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1. Nové metodické materiály k H2020
Byly vytvořeny nové metodické materiály OPS, které se vztahují se k programu
Horizont 2020, k sestavení rozpočtu v připravovaných žádostech a dále k finančnímu
reportování projektů vůči Evropské komisi – zejména vykazování osobních nákladů.
Tyto materiály jsou k dispozici ke stažení na webu ČZU zde: https://www.czu.cz/cs/r7584-projekty-a-spoluprace-s-praxi/r-7588-metodicka-podpora/r-8213-dokumenty-a-archivprezentaci-z-akci.

2. TA ČR - možnost přechodu na nové všeobecné podmínky
TA ČR nabízí možnost přechodu na nové všeobecné podmínky pro realizované
projekty, které končí, až po 31. 12. 2019. Všeobecné podmínky v6 reagují na změnu vyhlášky
č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).
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Hlavní novinkou, kterou přináší nové Všeobecné podmínky v6, je změna systému
vracení nevyčerpaných prostředků podpory a finančního vypořádání podpory. Změna spočívá
v upuštění od systému ročního zúčtování poskytnuté podpory se státním rozpočtem. Hlavní
řešitelé tak nadále nemají povinnost provádět každoroční finanční vypořádání se státním
rozpočtem a vracet nespotřebovanou podporu. Přehled reálného čerpání proti plánu zůstává
nadále součástí roční zprávy o řešení projektu. Nové Všeobecné podmínky jsou již součástí
podmínek veřejných soutěží vyhlášených po 1. 1. 2018.
Podrobné informace, vzorový Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory a Všeobecné
podmínky jsou k dispozici (viz přílohy).
V případě zájmu o uzavření dodatku či dalších dotazů kontaktujte prostřednictvím
emailu svého referenta, jehož jméno a kontakt naleznete v informačním systému ISTA na
úvodní záložce projektu, která se nazývá Souhrn informací o projektu, a to v sekci Další údaje.

3. TA ČR KAPPA 1. veřejná soutěž - oznámení základních parametrů
Předsednictvo Technologické agentury ČR na svém posledním zasedání schválilo
základní parametry první veřejné soutěže Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a
Norska v rámci programu Výzkum, které vycházejí ze schválené Programové dohody. Výzva
bude vyhlášena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019. Přesné datum vyhlášení bude stanoveno po
zářijovém jednání Programového výboru KAPPA v Oslu. Celkem bude v Programu KAPPA
rozděleno téměř 32,5 milionu EUR.
Způsobilými uchazeči jsou výzkumné organizace a podniky. Subjekt, který nesplňuje
definici výzkumné organizace podle Nařízení Komise EU, vystupuje v projektu jako uchazeč
typu podnik. Hlavní uchazeč musí být z Česka a musí mít alespoň jednoho partnera z Norska,
Islandu nebo Lichtenštejnska.
Výzkumné organizace ze třetích zemí, tj. z ostatních států kromě Česka, Norska, Islandu
a Lichtenštejnska, mohou být partneři projektu a mají nárok na omezenou výši podpory, která
bude blíže specifikována v textu Zadávací dokumentace. Podnik mladší 18 měsíců (od data
zápisu do podání návrhu projektu) musí povinně předložit finanční plán (kvůli neexistující
účetní historii).
Program KAPPA není tematicky zaměřen, nicméně část alokace (5,2 milionů EUR) je
vyčleněna na projekty řešící problematiku zachytávání a ukládání uhlíku (Carbon Capture and
Storage, zkráceně CCS). Průměrná předpokládaná intenzita podpory na Program je 80 %.
Každý uchazeč musí dodržet maximální intenzitu podpory dle typu uchazeče a charakteru
činností v souladu s Nařízením Komise EU. Přesné podmínky k výši intenzity podpory na
projekt a na dofinancování z ostatních zdrojů bude stanovena v Zadávací dokumentaci.
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Minimální finanční podpora na projekt je 500 000 EUR, maximální pak 1 500 000 EUR
(pro projekty CCS 2 500 000 EUR). Investice nejsou způsobilý výdaj, uznatelné jsou pouze
odpisy. Uznatelné náklady, resp. konec řešení všech projektů je maximálně do 30. 4. 2024.
Vykazování nepřímých nákladů je možné pouze na základě pevné sazby, tzv. metodou „flat
rate“, do výše 25 %. Návrhy projektů budou hodnoceny třemi zahraničními oponenty mimo
Česko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko, oborový panel, Programový výbor a předsednictvo TA
ČR. Výstupem hodnocení budou dva pořadníky, pro projekty CCS a pro ostatní projekty Fondů
EHP a Norska.
Přesný termín vyhlášení veřejné soutěže bude stanoven i s ohledem na ostatní výzvy
v rámci Fondů EHP a Norska v programu Výzkum. V Polsku se výzva pro základní výzkum uzavře
v září, ale současně s tím bude otevřena výzva pro výzkum aplikovaný. V Rumunsku se výzva
v programu Výzkum uzavírá koncem října. Portugalský program pro výzkum oceánu otevře
výzvu v listopadu. Uchazečům proto doporučujeme, aby neváhali s hledáním potenciálních
partnerů, kteří mohou být v druhé polovině roku velmi vytíženi. Veškeré informace o tom, jak
najít vhodného partnera naleznete na webu kappa.tacr.cz v sekci Hledání partnerů.

4. TA ČR - informace o přípravě vyhlášení 3. podprogramu Prostředí pro život
TA ČR informovala o přípravě vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu aplikovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí: Prostředí pro život
- podprogram 3, které je plánované na 20. listopadu 2019. Ministerstvo životního prostředí
zveřejnilo na svých webových stránkách výzkumná témata a předběžnou relativní alokaci.
Předpokládají se náklady ve výši 4,46 mld. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu by měly
činit asi 3,8 mld. Kč. Nejméně 50 % z objemu finančních prostředků přitom bude určeno na
výzkum související se suchem a dalšími důsledky a souvislostmi klimatické změny.
Vymezení výzkumných témat vychází ze šesti tzv. prioritních oblastí programu
Prostředí pro život jako takového. Rámcový obsah jednotlivých výzkumných témat přitom byl
definován na základě existujících strategií, především Státní politiky životního prostředí České
republiky 2012 – 2020 a Koncepce výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta
2016 až 2030. Prioritní oblasti jsou proto následující:
·
·
·
·
·
·

klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek
i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
ochrana ovzduší,
odpadové a oběhové hospodářství,
ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické
nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Další informace o programu: https://www.mzp.cz/cz/program_prostredi_pro_zivot.
3

Centrum projektů PEF
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
Tel.: +420 224 382 325
cp@pef.czu.cz, www.pef.czu.cz

5. TA ČR Program Prostředí pro život - upřesnění popisů prioritních výzkumných cílů
TA ČR vydala zprávu, že Ministerstvo životního prostředí, na základě častých dotazů
uchazečů, upřesnilo popis Prioritních výzkumných cílů 1. veřejné soutěže Programu
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí Prostředí pro život - podprogram 1 a 2 (viz dokument v příloze).
Hlavním cílem programu je podporovat návrhy projektů, jejichž výsledky mají vysoký
potenciál pro uplatnění v řadě oblastí života české společnosti. Výstupy, výsledky a dopady
z podpořených projektů napomohou hlavně identifikaci skutečných rizik pro životní prostředí
a navržení efektivních opatření pro jejich prevenci či odstranění jejich následků, a tím
zkvalitnění života obyvatel ČR.
Tato veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:
· Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu (zaměřen na řešení témat
s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné
zejména ve veřejné správě);
· Podprogram 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí
(přispívá ve střednědobém a dlouhodobějším výhledu k technologickým změnám a
změnám technik, které budou sloužit k naplnění strategických záměrů v resortu
životního prostředí dle jeho strategických dokumentů).
Datum vyhlášení: 12. června 2019
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích:
podprogram 1 až 100 %, podprogram 2 až 90 %
Alokovaná částka na celou dobu řešení:
podprogram 1 = 152 mil. Kč (na 1 projekt max. 20 mil. Kč)
podprogram 2 = 277 mil. Kč (na 1 projekt max. 30 mil. Kč)
Doba realizace:
podprogram 1 = 12 - 36 měsíců, podprogram 2 = 24 - 48 měsíců
Další informace:
https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1719-program-prostredi-pro-zivot-podprogram-1-a2-vyhlaseni-1-verejne-souteze.html
Soutěžní lhůta začíná dnem 13. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 19. září 2019:
·
·

16:30:00 hod. - pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh
prostřednictvím informačního systému ISTA;
23:59:59 hod. - pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá
hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)
prostřednictvím své datové schránky.
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6. TA ČR - využití nákladové položky “stipendia” u nových veřejných soutěží (vzorové
smlouvy ČZU)
Pro podávání nových návrhů projektů TA ČR, kde bude požadován jako uznatelný
osobní náklad - stipendium, je nutné s takovými studenty před započetím projektu uzavřít =
hlavní řešitel (z ČZU/ve smlouvě jako nabyvatel) smlouvu o smlouvě budoucí licenční, a jakmile
řešení/výstup/technologie/dílo vznikne, samotnou licenční smlouvu (vyjádření právního
oddělení ve spolupráci s Mgr. Markem Houdou s Centra inovací a transferu technologií).
V příloze je vyjádření TA ČR k této problematice a příslušné vzory smluv za ČZU.

7. BiodivClim Call 2019 - Národní podmínky pro českého uchazeče
Dne 2. září bude otevřena výzva BiodivClim Call 2019 (tzv. Biodiversa), zaměřená na
podporu výzkumu v oblasti biodiverzity a klimatických změn. Výzva je svými pravidly pro české
uchazeče navázána na Program Prostředí pro život, ze kterého budou finančně podpořeny
české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 640 000 EUR. Výzvu vyhlašuje
Technologická agentura ČR spolu s Ministerstvem životního prostředí v rámci tzv. cofundových
výzev, které jsou vyhlašovány jako společné výzvy ERA-NET COFUND v rámci programu
Horizont 2020.
Výzva bude vyhlášena v návaznosti na workshop Podpora výzkumu v oblasti
biodiverzity v Evropě, který se konal 6. června v TAČR. Dle semináře, který v červnu proběhl,
je možné očekávat velký zájem a velký počet podaných projektů z řad českých subjektů.
Dle našich informací je větší šance na úspěšnost, když bude za ČZU podán jen jeden
projekt, vzhledem k tomu, že potom ČZU jako partner bude působit jako silný partner se
zkušenostmi z více oblastí, na což právě hodnotící kritéria této výzvy apelují. Respektive je
požadováno, aby projekty byly zaměřeny jak mezinárodně, tak mezisektorově.
Pro typický projekt je ideální počet partnerů 5, z min. dvou zemí EU, jehož rozpočet je
max. 0,6 mil. EUR. Předpokládaný termín uzávěrku 1. kola této výzvy je plánován na 5. listopad
2019, 2. kola na duben 2020.
Více informací na stránkách TA ČR zde. Národní podmínky pro české uchazeče zde.

