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Annotated Model Grant Agreement 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


Typy odmeňovania zamestnancov 

• Základné a dodatočné odmeňovanie 
(Basic a Additional remuneration)

• Neprojektové odmeňovanie a projektové
odmeňovanie



Základné odmeňovanie

– v súlade s platnou legislatívou, kolektívnou 
zmluvou alebo pracovnou zmluvou;

– všeobecné podmienky pre oprávnené náklady;

– svojvoľné odmeny nie sú oprávnené (Arbitrary 
bonuses);



Dodatočné odmeňovanie

– max. 8 000 € / výskumník / rok v cene práce;
– len pre non-profit organizácie (platí pre verejný 

sektor);
– za vykonanie dodatočnej práce alebo expertízy;
– dôsledne uplatnené vždy, keď sa opakuje rovnaký 

druh práce alebo expertízy a to bez ohľadu na zdroje 
financovanie;

– nesmú byť podmienené dostupnosťou rozpočtu;
– nemusí byť identické pre všetkých zainteresovaných;
– svojvoľné odmeny nie sú oprávnené (Arbitrary 

bonuses);



Neprojektové odmeňovanie

• Rovnaké odmeňovanie bez ohľadu na skutočnosť, či 
ste alebo nie ste zapojený do implementácie projektu 
(akéhokoľvek);

• základné odmeňovanie;



Projektové odmeňovanie

• rozdielne odmeňovanie podľa toho, či pracujete na 
špecifickom projekte alebo nie;

• základné a dodatočné odmeňovanie:

– musia vedieť tieto 2 typy odmeňovania odlíšiť;



Double ceiling (týka sa všetkých EÚ grantov)

• celkový počet hodín vykázaných na projekte nesmie 
byť väčší ako ročné produktívne hodiny;

• celková výška deklarovaných ročných personálnych 
nákladov nesmie byť vyššia ako celkové personálne 
náklady evidované v účtovníctve;



Čo sú personálne náklady?

Náklady organizácie na zamestnancov na
úrovni ceny práce (vrátane odvodov)

Zákonník práce
Pracovná zmluva

DoPČ, DoVP



Výpočet personálnych nákladov

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧á𝐥𝐧𝐞 𝐧á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐲 𝐳𝐚𝐦𝐞𝐬𝐭𝐧𝐚𝐧𝐜𝐚

=

počet odpracovaných hodín na projekte * hodinová sadzba



Počet odpracovaných hodín na projekte

- Dokladovať spoľahlivými záznamami odpracovaného 
času:
- Timesheet

- Alternatívna evidencia (alternative evidence)

- Min. požiadavky na timesheet (template)
- číslo a názov projektu, podľa GA;

- celé meno príjemcu grantu, podľa GA;

- počet hodín práce na projekte za obdobie, ktoré TS pokrýva;

- celé meno, dátum a podpis osoby pracujúcej na projekte;

- celé meno nadriadeného a podpis;

- odkaz na projektovú úlohu alebo WP za obdobie vykazovania;

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/legal/templ/tmpl_time-records_en.docx


Hodinová sadzba (HS) – neprojektové 
odmeňovanie

• Inštitúcia sa musí rozhodnúť medzi 2 metódami (tá 

následne musí byť použitá po dobu celého finančného roku, pre 

všetkých zamestnancov, vo všetkých H2020 projektoch):

– uzavretý finančný rok;

– mesačne;



Hodinová sadzba neprojektové odmeňovanie 
– uzavretý finančný rok

HS =
𝑠𝑘𝑢𝑡𝑜č𝑛é 𝑜𝑝𝑟á𝑣𝑛𝑒𝑛é 𝑟𝑜č𝑛é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑎

𝑟𝑜č𝑛é 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡í𝑣𝑛𝑒 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦

𝑟𝑜č𝑛é 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡í𝑣𝑛𝑒 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦(vybrať jednu možnosť pre jeden 
typ zamestnanca):

• 1 720 (choroba??);

• individuálne produktívne hodiny;

• štandardné produktívne hodiny;

nadčasy??



Hodinová sadzba neprojektové odmeňovanie 
– mesačne

HS =
𝑠𝑘𝑢𝑡𝑜č𝑛é 𝑜𝑝𝑟á𝑣𝑛𝑒𝑛é 𝑚𝑒𝑠𝑎č𝑛é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑎

𝑟𝑜č𝑛é 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡í𝑣𝑛𝑒 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦/12

𝑟𝑜č𝑛é 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡í𝑣𝑛𝑒 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦(vybrať jednu možnosť pre jeden 
typ zamestnanca):

• 1 720;

• štandardné produktívne hodiny;



Hodinová sadzba projektové odmeňovanie

• príjemca grantu musí zistiť, či je celé odmeňovanie 
základné alebo je jeho súčasťou aj dodatočné, výpočet 2 
referenčných sadzieb:

– pre H2020 - action reference (ar);

– pre bežné odmeňovanie z národných projektov – national
projects reference (npr);

• ich vzájomným porovnaním získame HS pre basic
remuneration a identifikujeme výšku additional
remuneration, ak je súčasťou odmeňovania 



Hodinová sadzba projektové odmeňovanie
– Action reference

rHSar =
𝑟𝑜č𝑛é 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛á𝑙𝑛𝑒 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑧𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑢 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑒

𝑟𝑜č𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑑í𝑛 𝑜𝑑𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑒

mHSar=
𝑚𝑒𝑠𝑎č𝑛é 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛á𝑙𝑛𝑒 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑧𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑢 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑒

𝑚𝑒𝑠𝑎č𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 ℎ𝑜𝑑í𝑛 𝑜𝑑𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑒



Hodinová sadzba projektové odmeňovanie
– National project reference

• požiadavka na inú hodinovú sadzbu vyplýva z:
– národnej legislatívy a kolektívna zmluva;

– vnútorných pravidiel inštitúcie;

– ak prvé dve neplatia, priemerné odmeňovanie za predchádzajúci 
finančný rok;



Hodinová sadzba projektové odmeňovanie
– national project reference

! Ak nie je priamo definovaná hodinová sadzba, je potrebné 
prepočítať referenčnú sadzbu nasledovne !

HSnpr =

𝑟𝑜č𝑛é 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛á𝑙𝑛𝑒 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘 𝑛−1
−𝑜𝑑𝑚𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑢 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜𝑐ℎ 𝐻2020
1720 −𝑜𝑑𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛é ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜𝑐ℎ

𝐻2020 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘 𝑛−1



Ďakujem za pozornosť


