zaokrouhlování. 

Dtto, jako předchozí otázka.  

Str. 4 – předpis mzdových nákladů 

Tady se částky při předpisu nebudou % rozdělovat ? 

Při předpisu, u nákladů, závazků a dalších rozvahových účtů se 

poměrově zdroje = prostorové původy neuvádějí, není potřeba rozdělat 

na NZ. NZ se poměrují jen u výdajů a příjmů.  

Str. 4 – úhrady mezd 

Zde je opět % rozdělení – jak zaokrouhlovat ? 

Dtto jako u záloh a úhrad, viz předchozí odpověď.  



 

 

Na kolik desetinných míst zaokrouhlovat? 

Z hlediska zaokrouhlování je zásada zaokrouhlování na dvě desetinná 

místa (haléře). 

 

Z hlediska zaokrouhlování doporučujeme i nadále tento postup 

- Příspěvek z ESF (prostorová jednotka 5) - zaokrouhlení Dolů; 

- Národní zdroje Prostorová jednotka 1) - zaokrouhlení Nahoru. 

 

2) Částka mezd nad limit způsobilých nákladů 

Pokud jsme našim zaměstnancům dali mzdu o málo vyšší – kam bude patřit 

rozdíl – do ostatního, tj. 5 % ? 

V tomto případě nad 5% by bylo přesnější neznačit org. (např. 104) 

k dotaci, ale nebude to velká chyba, když výdaje ve vlastních zdrojích 

označených org. k dotaci budou vyšší – ušetří se tím při výdajích jeden 

zápis. 

Je to možné  - ale tento postup nedoporučujeme (např. z důvodu 

případné následné kontroly, vykazování dotace  a pod. ....) 

 

3)  Zaúčtování mimořádných členských příspěvků  

V příloze koncepce činnosti CSS máme stanoveny mimořádné členské 

příspěvky od obcí DSO, které nám budou přispívat 1x ročně. Na tyto 

příspěvky jsem obcím vystavila faktury a chtěla jsem se zeptat na jejich 

zaúčtování. Mohu účtovat 348/672 a příjem 231/348? 

U DSO je toto zaúčtování zcela správně, položka je 4121 - neinvestiční 

dotace od obce. 

 