8. TA ČR informace o přípravě vyhlášení 4. veřejné soutěže ZÉTA
TA ČR informovala o přípravě vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA, která je
plánovaná na 9. října 2019. Program ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické
sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentek/ů vysokoškolských studijních programů,
a v opodstatněných případech také žákyň a žáků středoškolského vzdělávání a mladých
výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let včetně. Další zaměření programu
spočívá v podpoře rovných příležitostí pro rozvoj profesních drah mužů a žen.
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Stejně jako v předchozích veřejných soutěžích, i tato 4. veřejná soutěž předpokládá
podpoření funkčnosti řešení a pozitivních dopadů výzkumného projektu na cílovou skupinu
nebo trh pomocí tzv. aplikačního garantství. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden
aplikační garant, interní či externí, který musí mít sídlo v České republice. V případě podniku
musí být aplikační garant interní.
Tato veřejná soutěž Programu ZÉTA se od té předchozí liší v několika parametrech,
které jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je potřeba jim věnovat
zvýšenou pozornost. Nově bude mimo jiné hodnoceno to, zda je v obsahu projektů, u nichž je
to relevantní, adekvátně zohledněna jejich genderová dimenze (možné odlišné dopady na
ženy a muže či jejich skupiny, odlišné zkušenosti, potřeby apod.).
Tabulka s předběžnými parametry 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA je k nahlédnutí
https://www.tacr.cz/dokums_raw/zeta/4VS/priloha_c_2_hlavni_parametry_4VS_program_z
eta.pdf . Podmínky ohledně věku mentora budou upřesněny.
Více informací k 4. veřejné soutěži Programu ZÉTA, se všemi podmínkami pro podání
návrhů projektů, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.
Po vyhlášení 4. veřejné soutěže Programu ZÉTA bude TA ČR pořádat informační
seminář. Termín a místo konání bude včas zveřejněno na webových stránkách www.tacr.cz.
Více informací naleznete https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1785-programzeta-oznameni-terminu-vyhlaseni-4-vs-a-predbeznych-parametru.html .

9. TA ČR hledá odborníky hodnotitele
Technologická agentura ČR hledá odborníky na výzkum a inovace v oblasti
bezpečnosti z akademického či aplikačního prostředí, kteří se stanou hodnotiteli návrhů
projektů a jejich výsledků ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, v platném znění.
V současné době probíhá aktualizace databáze hodnotitelů projektů bezpečnostního
výzkumu Ministerstva vnitra v informačním systému Technologické agentury ČR ISTA.
Veškeré aktivity z pozice hodnotitelů návrhů projektů a jejich výsledků budou finančně
honorovány. Pro možnost hodnocení projektů bezpečnostního výzkumu je nutné se
zaregistrovat do systému Technologické agentury ČR ISTA.
Další informace zde:
https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1789-stante-se-hodnotiteli-projektubezpecnostniho-vyzkumu.html
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10. TA ČR Éta - vyhlášení 3. veřejné soutěže a oznámení předběžných parametrů
TA ČR informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného
společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jejíž
vyhlášení se předpokládá 18. září 2019. Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu
společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV), aby navrhovala řešení výzev a
příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační, kulturní nebo
technologické proměny.
Další technické, lékařské nebo přírodovědní znalosti a kompetence jsou do této veřejné
soutěže vítány pro své synergické efekty, jádro výzkumného týmu a metodický přístup musí
však vycházet ze společensko-humanitních nebo uměleckých disciplín. Výzkumné projekty
mohou podávat řešení založené na nových nebo inovovaných výrobcích, postupech,
procesech, službách, nových zkušenostech nebo změnách v chování a postojích, jejichž
záměrem jsou pozitivní kulturní, sociální nebo ekonomické dopady.
Zadání 3. veřejné soutěže Programu ÉTA nebude vyhověno, pokud:
·
návrh projektu neprokáže personální a metodické zajištění výzkumného řešení z oblasti
společensko-humanitní nebo umělecké (zejm. vzdělání a kompetence v řešitelském
týmu, vykonávané role, velikost úvazků, využití výzkumné metody, sociálně spravedlivé
a odpovědné dopady projektu);
·
návrh projektu bude mít sice pozitivní dopad na společnost, ovšem budou založeny na
ryze technickém, lékařském nebo přírodovědném základě.
Vodítkem pro určení, zda vědní oblast náleží do společenských věd, humanitních věd a
umění je klasifikace oborů Frascati manuálu – oblasti 5 a 6.
Stejně jako v předcházejících veřejných soutěžích, také tato 3. veřejná soutěž
předpokládá podpoření funkčnosti řešení a pozitivních dopadů výzkumného projektu na
cílovou skupinu nebo trh pomocí tzv. aplikačního garantství. Dosud podpořené projekty
ukazují, že se často může jednat o partnerství rozvíjená mezi akademickými institucemi, městy
nebo regiony, školami všech stupňů vzdělávání, sociálně-zdravotnickými organizacemi,
kulturními institucemi, organizacemi zastupující určitý segment společnosti, podniky,
ministerstvy, úřady, asociacemi a svazy, církvemi a charitami, inovačními agenturami atd.
Principy aplikačního garantství může naplnit i uchazeč sám, pokud je příjemcem inovačního
řešení. 3. veřejná soutěž Programu ÉTA se od předcházející liší v několika parametrech, které
jsou v tabulce s předběžnými parametry označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou
pozornost.
Tabulka s předběžnými parametry 3. veřejné soutěže Programu ÉTA je k nahlédnutí (viz
příloha). Více informací k 3. veřejné soutěži Programu ÉTA se všemi podmínkami pro podání
návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže. Po
vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu ÉTA bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín
a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách www.tacr.cz.
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Příloha

Vážení příjemci,

dovolujeme si Vám nabídnout možnost uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory, který
spočívá v přestoupení na novou verzi Všeobecných podmínek.

(lavní změna, kterou přináší nové Všeobecné podmínky v , je změna systému vracení nevyčerpaných
prostředků podpory a finančního vypořádání podpory. Všeobecné podmínky v reagují na změnu
vyhlášky č.
/
Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem vyhláška o finančním vypořádání . Nové Všeobecné
podmínky jsou již součástí podmínek veřejných soutěží vyhlášených po . .
. Nyní bychom rádi
touto cestou nabídli Všeobecné podmínky v i příjemcům projektů zahájených dříve. Zároveň
s úpravou Všeobecných podmínek logicky dochází k úpravě finanční části závazných parametrů, kde
rozdělení jednotlivých nákladů v letech nebude závazným parametrem projektu. Závaznými
parametry zůstanou jen celkové náklady účastníka v jednotlivých nákladových položkách za celou
dobu řešení projektu, maximální intenzita podpory za projekt, maximální intenzita podpory
jednotlivého účastníka a jednotlivé zálohy podpory v letech.
Uvedená změna spočívá v opuštění systému ročního zúčtování se státním rozpočtem poskytnuté
podpory, což umožňuje vypuštění povinnosti provádět každoročně finanční vypořádání se státním
rozpočtem a navracení nespotřebovanou podporu. Přehled reálného čerpání proti plánu zůstává
nadále součástí roční zprávy o řešení projektu. Máme za to, že nová úprava je pro příjemce výhodnější,
a poskytuje jim možnost účelnějšího a efektivnějšího využití poskytnuté podpory v průběhu celého
řešení projektu.

Příjemce tak není povinen vracet nevyčerpanou část podpory za daný kalendářní rok poskytovateli.
Stávající povinnost vrátit poskytovateli tu část podpory, kterou z nějakého důvodu nevyužije a již
využívat nebude, zůstává. Povinnost vracet podporu před koncem kalendářního roku tak, aby při
vypořádání se státním rozpočtem nebyla následně vratka vyšší než % podpory za daný rok, se nově
vztahuje logicky jen k poslednímu roku řešení. Je povinen neprodleně vrátit část podpory do
dnů
od okamžiku, kdy se dozví, že podporu z nějakého důvodu nevyužije, nejpozději však do . prosince
kalendářního roku, v němž projekt končí. Nejvýše % poskytnuté nevyužité podpory je pak příjemce
povinen vrátit nejpozději do . února roku následujícího po ukončení řešení projektu.

Nově je tedy příjemce oprávněn podporu nespotřebovanou v kalendářním roce využít v roce
následujícím.

Takto navržená úprava však neznamená, že příjemce není povinen řešit projekt podle schváleného
návrhu projektu, a v případě rozsáhlejších změn harmonogramu nebo čerpání podpory je příjemce
povinen tuto skutečnost dle charakteru změny oznámit poskytovateli, nebo požádat o změnu projektu.
Rovněž na povinnost předkládání průběžných zpráv nemá daná změna vliv, mění se pouze skladba
vykazovaných údajů v průběžné zprávě, kde dojde ke zjednodušení vykazování. Samotné finanční
vypořádání příjemce provede do . února roku následujícího po ukončení projektu.

Všeobecné podmínky v dále obsahují tyto novinky:







Všechna práva a povinnosti jsou uvedena ve Všeobecných podmínkách, vnitřní předpisy
obsahují pouze metodické pokyny podrobnější proces k jejich provedení;
V návaznosti na výše uvedené byla zakotvena základní úprava změnového řízení a rozšířena
a zpřesněna část týkající se implementace, předkládání zpráv a provádění kontrol - metodické
rozpracování bude i nadále součástí vnitřních předpisů;
Byla provedena revize sankcí - některé sankce byly zmírněny;
Podkategorie nákladů Stipendia byla přesunuta z kategorie Ostatní přímé náklady
do kategorie Osobní náklady ;
Došlo k rozsáhlým formulačním změnám za účelem zpřesnění textu.

Všeobecné podmínky v předpokládají již podávání žádostí o změny prostřednictvím systému )STA.
Vzhledem k množství projektů, kterým je možnost přechodu na nové Všeobecné podmínky nabízena,
není možné časově zkoordinovat okamžik spuštění funkcionality )STA a podpisu dodatků. Proto bude
tato funkce dostupná pro všechny projekty od . .
, do té doby postupujte i v případě přechodu
na nové Všeobecné podmínky jako dosud, žádost o změnu proto zasílejte prostřednictvím datových
schránek dle SME- Změnová řízení projektů.
Jsme si vědomi, že přechodem na nový systém může vzniknout nejistota, jakým způsobem správně
provést finanční vypořádání po ukončení projektu, tedy jak správně vyplnit formulář finančního
vypořádání. V této záležitosti bude TA ČR jako doposud poskytovat metodickou podporu.

Upozorňujeme na skutečnost, že Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory, musí být včas doručen,
a to do 15. 11. 2019. Pokud nebude dodatek doručen do uvedeného termínu, nebude dodatek z naší
strany již podepsán. Důvodem tohoto administrativního opatření je zajištění co nejhladšího průběhu
přechodu na nové Všeobecné podmínky a sjednocení termínu aplikace nového systému nakládání
s podporou.
V případě nesouhlasu s uvedeným dodatkem není příjemce nucen k této změně přistoupit a nadále
zůstává v platnosti jeho původní verze Všeobecných podmínek, dle kterých bude příjemce postupovat
jako doposud.
S pozdravem
Technologická agentura ČR

Up esn ní prioritních výzkumných cílů v první ve ejné sout ži
Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prost edí – Prost edí pro život
Upřesnění a dílčí PVC specifikují konkrétní výzkumné potřeby MŽP a uchazeči mohou obojí využít při formulaci výzkumných záměrů, resp.
návrhů projektů a při zajišťování aplikačního garantství.
SPECIFICKÉ CÍLE
PROGRAMU
1.
P isp t k adaptaci na zm nu
klimatu a
k zavád ní
ekonomicky
efektivních
mitigačních
opat ení

PRIORITNÍ VÝZKUMNÉ CÍLE

UP ESN NÍ

1.1

scénáře změny klimatu

včetně identifikace a monitorování dopadů změny klimatu a mix
adaptačních opatření ve vazbě na scénáře dopadů změny klimatu

1.2

výzkum a vývoj nových schémat
modelování atmosféry

pro zlepšení popisu hydrologického a energetického cyklu atmosféry
v návaznosti na potřeby předpovědní a výstražné hydrometeorologické
služby

1.3

plánování, příprava a zavádění
adaptačních opatření

v jednotlivých oblastech hospodářského a společenského života ČR v lokálním, regionálním i celostátním měřítku včetně pokročilých metod jejich
nákladové optimalizace a posuzování jejich dopadů (v tom např. i dopadů
regulace – RIA) a včetně výzkumu synergií a antagonismu jednotlivých
opatření

1.4

plánování, příprava a zavádění
mitigačních opatření

v jednotlivých oblastech hospodářského a společenského života ČR
v lokálním, regionálním i celostátním měřítku včetně pokročilých metod
jejich nákladové optimalizace a posuzování dopadů regulace (RIA) a
včetně výzkumu synergií (např. ze snižování emisí zdravotně rizikových
látek ze spalovacích procesů) a antagonismu jednotlivých opatření
Dílčí cíle:


Výzkum a vývoj přechodu na nízkoemisní ekonomiku v jednotlivých
sektorech hospodářství (především doprava, energetika, průmysl,
odpady, zemědělství a lesnictví)
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1.5

monitoring a predikce sucha

Výzkum a vývoj nízkoemisních či bezemisních technologií
Výzkum a vývoj v oblasti inventarizace a projekcí emisí skleníkových
plynů, včetně modelů pro hodnocení politik a opatření a jejích
socioekonomických dopadů

zemědělského, hydrologického a socioekonomického sucha
Dílčí cíle:





Analýza trendů, cyklů, telekonekcí a jejich použitelnosti pro zpřesnění
predikcí sucha v ČR (post processing, statistické predikční modely).
Doplnění funkcionality predikcí vývoje množství vodních zdrojů
v horizontu 2 až 6 měsíců (případně více) na základě existujících
sezónních predikcí.
Monitoring dopadů sucha na ekosystémy (fenologie, riziko požárů ve
volné přírodě) a vodní zdroje včetně využití informací DPZ, crowd
sourcingových metod aj.

1.6

porovnávání zdrojů a potřeb vody
v reálném čase s cílem vyhodnotit
dobu pokrytí potřeb jako ukazatele
závažnosti dopadů na společnost

-

1.7

výzkum a modelování budoucích
potřeb vody a výzkum dostatečnosti
jejich pokrytí

Jednak energetika (především vodní elektrárny a chlazení parního cyklu),
jednak ostatní odvětví.

1.9

vyhodnocování dopadů změny
klimatu na ekosystémy a jejich
funkce, využívání funkcí ekosystémů
na zmírnění dopadů změny klimatu

-

1.10

význam krajinného pokryvu pro
lokální klima a hydrologii

Dílčí cíle:
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Analýza fungování jednotlivých prvků krajiny (rybníky, suché nádrže,
změna využití pozemků, říční niva) v dané lokalitě z hlediska ovlivnění
hydrologické bilance a spojených meteorologických prvků dané
lokality (v měřítka maximálně jednotek km2).
Syntetické posouzení interakcí a dopadů v regionálním (cca 100 až
5 000 km2) až v celorepublikovém měřítku.
Výzkum vlivu změn krajinného pokryvu na oběh vody v místech
postižených kůrovcovou kalamitou.

1.13

výzkum a vývoj technologií s nízkou
spotřebou vody

zejména systémy pro čištění odpadních vod a úpravu vod, jejichž součástí
je recirkulace a opakované využívání vod v sektoru průmyslu, zemědělství,
státní správy a služeb včetně komunálních. Analýza těchto systémů,
vazby, interakce a dopady jednotlivých složek těchto systémů,
mezisystémové interakce a interakce se životním prostředím.

1.14

hospodaření se srážkovou vodou

-

1.16

adaptace na změnu klimatu v sídlech

příznivé klimatické podmínky v sídlech založené na rozvoji modrozelené
infrastruktury s uplatněním kombinace ekosystémových a technických
řešení včetně specifických technologií, postupů a opatření
v urbanismu, architektuře a stavebnictví
Dílčí cíle:



1.18

hodnocení vlivu a prognózy
přírodních nebezpečí a

vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti opatření pro hospodaření se
srážkovými vodami v intravilánech (např. zelené stěny, vodní prvky,
zasakovací pásy) na klimatické podmínky a odtok
vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti opatření revitalizačních opatření
na tocích v intravilánech.

ve vazbě na dynamiku klimatu, výzkum a hodnocení rizikových geofaktorů
a antropogenního rizika svahových nestabilit v ČR a prognóza dopadů na
společnost v souvislosti se změnami klimatu
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antropogenních rizik a možnosti
jejich prevence
1.21

hydrogeologické a hydrologické
vlastnosti říčních sedimentů,
zejména na středních a dolních
tocích řek

Včetně výzkumu ohrožení říčních sedimentů a současných a
potenciálních dopadů na funkci v krajině a změny biodiverzity vlivem
lidských zásahů (hydrogeologické a hydrologické modelování a scénáře
možného vývoje a dopadů).

1.22

dopady hydrologických extrémů na
kvalitu života lidí a jednotlivé složky
ekonomiky

-

1.23

dopady hydrologických extrémů na
vodní a na vodu vázané
ekosystémy, kvalitu a stav vod

včetně např. zabezpečení minimálních zůstatkových průtoků a dynamiky
koncentrací znečištění) a také včetně vyhodnocení reakce různých typů
polutantů (mobilizace, šíření, depozice, odbourávání) v podmínkách
hydrologického sucha v prostředí s různými charakteristikami

1.25

výzkum a vývoj materiálů odolných
vůči extrémním
hydrometeorologickým jevům

Zaměření na drobné spotřebitele a veřejnou správu.

1.26

výzkum a vývoj nových
technologických řešení zaměřených
na snižování emisí skleníkových
plynů
moderní nízkoemisní řešení v oblasti
energetických úspor, OZE a
snižování emisí
rozvoj nízkouhlíkové energetiky na
lokální úrovni.

Zaměření na drobné spotřebitele a veřejnou správu.

1.27

1.28

Zaměření na drobné spotřebitele a veřejnou správu.
Zaměření na drobné spotřebitele a veřejnou správu.
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2.
P isp t ke
zkvalitn ní složek
životního
prost edí a
podpo it
zavád ní principů
ob hového
hospodá ství
Ěcirkulární
ekonomiky)

2.1

omezování emisí znečišťujících látek 
do prostředí




2.2

minimalizace negativních vlivů
znečištění ovzduší na lidské zdraví
a ekosystémy

-

2.3

zhodnocení dopadů
meteorologických a antropogenních
procesů na emise a imise

-

2.4

tvorba modelů transportu
znečišťujících látek

pro získání podrobnější prostorové informace o rozložení znečištění
ovzduší jako součásti hodnocení a předpovídání kvality ovzduší

2.5

synergie mezi omezováním emisí
skleníkových plynů a emisí látek
znečišťujících ovzduší

výzkum a vývoj opatření, technologií a postupů vedoucích k posilování
vzájemné synergie a minimalizaci kompromisů

2.6

zvýšení znalostí o zdrojích emisí,
budoucím vývoji emisí, tvorba
emisních scénářů

zejména s ohledem na malé, fugitivní a mobilní zdroje znečišťování
ovzduší s důrazem na emise polycyklických aromatických uhlovodíků
(PAU), aerosolů PM1, PM2,5, PM10 a další zdravotně rizikové látky

2.7

prevence a minimalizace tvorby
odpadů na všech úrovních,
především pak v rámci průmyslu,
stavebnictví a zemědělství

Dílčí cíle:





voda povrchová a podzemní
ovzduší
půda a horninové prostředí
ostatní

stabilizace a postupné snižování produkce jednotlivých složek
komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, textilních odpadů,
stavebních a demoličních odpadů
snižování produkce potravinových odpadů na všech úrovních
potravinového cyklu (výroba, uvedení na trh, konzumace)
snižování produkce plastů a jednorázových plastů
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2.8

prevence a minimalizace negativního
vlivu odpadů na životní prostředí







2.9

zvyšování materiálového a
energetického využití odpadů
s minimalizací dopadů na životní
prostředí





využívání servisních a charitativních středisek a organizací vedoucích
k prodlužování životnosti a opětovnému používání výrobků a
materiálů
podpora průmyslu a zemědělství v omezování vzniku odpadů
vzdělávání, osvěta a informovanost o problematice a způsobech
předcházení vzniku odpadů na všech úrovních
Dílčí cíle:
podpora zavádění nízkoodpadových a inovativních technologií
šetřících vstupní suroviny a materiály
snižování surovinových a energetických zdrojů ve výrobních
odvětvích
podpora zavádění výrobních a průmyslových zařízení šetrných
k životnímu prostředí
výzkum, vývoj a inovace v oblasti předcházení vzniku odpadů
podpora, propagace a rozšiřování dostupných dobrovolných nástrojů
v problematice prevence vzniku odpadů
intenzivní osvěta a vzdělávání odborné i občasné veřejnosti o
principech a zásadách prevence a nezbytnosti minimalizovat
negativní vliv odpadů na životní prostředí
Dílčí cíle:
Rozvoj vysoce účinných technologií pro nakládání s nebezpečnými
odpady, odpady ze zdravotnictví, elektroodpady, autovraky,
pneumatiky průmyslové a kuchyňské oleje, gastroodpady, kaly z ČOV
(získávání fosforu), odpady s obsahem kritických surovin apod.,
zvyšujících podíl materiálového a energetického využití odpadů
s minimálním dopadem na životní prostředí
Vyšší míra recyklace a opětovné použití stavebních a demoličních
odpadů při stavbách, rekonstrukcích a dekonstrukcích staveb.
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2.10

zvýšení recyklace odpadů a jejich
opětovného použití









Podpora aktivit, postupů a technologií umožňujících dosažení
stanovených cílů pro recyklaci odpadů
Podpora odděleného sběru jednotlivých druhů odpadů
Podpora komplexních systémů nakládání s odpady v regionech
Podpora vysoce účinných třídících systémů
Podpora rozvoje recyklačního průmyslu
Propagace a osvěta v oblasti zvyšování třídění, recyklace a využívání
výrobků z druhotných surovin
Podpora inovativních technologií zvyšujících využívání druhotných
surovin

2.11

omezování skládkování odpadů a
udržování jejich hodnoty
v ekonomickém cyklu

Důraz na důsledné uplatňování hierarchie nakládání s odpady,
zohledňování zásad hospodářské udržitelnosti a technické
proveditelnosti vedoucích k minimalizaci skládkování všech druhů
odpadů a udržení jejich hodnoty v ekonomickém cyklu.

2.12

snižování antropogenních rizik
v oblasti sanačních prací a kontroly
nakládání s nebezpečnými odpady

Dílčí cíle:




2.13

podpora přechodu na principy
oběhového hospodářství v oblasti
výroby, spotřeby a druhotných
surovin

Minimalizace environmentálních rizik – staré skládky, nelegální
sklady odpadů, staré ekologické zátěže,
Prevence průmyslových havárií
Minimalizace nepříznivých účinků uložených odpadů na lidské zdraví
a životní prostředí

Dílčí cíle:






podpora zavádění materiálového a energetického ekodesignu
výrobků
podpora opravitelnosti výrobků, recyklovatelnosti výrobků a efektivní
spotřeby zdrojů při výrobě
podpora opětovného využívání odpadů v procesu výroby
podpora znovupoužití výrobků ke zmenšení množství odpadů
podpora zelených veřejných zakázek
7








2.14

2.15

podpora nejlepších praktik
v odpadovém hospodářství
vedoucích k posílení principu posunu
k vyšším stupňům hierarchie
nakládání s odpady

ekologické inovace v odpadovém a
oběhovém hospodářství

výzkum plánovaného zastarávání výrobků s cílem jeho zamezení
kvalitní a srozumitelné označování výrobků
podpora trhu s druhotnými surovinami (získávání, zpracování a
využívání druhotných surovin)
podpora výrobků s obsahem druhotných surovin
vybavení a zkvalitnění infrastruktury pro získávání, zpracování a
využívání druhotných surovin
odstraňování nadbytečných bariér pro trh s druhotnými surovinami
získávání a vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních
zdrojů

Dílčí cíle:





Prevence vzniku odpadů na všech úrovních
Zvyšování recyklace odpadů a jejich opětovné využití
Zvyšování podílu materiálového a energetického využití odpadů
Omezování skládkování všech druhů odpadů a udržování jejich
hodnoty v ekonomickém cyklu

Dílčí cíle:









zavádění inovativních technologií v oblasti účinného nakládání
s primárními surovinami a nerostnými zdroji
výzkum novace v odpadovém hospodářství
podpora inovací a spolupráce průmyslového sektoru vysokých škol a
vědeckých institucí
vývoj nových a inovativních technologií pro recyklaci odpadů
vývoj nových efektivních postupů energetického využití odpadů
výzkum a vývoj technologií s minimální materiálovou náročností s
důrazem na suroviny dostupné v ČR
podpora inovativních technologií pro snižování množství odpadů
podpora bezodpadových technologií
8


2.16

dosahování dobrého ekologického a
chemického stavu povrchových vod
a dobrého chemického
a kvantitativního stavu podzemních
vod

podpora vzdělávání a přenosu informací v oblasti odpadového a
oběhového hospodářství

Tj. stavu, který vytváří stabilní podmínky pro vodní a na vodu vázané
ekosystémy a zároveň zajistí dostatečně vydatné zdroje kvalitní vody pro
udržitelný rozvoj společnosti, vč. výzkumu geologických a
hydrogeologických podmínek pro identifikaci a vymezení infiltračních
oblastí a možnosti jejich ochrany před negativními antropogenními vlivy –
degradací oblastí a kontaminací podzemních vod.
Jedná se zejména o:





2.17

odborná podpora pro plánování
v oblasti vod

výzkum v oblasti hydromorfologie, zejména negativní vlivy
fragmentace říční sítě
zohlednění vlivu kvantity povrchových vod do hodnocení stavu útvarů
povrchových vod
problematiku tepelného znečištění povrchových vod
vliv rybníků na dosažení dobrého ekologického stavu/potenciálu
útvarů povrchových vod

Dílčí cíle:







minimální zůstatkové průtoky: např. možnosti technického řešení
výpustních objektů na rybnících s ohledem na dodržování MZP,
harmonizace nakládání s vodami
eliminace negativních vlivů technických úprav vodních toků
(revitalizace a renaturace)
ochrana podzemních vod v oblastech intenzívního využívání
geotermálních zdrojů, hodnocení aktuálního stavu, budoucí rizika a
možná nápravná opatření
bilance zdrojů podzemních vod v krasových (karbonátových)
oblastech a možnosti ochrany jejich povrchových infiltračních zón
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geochemie povrchových a podzemních vod a jejich změny od r.
2010, aktualizace stavu k období 2020-2021

2.18

odborná podpora správy
referenčních prostorových dat pro
účely zkvalitnění rozhodovacích
procesů v oblasti vodního
hospodářství a ochrany vod

-

2.19

vývoj a zkvalitnění metodik sledování
a hodnocení kvantitativního a
kvalitativního stavu útvarů
povrchových a podzemních vod

s důrazem na velké řeky a přehradní nádrže, a to včetně výzkumu a
vyhodnocení koloběhu a rizik emergentních a dosud nesledovaných
polutantů s ohledem na jakost vod, znečištění vodních zdrojů a dopadů
na ekosystémy a lidské zdraví (mikroplasty, léky atd.)

2.20

technologie a technologické postupy
pro levné a funkční sanace,
revitalizace a opravy melioračních
zařízení v různých podmínkách

-

2.21

omezování znečištění vodních zdrojů
zemědělskou činností a předcházení
novým zátěžím životního prostředí
v důsledku neplnění požadavků
relevantních unijních směrnic

např. směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/128/ES, kterou
se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení
udržitelného používání pesticidů a směrnice Rady 91/676/EHS k ochraně
vod před znečištěním dusičnany a rovněž v důsledku znečišťování
sloučeninami fosforu, endokrinními disruptory, toxickými kovy a
persistentními organickými látkami

2.22

předcházení novým zátěžím
životního prostředí v důsledku
neplnění požadavků směrnice Rady
č. 91/271/EHS o čištění městských
odpadních vod

-
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2.23

výzkum a vývoj efektivních a
ekonomicky udržitelných metod
decentralizovaného čištění
odpadních vod až na úrovni
jednotlivých objektů

zejména podpora centralizovaných monitorovacích a řídících systémů pro
objekty decentralizovaného čištění odpadních vod s dálkovým sběrem dat,
monitoringem, řízením těchto objektů a s dlouhodobou archivací těchto
dat.

2.24

trvale udržitelné zajištění
mimoprodukčních funkcí půd

zejména funkcí vázaných na strukturu půd, jejich retenční schopnost a
jejich biologické a chemické vlastnosti

2.27

efektivní využívání surovinové
základny ČR a její rozvoj

včetně metalogenetických modelů a prognózování nových zdrojů analýza surovinových zdrojů v ČR a možnosti řešení v deficitních
oblastech při minimalizaci ekologických dopadů
Dílčí cíle:




3.

Analýza surovinových zdrojů v ČR a možnosti řešení v deficitních
oblastech při minimalizaci ekologických dopadů na udržitelný rozvoj a
s důrazem na přednostní využívání vlastních zdrojů v ČR
Výzkum surovinového potenciálu ČR ve vztahu k možnostem
využitelnosti frakce tzv. těžkým minerálů čtvrtohorních říčních
sedimentech.

3.1

efektivní a k přírodě šetrné využívání
obnovitelných zdrojů energie,
integrace jednotlivých typů
obnovitelných zdrojů energie
s ohledem na omezení jejich dopadů
na krajinu

Zaměření na drobné spotřebitele a veřejnou správu, resp. na
nekomercializovatelné výsledky. Také optimální využití
podpovrchových/geologických struktur.

3.3

vývoj nejlepších dostupných technik
a nově vznikajících technik
průmyslových činností poskytujících

Zaměření na veřejnou správu, resp. na nekomercializovatelné výsledky.

Podpo it
resilientní a
bezpečnou
společnost a
p írodu
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vyšší úroveň ochrany životního
prostředí a vyšší úspory nákladů
3.4

vývoj a aplikace nových technologií,
materiálů a výrobků, které umožní
snížit negativní dopady současných
výrobních postupů a přispějí ke
zlepšení životního prostředí a kultury
života společnosti

Zaměření na drobné spotřebitele a veřejnou správu, resp. na
nekomercializovatelné výsledky.

3.5

koncepční plánování krajiny

včetně hodnocení dopadů plánovaného využívání krajiny na přirozené
funkce krajiny, přírodní a krajinné hodnoty, adaptabilitu krajiny vůči
změně klimatu a potenciál krajiny plnit ekosystémové funkce, resp.
poskytovat ekosystémové služby

3.7

zachování a obnova struktury a
přirozených funkcí ekosystémů,
přírodních stanovišť a krajiny

hodnocení stavu, ohrožujících faktorů a hlavních tlaků na ekosystémy,
přírodní stanoviště a jejich funkce, případně strukturu krajiny, návrhy
opatření zaměřené na ekologickou stabilitu, vodní režim, půdotvorné
procesy, migrační prostupnost krajiny, funkce a stabilitu přírodních
stanovišť a na ně vázaných druhů (včetně lokalit Natura 2000) apod.

3.8

ochrana biodiverzity na úrovni
společenstev, druhů i genetické
variability jedinců

hodnocení změn biodiverzity a ohrožujících faktorů a návrh opatření
k ochraně na krajinné úrovni (celkově), nebo se zaměřením na specificky
vybrané skupiny a druhy

3.9

hodnocení rizik, cest šíření a návrhy
opatření k omezení dopadů
biologických invazí

-

3.11

rozvoj moderních metod a postupů
sledování a vyhodnocování stavu
krajiny, rostlinných a živočišných
druhů a jejich stanovišť

-
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3.12

komplexní hodnocení dopadů
hospodářského rozvoje na přírodu a
krajinu a začleňování opatření
k ochraně biodiverzity do
jednotlivých oblastí lidské činnosti

např. v oblastech zemědělství, lesnictví, stavebnictví apod., součástí
tématu je i obnova poškozeného území; výsledkem mohou být i dílčí
metodiky řešení jednotlivých ohrožujících faktorů (např. ochrana ptáků
před nárazy do prosklených ploch a související stavebně-technická
řešení, omezování mortality v souvislosti s energetikou apod.)

3.14

výzkum vlivu světelného znečistění
na ekosystémy a lidské zdraví a
vývoj technologií pro snižování
světelného znečištění

s ohledem na další celospolečenské priority (bezpečnost ad.)

3.17

snižování vypouštění nebezpečných
látek do prostředí a minimalizaci
škodlivých vlivů těchto látek na
lidské zdraví a ekosystémy

mj. na základě sledování biogeochemických a hydrologických cyklů

3.22

nástroje environmentálně,
ekonomicky a sociálně efektivní
regulace

-

3.23

nástroje udržitelného rozvoje pro
veřejnou správu, jednotlivce a
soukromý sektor

např. hodnocení dopadů, inovativní metody plánování a řízení, vč.
evaluace politik, propojení strategického a rozpočtového plánování a d.

3.24

nové nástroje pro zapojení veřejnosti
do plánování a rozhodování v oblasti
udržitelného rozvoje

-

3.25

zvýšení efektivity environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty,
dobrovolných nástrojů a podpory
ekoinovací

včetně specificky orientované EVVO na sucho a hospodaření s vodou
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3.26

přechod k udržitelným vzorcům
spotřeby a dopravy

podpora sdílení, odpovědné zadávání a nakupování, podpora krátkých
cest v městském prostoru aktivní dopravou, bike- a carsharing,
dobrovolná skromnost apod. včetně sociální analýzy vzorců chování ve
vztahu k hospodaření s vodou

3.27

mapování, hodnocení a kvantifikace
ekosystémových služeb

ve vazbě na hodnocení a mapování jejich produkce a spotřeby a
uplatnění v rozhodovacích procesech

3.28

ekonomické nástroje pro ochranu
životního prostředí

Včetně a) analýzy, návrhu a ověření funkčnosti možných ekonomických
nástrojů pro zlepšení zvládání nedostatku vody – využití
pravděpodobnostního přístupu (scénářů) a b) vytvoření metodického
postupu/nástroje pro řešení posuzování ekonomické výhodnosti
jednotlivých opatření.

3.29

zdokonalování a tvorba nových
aplikací pro obsluhu Systému
integrované výstražné služby (SIVS)
a Smogového varovného a
regulačního systému (SVRS)

Dílčí cíle:




Konsolidace operativních informačních systémů do jednotné
platformy.
Zdokonalit systém včasné výstrahy před vznikem požárů ve volné
přírodě.
Nalézt vhodný způsob prezentace umožňující správnou interpretaci a
odpovídají reakci na informace na straně uživatelů.
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STANOVISKO
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY
K širším aspektům využití nákladové položky stipendia”
Právní úprava:
Všeobecné podmínky:

Mezi osobní náklady dále spadají stipendia uvedená v §
odst. písm. c zákona č.
/
Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů zákon o vysokých školách , resp. jeho poměrnou
část, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na výzkumnou činnost v rámci
projektu.
Zákon č.
/
Sb., o vysokých školách, v §
uvádí, že stipendia hrazená z dotace mohou být
přiznána na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního předpisu, kterým je ZPVV.
ZPVV upravuje stipendia jako způsobilý náklad v § odst. písm. k .

Zadávací dokumentace:

V případě, že bude využita kategorie nákladů stipendia, poskytovatel upozorňuje uchazeče, že je třeba
zajistit úpravu licenčních podmínek mezi studentem a vysokou školou ve smyslu §
zákona č.
/
Sb., autorský zákon dále jen autorský zákon .

Autorský zákon:

§
odst. : Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli
za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní
vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností
vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení školní dílo .

§

školní dílo :

Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční
smlouvy o užití školního díla §
odst. . Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez závažného
důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení §
odst. zůstává nedotčeno.
Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v
rozporu s oprávněnými zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.
Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z
výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce přiměřeně přispěl
na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše;
přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití
školního díla podle odstavce .
Výsledek vědecké činnosti splňuje definiční znaky díla ve smyslu § autorského zákona. Nejblíže je dílo
vzniklé z činnosti studenta na základě jeho výzkumné činnosti definici školního díla dle § autorského
zákona.

Narozdíl od úpravy zaměstnaneckého díla - vzniklého na základě PP vztahu - dle §
autorského
zákona nevykonává škola majetková práva k dílu automaticky ze zákona. Je tedy třeba zajistit umožnění
výkonu majetkového práva na základě licence.
Dle §
nemůže bez vážného důvodu student udělení licence odmítnout. Je v zájmu příjemce, aby
zajistil, že veškerá majetková práva k výsledku budou v jeho dispozici, a nebudou šířena jiným
způsobem než jeho prostřednictvím.
Na ochranu práv duševního vlastnictví vzniklých z projektu je nutné myslet již při ustavování
řešitelského týmu. Je třeba zvážit vymezení činností, které bude student na projektu vykonávat,
a to, zda z takové činnosti mohou vznikat práva duševního vlastnictví.
Doporučujeme uzavření dohody o budoucím poskytnutí neomezené výhradní licence k
veškerým výsledkům činnosti studenta na projektu, přičemž konkrétní výsledky budou
následně předmětem licenční smlouvy v souladu se skutečně dosaženými výsledky.
Licenční smlouva by měla obsahovat:
-

výhradní časově i místně neomezenou licenci dílo užít
převod veškerých majetkových práv k dílu či jeho části vzniklého z projektu

Licenční smlouva může být bezúplatná.
Rovněž je možné přistoupit k uzavření licenční smlouvy až na konci projektu ve vztahu ke
skutečně dosaženým výsledkům. Uzavření licenční smlouvy je možné se domáhat soudně, kdy
student nemůže bez vážného důvodu její uzavření odepřít.

Předběžné parametry 3. veřejné soutěže programu ÉTA
Termíny a lhůty
Termín vyhlášení veřejné soutěže
Soutěžní lhůta
Vyhlášení výsledků
Zahájení řešení nejdříve od
Zahájení řešení nejpozději od
Min. délka projektu
Max. délka projektu

. .

. .-

. .
. .

Výzkumná organizace
Další právnické osoby veřejného i soukromého práva
Zařazení návrhu projektu
Národní priority orientovaného výzkumu NPOV
Obory CEP
Obory FORD
R)S))) strategie
Finance
Alokace na 3. veřejnou soutěž
Max. částka podpory na projekt
Max. intenzita podpory na projekt
Začátek podpory
Spolufinancování
Ostatní zdroje
Způsobilost nákladových položek
Osobní náklady
)nvestice
Náklady na subdodávky
Ostatní přímé náklady
Stipendia
Způsob vykazování nepřímých nákladů
Full cost
Flat rate
Výsledky

Výsledky

Povinné přílohy k výsledkům
Aplikační garant
Musí mít projekt alespoň jednoho aplikačního garanta?
Musí být z ČR?
Podnik interní/externí
Výzkumná organizace interní/externí
)nstituce veřejné správy interní/externí
Povinná příloha za aplikačního garanta
(odnoticí proces
Postup hodnocení

.

. .

měsíců
měsíců

Uchazeči
Podnik

.

nejpozději

ANO

ANO
bude upřesněno v Zadávací dokumentaci, jaké subjekty mohou žádat o podporu jako tento typ
uchazeče
hlavní cíl - omezen na prioritní oblast Bezpečná společnost
vedlejší cíl/cíle - bez omezení

hlavní obor CEP - omezen pouze na kategorii "A - Společenské vědy" vyjma oboru "AE - Řízení,
správa a administrace"
vedlejší a další vedlejší obor CEP - bez omezení

hlavní obor FORD - omezen na kategori - Social Sciences a - (umanities and the Arts
vedlejší a další vedlejší obor FORD - bez omezení
hlavní uchazeči přihlásí svůj návrh projektu k aplikačnímu odvětví a/nebo znalostní doméně z
Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky schválené
usnesením vlády ze dne . března
č.
mil Kč

limit mil. EUR dle Nařízení komise č.
%

. .

minimální podíl ve výši
ANO

/

% za projekt

NE

ANO
ANO

ANO

ANO
ANO - do výše
%
ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v
příslušném roce, mimo nákladů na investice

Fprum - průmyslový vzor
Fuzit - užitný vzor
Gprot - prototyp
Gfunk - funkční vzorek
(leg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
(neleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci
kompetence příslušného poskytovatele
Nlec - léčebný postup,
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
NmetC- metodiky certifikované oprávněným orgánem
NmetS - metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná
problematika spadá
NmetA - metodiky a postupy akreditovanéoprávněným orgánem
P - patent
R - software
Vsouhrn - souhrnná výzkumná zpráva
A - audiovizuální tvorba
M - uspořádání konference
W - uspořádání workshopu
E - uspořádání výstavy
B - odborná kniha
C - kapitola v odborné knize
O - další výsledky splňující § odst. písm. i Zákona

doplněny výsledky:
Zpolop - poloprovoz
Ztech - ověřená technologie
u výsledku druhu P - Patentová rešerše
u výsledku druhu NmetS - Potvrzení zájmu příslušného orgánu státní správy
ANO

každý návrh projektu musí mít minimálně aplikačního garanta, který má sídlo v ČR
může být pouze )NTERNÍM aplikačním garantem

může být )NTERNÍM i EXTERNÍM aplikačním garantem

může být )NTERNÍ i EXTERNÍ aplikačním garantem doporučení: EXTERNÍ
pouze u případného EXTERNÍ(O aplikačního garanta - např. Letter of )ntent, smlouva o využití
výsledků, smlouva o smlouvě budoucí, memorandum
oponenti - Oborové panely - Rada programu - předsednictvo TA ČR

Všeobecné podmínky
Část A – Základní ustanovení
Článek
Obecná ustanovení
1.

2.

3.

4.

Všeobecné podmínky jsou závazné a vymahatelné vůči smluvním stranám Smlouvy o poskytnutí
podpory na řešení programového projektu dále jen „Smlouva“ .

Všeobecné podmínky jsou rovněž závazné a vymahatelné v případě Rozhodnutí o poskytnutí
podpory, pokud ve prospěch příjemce bylo vydáno, přičemž v tomto případě se použijí přiměřeně.

Ustanovení specifických podmínek Smlouvy a Rozhodnutí o poskytnutí podpory může stanovit v
souladu s podmínkami veřejné soutěže nebo podmínkami projektu veřejné zakázky ustanovení
odchylná od všeobecných podmínek.

Smlouva o poskytnutí podpory a Všeobecné podmínky obsahují veškerá práva a povinnosti
příjemce. Metodické a procesní aspekty jejich provedení jsou uvedeny ve vnitřních předpisech
poskytovatele, které jsou dostupné na jeho webových stránkách.
Článek
Vymezení pojmů

1.

Pro účely Smlouvy se rozumí:
a)

„Dalším účastníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, organizační složka státu nebo
organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, jejíž účast na projektu
je vymezena v návrhu projektu a s níž hlavní příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení
projektu, přičemž se jedná o toho uchazeče či příjemce, který obvykle není ve vztahu
k poskytovateli,

b) „Dobou řešení doba ode dne zahájení řešení projektu příjemcem do dne ukončení řešení
projektu příjemcem, přičemž řešení projektu se považuje za ukončené rovněž v případě
předčasného zastavení řešení projektu v souvislosti s ukončením platnosti Smlouvy
o poskytnutí podpory či rozhodnutí o poskytnutí podpory,
c)

„Důvěrnou informací informace, kterou lze považovat ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. /
Sb., občanský zákoník za obchodní tajemství či kterou jedna ze smluvních
stran označí jako důvěrnou informaci, nebo jakákoliv informace, jejíž prozrazení jednou
smluvní stranou může být pro druhou smluvní stranu nevýhodné, není-li všeobecně veřejně
známa nebo nebyla smluvní stranou označena za nedůvěrnou,
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d) „Hlavním příjemcem ten příjemce, který vstupuje s poskytovatelem do smluvního vztahu
a odpovídá za plnění veškerých povinností během řešení projektu vůči poskytovateli na
základě Smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, a to jak
povinností hlavního příjemce, tak dalšího účastníka,
e)

f)

g)

„Implementačním plánem
dosažených výsledků,

hlavním příjemcem předkládaný plán implementace

„IS VaVaI„ )nformační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací neboli informační
systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů
o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků, jehož obsah, postup
při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven ZPVV, nařízením vlády
č.
/
Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
zvláštními právními předpisy a provozním řádem )S VaVa),
„Kontrolním procesem proces stanovený v čl.
Všeobecných podmínek, prováděný
zejména za účelem hodnocení plnění cílů projektu, kontroly financování projektu,
zhodnocení dosažených výsledků a jejich právní ochrany,

h) „Nařízením Nařízení Komise ES č.
/
ze dne . června
, kterým se v souladu
s články
a
Smlouvy prohlašují určité kategorie za slučitelné s vnitřním trhem,
i)

j)

k)
l)

„Podnikem každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní
formu ve smyslu přílohy č. Nařízení, přičemž tato příloha a článek )) odst. a
Nařízení
vymezují jednotlivé velikosti podniku na velký, střední, malý podnik a mikropodnik,

„Podporou účelové finanční prostředky na řešení projektu poskytnuté poskytovatelem
formou dotace v návaznosti na výsledky veřejné soutěže nebo veřejné zakázky ve výzkumu,
vývoji a inovacích a na základě Smlouvy o poskytnutí podpory či rozhodnutí o poskytnutí
podpory,
„Poskytovatelem Technologická agentura České republiky TA ČR ,

„Pravidly poskytnutí podpory souhrn práv a povinností stanovených smlouvou
o poskytnutí podpory či rozhodnutím o poskytnutí podpory, všeobecnými podmínkami,
příslušným programem a zadávací dokumentací a obecně závaznými právními předpisy
národními i evropskými , zejména ZPVV, rozpočtovými pravidly a pravidly veřejné podpory,

m) „Pravidly veřejné podpory souhrn práv a povinností stanovených článkem
až
Smlouvy o fungování Evropské unie, a pro účely výzkumu, vývoje a inovací zejména Rámcem
a Nařízením,

n) „Programem program ve smyslu § odst. písm. f ZPVV,
o)

„Projektem projekt ve smyslu § odst. písm. g ZPVV,

p) „Předmětem duševního vlastnictví majetek nehmotné povahy, kterým jsou díla chráněná
podle práva autorského a práv souvisejících s právem autorským a předměty průmyslově
právní ochrany, tj. technická řešení patenty, užitné vzory, případně topografie
polovodičových výrobků , předměty průmyslového výtvarnictví a designu průmyslové
vzory , označení výrobků a služeb ochranné známky, označení původu, zeměpisná označení,
obchodní firma a dále především obchodní tajemství a know-how psané i nepsané výrobní,
obchodní a jiné zkušenosti ,
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q) „Příjemcem uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem
rozhodnuto, přičemž rozhodným dnem je den doručení tohoto rozhodnutí, a kterému pokud
se stanoví práva a povinnosti, stanoví se tak společně hlavnímu příjemci a dalším účastníkům,

r)

s)
t)

„Rámcem Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
198/01),

/C

„Rozpočtovými pravidly zákon č.
/
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů rozpočtová pravidla , ve znění pozdějších předpisů,
„Řešitelem fyzická osoba odpovědná příjemci za odbornou úroveň projektu,

u) „Smlouvou o účasti na řešení projektu smlouva uzavřená mezi hlavním příjemcem
a dalšími účastníky v souladu s § odst. písm. h ZPVV,
v)

„Uznanými náklady náklady ve smyslu § odst. písm. l ZPVV,

w) „Veřejnosprávní kontrolou kontrola prováděná u příjemců veřejné finanční podpory nebo
u uchazečů o veřejnou finanční podporu poskytovatelem jako kontrolním orgánem ve
smyslu § odst. písm. a zákona č.
/
Sb., o finanční kontrole,
x)

y)
z)

„Veřejnou podporou podpora ve smyslu článku
unie,

odst. Smlouvy o fungování Evropské

„Veřejnou soutěží veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle (lavy V ZPVV,

„Veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích“ zakázka na služby v aplikovaném
výzkumu, vývoji nebo inovacích podle § odst. , písm. e ZPVV,

aa) „Výsledek projektu výsledek ve smyslu § odst. písm. i ZPVV,

bb) „Výzkumnou organizací organizace pro výzkum a šíření znalostí ve smyslu článku. odst.
Nařízení,
cc) “Závaznými parametry řešení projektu příloha Smlouvy o poskytnutí podpory, která je
schváleným návrhem projektu ve smyslu § odst. ZPVV, a která obsahuje označení hlavního
příjemce a dalších účastníků, jméno, příjmení a případné akademické tituly a vědecké
hodnosti řešitele, časový plán řešení projektu včetně termínu zahájení a ukončení řešení
projektu, cíle projektu, deklarované výsledky projektu, a jejichž součástí je tabulka uznaných
nákladů projektu,
dd) „ZPVV zákon č.
/
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ,
ee) ZZVZ zákon č.

/

Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ff) „Způsobilými náklady náklady ve smyslu § odst. písm. k ZPVV.
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Část B – Práva a povinnosti smluvních stran, důsledky jejich porušení
a ukončení Smlouvy
Článek
Poskytnutí podpory
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Poskytovatel poskytuje hlavnímu příjemci podporu na základě Smlouvy a za podmínek v ní
uvedených včetně podpory určené dalším účastníkům.

Poskytovatel se zavazuje po provedení veřejné soutěže či veřejné zakázky poskytnout podporu na
řešení ve výši uvedené v Závazných parametrech řešení projektu způsobem uvedeným ve
specifických podmínkách Smlouvy.
Předpokladem pro poskytnutí podpory je, že

a) nedojde v důsledku rozpočtového provizoria nebo krácení prostředků ze státního rozpočtu
k regulaci čerpání státního rozpočtu a
b) nebylo rozhodnuto o pozastavení poskytování podpory.

Dojde-li k regulaci čerpání státního rozpočtu, poskytovatel v závislosti na povaze a rozsahu
takového opatření

a) oznámí písemně hlavnímu příjemci, že příslušnou část podpory neposkytne ve stanovené lhůtě
a je-li tak možné, uvede jinou lhůtu, kdy bude hlavnímu příjemci tato část podpory poskytnuta,
b) navrhne hlavnímu příjemci změnu Závazných parametrů řešení projektu nebo
c) smlouvu vypoví.

Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout podporu ve lhůtě dle specifických podmínek
Smlouvy, pokud má pochybnosti o splnění veškerých povinností hlavního příjemce, přičemž k
ověření je zapotřebí využít kontrolní proces. Lhůta se prodlouží o tu dobu, co byl prováděn
kontrolní proces.
Povinnosti hlavního příjemce se považují pro účely poskytnutí podpory za splněné, pokud na
základě ukončených nebo probíhajících kontrolních procesů poskytovatel ve lhůtě pro poskytnutí
podpory
a)
b)
c)
d)

písemně hlavnímu příjemci neoznámí zahájení kontrolního procesu,
písemně hlavního příjemce nevyzve k dodatečnému splnění všech jeho závazků,
neodešle hlavnímu příjemci výpověď nebo odstoupení od Smlouvy nebo
nepodá podnět k zahájení řízení o porušení rozpočtové kázně k místně příslušnému
finančnímu úřadu nebo nepodá v souvislosti s domnělým trestným činem spáchaným
v souvislosti s řešením projektu trestní oznámení na věcně a místně příslušný orgán činný
v trestním řízení.
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7.

8.

9.

Poskytovatel poskytuje podporu
a) veřejné vysoké škole a veřejné výzkumné instituci převodem z bankovního účtu poskytovatele
na bankovní účet u České národní banky uvedený ve smlouvě,
b) ostatním fyzickým a právnickým osobám převodem z bankovního účtu poskytovatele na
bankovní účet uvedený ve smlouvě a
c) organizačním složkám státu nebo organizačním jednotkám ministerstva převodem prostředků
státního rozpočtu pomocí rozpočtového opatření.

Příslušná část podpory se považuje za poskytnutou dnem, kdy jsou finanční prostředky takto
určené uvolněny z bankovního účtu poskytovatele, nebo schválením rozpočtového opatření
Ministerstvem financí České republiky.

Veškeré činnosti, na které je podpora poskytována musí směřovat k dosažení cílů projektu, neboli
k naplnění účelu podpory, tj. příjemce svou činností vytvoří předpoklady k tomu, aby těchto cílů
bylo dosaženo.

10. Pokud nedojde k čerpání celé poskytnuté podpory v průběhu řešení projektu, hlavní příjemce je
povinen vrátit nevyčerpanou část podpory na účet poskytovatele. Příjemce je povinen převést
nevyčerpanou část podpory na výdajový účet poskytovatele nejpozději do
kalendářních dnů
poté, co se dozví, že tuto část z jakéhokoliv důvodu nevyužije v průběhu řešení projektu, nebo poté,
co byl poskytovatelem k jejímu vrácení vyzván. Nevyčerpanou část podpory je příjemce povinen
vrátit nejpozději do . prosince kalendářního roku, v němž bylo ukončeno řešení projektu na
výdajový účet poskytovatele č. 3125001/0710. Nejvýše % nevyčerpané části podpory z podpory
poskytnuté v posledním kalendářním roce je příjemce povinen vrátit nejpozději do
. února
následujícího kalendářního roku po ukončení řešení projektu, a to na účet cizích prostředků
č. 6015-3125001/0710. Do . února roku následujícího po ukončení řešení projektu je příjemce
povinen rovněž provést finanční vypořádání se státním rozpočtem.
Článek
Povinnosti hlavního příjemce
1.

(lavní příjemce je povinen

a) čerpat a využívat podporu v souladu s pravidly poskytnutí podpory a Závaznými parametry
řešení projektu, zejména využívat podporu na uznané náklady v souladu s částí E a postupovat
v souladu s § odst. ZPVV podle ZZVZ,
b) uhradit část podpory využité dalším účastníkem v rozporu s pravidly poskytnutí podpory a
Závaznými parametry řešení projektu, spočívající zejména v nevyužití podpory dalším
účastníkem na uznané náklady v souladu s částí E a nepostupování v souladu s § odst. ZPVV
podle ZZVZ,
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2.

c) dosáhnout do ukončení řešení projektu všech výsledků deklarovaných v Závazných
parametrech řešení projektu,
d) převést ze svého bankovního účtu na bankovní účty dalších účastníků příslušnou část podpory
podle Závazných parametrů řešení projektu ve lhůtách stanovených ve smlouvě o účasti na
řešení projektu,
e) vrátit poskytovateli na jeho běžný výdajový účet část podpory, kterou nevyužije, a to v souladu
s čl. odst. ,
f) vést v účetnictví oddělenou účetní evidenci uznaných nákladů a poskytnuté podpory projektu,
financovaných z prostředků určených k řešení projektu pro každý jednotlivý projekt, a v
případě daňové evidence oddělenou evidenci příjmů a nákladů projektu,
g) zaplatit smluvní pokutu stanovenou podle čl. 5 odst. 3,
h) s výjimkou veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích předložit společně se závěrečnou
zprávou smlouvu o využití výsledků uzavřenou s uživatelem výsledků anebo řádné
odůvodnění čestné prohlášení o využití výsledků , zejména pokud příjemce bude jediným
uživatelem výsledku projektu,
i) poskytovat výsledky podle pravidel stanovených v čl. 15,
j) bez zbytečného odkladu po výzvě poskytovatele protokolárně předat poskytovateli výsledek
veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích.

(lavní příjemce je dále povinen

a) zahájit řešení projektu v termínu stanoveném v Závazných parametrech řešení projektu,
nejpozději však do
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,
b) písemně informovat poskytovatele o veškerých změnách, týkajících se jeho osoby nebo dalšího
účastníka, o změnách veškerých skutečností uvedených v Závazných parametrech řešení
projektu, a dále o jakýchkoliv dalších změnách a skutečnostech, které by mohly mít vliv na
řešení a cíle projektu nebo změnu údajů zveřejňovaných v IS VaVaI, a o tom, že jeho osoba či
další účastník přestal splňovat podmínky způsobilosti, které nastaly v době ode dne nabytí
účinnosti Smlouvy, přičemž informování je možné provést rovnou žádostí o změnu dle čl. ,
c) při prezentaci informací o řešeném projektu s podporou TA ČR či o jeho výsledcích v
hromadných sdělovacích prostředcích či jiným způsobem, informovat přiměřeným způsobem
o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti TA ČR, a to na všech propagačních
materiálech i ve všech typech médií, které se k projektu či jeho výsledkům a výstupům vztahují,
d) předkládat úplné zprávy a další relevantní informace v souladu se Smlouvou a
příslušnými kontrolními procesy, které se týkají jak řešení projektu tak plnění
implementačního plánu,
e) uvádět informace, které nejsou zmatečné a zajistit, že veškeré informace uváděné ve zprávách
či jiných zasílaných dokumentech nejsou v rozporu se skutečným stavem, zejména finanční
vypořádání uváděné v závěrečné zprávě odpovídají skutečné výši vrácené nevyčerpané části
podpory,
f) poskytovat veškerou součinnost, jinou než uvedenou v písm. e , v souvislosti s průběhem
kontrolních procesů dle čl. , poskytovat na žádost poskytovatele jakékoliv informace týkající
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g)
h)
i)
j)
k)

3.

4.

5.

6.

se průběhu řešení projektu, jeho výsledků, a průběhu realizace implementačního plánu
a poskytovat poskytovateli veškeré potřebné informace za účelem zveřejňování v )S VaVa),
a to vše ve lhůtách stanovených jednotlivými kontrolními procesy, zákonných lhůtách, nebo
lhůtách uvedených v žádostech poskytovatele,
zajistit součinnost v souvislosti s kontrolními procesy u dalšího účastníka,
prokázat na výzvu poskytovatele, že splňuje povinnosti stanovené pravidly poskytnutí
podpory, a to ve lhůtě uvedené v této výzvě,
poskytovat veškerou součinnost a předkládat požadované informace a dokumenty ve
stanovených lhůtách
v souladu s čl. vyčíslit a odvést poskytovateli veškeré příjmy z projektů a nezamezovat jejich
získávání.
mít před podpisem Smlouvy uzavřenou písemnou smlouvu o účasti na řešení projektu se všemi
jejími povinnými náležitostmi podle čl. , pokud se na řešení projektu podílí více příjemců,

(lavní příjemce je zároveň povinen zajistit, aby další účastník rovněž dodržoval výše uvedené
povinnosti, popř. aby poskytl veškerou potřebnou součinnost za účelem dodržení těchto povinností
hlavním příjemcem.

(lavní příjemce je povinen zveřejňovat dle zákona č.
/
Sb., o účetnictví účetní závěrku v
příslušném rejstříku ve smyslu zákona č.
/
o veřejných rejstřících, a to po celou dobu
řešení projektu, pokud má tuto povinnost uvedenými zákony stanovenou. Plnění této povinnosti je
povinen zajistit i u dalšího účastníka řešení projektu.

Pokud je hlavnímu příjemci stanovena povinnost písemného doručování poskytovateli v dané
lhůtě, a v případě, že nevyužije elektronické podání informační systém datových schránek nebo emailová zpráva se zaručeným elektronickým podpisem na adresu posta@tacr.cz), je povinen
doručit příslušný dokument nejpozději do konce úředních hodin podatelny TA ČR v poslední den
lhůty. Úřední hodiny podatelny TA ČR jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele.

Příjemce je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolních
procesech bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem, a
o příjemcem přijatých opatřeních informovat poskytovatele, přičemž si poskytovatel vyhrazuje
právo prověřit u příjemce plnění uložených opatření k nápravě.
Článek
Důsledky porušení podmínek poskytnutí podpory

1.

V případě jakéhokoliv porušení povinností hlavním příjemcem je poskytovatel oprávněn pozastavit
poskytování podpory a neposkytnout příslušnou část podpory ve stanovených lhůtách.
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2.

3.

Porušení povinností hlavním příjemcem stanovených v čl. odst. se považuje za porušení
rozpočtové kázně a má za následek podání podnětu k zahájení řízení o porušení rozpočtové kázně
s tím, že

a) podle písm. a se odvádí
% takto neoprávněně použité podpory,
b) podle písm. b se odvádí
% takto nevrácené podpory,
c) podle písm. c pokud mělo vliv na nedosažení cíle projektu se odvádí
% poskytnuté
podpory určené k dosažení toho výsledku, kterého nebylo dosaženo,
d) podle písm. d se odvádí % příslušné části podpory nepřevedené dalšímu účastníku,
e) podle písm. e se odvádí
% takto nevrácené příslušné části podpory a její části vrácené
v dalším kalendářním roce po ukončení řešení projektu nad rámec povolených procentuálních
limitů dle čl. odst. ,
f) podle písm. f se odvádí
% veškeré dosud poskytnuté podpory,
g) podle písm. g se odvádí
% částky odpovídající stanovené smluvní pokutě,
h) podle písm. h se odvádí % veškeré dosud poskytnuté podpory,
i) podle písm. i se odvádí
% celkové podpory,
j) podle písm. j se odvádí
% celkové podpory.

Porušení povinností hlavním příjemcem stanovených v čl. odst. má za následek

a) podle písm. a smluvní pokutu ve výši .
,- Kč za každý byť započatý měsíc prodlení,
maximálně však .
Kč,
b) podle písm. b povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši .
,- Kč za každé takové jednotlivé
porušení
c) podle písm. c povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši .
Kč,- za každé takové jednotlivé
porušení,
d) podle písm. d povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši .
Kč,- za každý byť započatý den
prodlení, maximálně však .
Kč,
e) podle písm. e povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši .
Kč,- za každé takové jednotlivé
porušení,
f) podle písm. f povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši .
Kč,- za každé takové jednotlivé
porušení,
g) podle písm. g povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši .
Kč,- za každé takové jednotlivé
porušení,
h) podle písm. h povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši .
Kč,- za každé takové jednotlivé
porušení,
i) podle písm. i povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši .
Kč,- za každé takové jednotlivé
porušení.
j) podle písm. j povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši .
Kč,- za každé takové jednotlivé
porušení,
k) podle písm. k povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši .
Kč,- za každý započatý měsíc,
kdy není povinnost splněna.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Porušení některé z povinností dalším účastníkem má za následek uplatnění příslušných ustanovení
podle tohoto článku vůči hlavnímu příjemci, včetně ustanovení o porušení rozpočtové kázně.

Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na uplatnění ostatních příslušných ustanovení podle tohoto
článku.

(lavní příjemce bere na vědomí, že pokud soustavně porušuje své povinnosti, a to i povinnosti
stanovené příjemci po ukončení řešení projektu, zejména podávání zpráv o implementaci, nebo
porušení vyhodnotí poskytovatel jako závažné, je poskytovatel oprávněn vyloučit návrhy projektů
podané hlavním příjemcem ať již se bude hlásit do veřejné soutěže v roli uchazeče či dalšího
účastníka do veřejných soutěží nebo nabídky podané do veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a
inovacích po dobu až let ode dne, kdy bylo hlavnímu příjemci toto porušení prokázáno, nebo kdy
ho písemně uznal. Pokud takto poruší povinnost další účastník, vyloučení projektů se bude
uplatňovat v budoucnu vůči tomuto subjektu a odst. se nepoužije.

Tímto článkem není dotčen nárok poskytovatele na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku
porušení některé z povinností. Stanovené smluvní pokuty nezahrnují náhradu škody a aplikují se
nad rámec dalších sankcí vyplývajících z právních předpisů nebo z pravidel poskytnutí podpory.

Jednotlivé smluvní pokuty stanovené podle tohoto článku se sčítají, maximálně však do výše
odpovídající maximální výši podpory pro projekt na celou dobu řešení stanoveného ve Smlouvě.

Pokud hlavní příjemce předpokládá, že nebude schopen splnit některou z výše uvedených
povinností, je oprávněn nejpozději do lhůty jejího splnění podat žádost o změnu projektu v souladu
s čl. , anebo doručit poskytovateli písemné vyjádření o nemožnosti jejího splnění v důsledku vyšší
moci nebo domnělého porušení povinností poskytovatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo trvat
na dodržení této povinnosti ve stanovené lhůtě anebo stanovit dodatečnou lhůtu pro její splnění na
základě vyhodnocení žádosti nebo vyjádření podle předchozí věty. Poskytovatel je oprávněn v
případě souhlasu se změnou stanovit hlavnímu příjemci povinnost vrátit příslušnou část podpory
např. na základě žádosti o redukci předpokládaných výsledků .

10. Žádost nebo vyjádření podle předchozího odstavce podané později staví lhůtu pro počítání
smluvních pokut podle dnů, týdnů či měsíců, nebo stanovenou lhůtu k nápravě.

11. Smluvní strany si budou počínat tak, aby v zájmu zachování řešení projektu předešly předčasnému
ukončení Smlouvy výpovědí nebo odstoupením, pokud tak bude možné a s ohledem na povahu
projektu a jeho řešení účelné, zejména vyvinou snahu o ukončení účasti dalšího účastníka na řešení
projektu, který porušuje své povinnosti, nebo je pravděpodobně poruší, nebo přestal splňovat
podmínky způsobilosti podle §
odst. ZPVV. Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo k jednání
s dalšími účastníky o pokračování v řešení projektu, pokud své povinnosti porušuje nebo
pravděpodobně poruší hlavní příjemce, nebo přestal splňovat podmínky způsobilosti podle §
odst.
ZPVV. Tímto odstavcem nejsou dotčeny povinnosti hlavního příjemce nést následky
porušení povinností podle tohoto článku.
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12. Pokud hlavní příjemce porušil některou z výše uvedených povinností, vyzve jej písemně
poskytovatel k nápravě, pokud je tak s ohledem na pochybení možné, a stanoví mu k tomu
přiměřenou lhůtu. Poskytovatel může rovněž písemně příjemci oznámit zahájení některého
kontrolního procesu za účelem prokázání skutečného stavu věci, přičemž v případě domnělého
porušení rozpočtové kázně zpravidla provede veřejnosprávní kontrolu. V případě zahájení
veřejnosprávní kontroly výzvu k nápravě nahrazuje příslušné opatření k nápravě. Tímto odstavcem
nejsou dotčeny povinnosti na úhradu odvodů za porušení rozpočtové kázně, smluvních pokut a
náhrady škody.
Článek
Smlouva o účasti na řešení projektu
1.

2.

Smlouva o účasti na řešení projektu slouží jako nástroj hlavního příjemce k zajištění dodržování
výše uvedených povinností i dalšími účastníky.

Smlouva o účasti na řešení projektu musí být písemná a jejím obsahem je zejména

a) návrh či způsob rozdělení práv k výsledkům, který respektuje zákaz nepřímé veřejné podpory
dle Rámce, tj. při stanovení spoluvlastnického poměru se úměrně přihlíží k poměru nákladů
jednotlivých příjemců tak, aby nedocházelo k zakázané nepřímé veřejné podpoře,
b) úprava, řízení a kontrola vnesených a během řešení projektu pořízených či vytvořených práv,
která jsou nezbytná pro řešení projektu,
c) závazek k dodržování povinností podle článku i dalšími účastníky popř. k provádění veškeré
potřebné součinnosti za účelem dodržení těchto povinností hlavním příjemcem, včetně
odpovědnosti hlavního příjemce za porušení rozpočtové kázně dalším účastníkem,
d) závazek hlavního příjemce k převodu příslušné části podpory ze svého bankovního účtu na
bankovní účty dalších účastníků včetně stanovení lhůty k tomuto převodu a
e) závazek smluvních stran k mlčenlivosti ohledně veškerých informací vztahujících se k řešení
projektu včetně jeho návrhu tak, aby nebyly ohroženy výsledky a cíle jeho řešení,
f) závazek spolupráce na implementačním plánu k výsledkům řešení a předkládání zpráv o
implementaci.

3.

Smlouva o účasti na řešení projektu může být předmětem hodnocení v rámci některého kontrolního
procesu. Poskytovatel stanoví v příslušném opatření k nápravě, aby hlavní příjemce zajistil změnu
Smlouvy o účasti na řešení projektu, pokud ta bude v rozporu s pravidly poskytnutí podpory anebo
se schváleným návrhem projektu.
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Článek
Výpověď
1.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že

a) hlavní příjemce či další účastník přestal splňovat podmínky způsobilosti podle §
odst.
ZPVV, s výjimkou pravomocného odsouzení pro trestný čin dotýkající se splnění podmínek pro
poskytnutí podpory,
b) pokud další pokračování na řešení projektu pozbyde účelnosti, zejména z důvodu paralelního
řešení stejného nebo obdobného projektu jiným příjemcem s lepšími výsledky, a to i v jiném
programu nebo u jiného poskytovatele, anebo z důvodu zastarání očekávaných výsledků
projektů v důsledku existence jiných lépe využitelných metod a postupů, a pokud hlavní
příjemce o těchto skutečnostech nevěděl a vědět nemohl,
c) je zřejmé, že postup při řešení projektu nevede k očekávaným výsledkům v důsledku
skutečností hlavním příjemcem nezaviněných,
d) dojde v důsledku rozpočtového provizoria nebo krácení prostředků ze státního rozpočtu
k regulaci čerpání státního rozpočtu nebo
e) se plnění povinností hlavního příjemce vyplývajících ze Smlouvy stane jinak nemožným
a povinnost plnit zanikne, a tato nemožnost nebyla způsobena porušením jeho povinností,
přičemž toto plnění povinností není nemožným, lze-li je uskutečnit za ztížených podmínek
nebo až po sjednaném termínu plnění.

2.

Smluvní strany jsou si povinny vzájemně řádně vypořádat svá práva a povinnosti, zejména provést
veškeré nezbytné činnosti spojené s předčasným ukončením řešení projektu např., pokud je tak
účelné, předložení závěrečné zprávy, provedení závěrečného hodnocení, předkládání zpráv o
implementaci apod.).

3.

Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení písemné a odůvodněné výpovědi hlavnímu příjemci.
Článek
Odstoupení

1.

Poskytovatel od Smlouvy odstoupí v případě, že

a) hlavní příjemce anebo další účastník se dopustil jednání včetně nečinnosti v případech, kdy
měl povinnost jednat , kterým sám porušil pravidla veřejné podpory, nebo v důsledku něhož
dojde k porušení pravidel veřejné podpory na straně poskytovatele,
b) hlavní příjemce uvedl neúplné, nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo jiné skutečnosti ve
veřejné soutěži nebo ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích, při uzavření smlouvy
nebo na základě informačních povinností během řešení projektu a po jeho ukončení s úmyslem
získat podporu nebo jinou výhodu,
F-211, Verze 6
Veřejný
Strana 11/25

c) hlavní příjemce porušil některou z povinností podle článku , přičemž pokud poskytovatel
hlavního příjemce vyzval k nápravě, odstoupí od Smlouvy až po marném uplynutí stanovené
lhůty k nápravě,
d) hlavní příjemce porušil opakovaně x některou z povinností, u kterých nejsou dány lhůty pro
jejich plnění, ale jejich plnění je podmíněno jinými skutečnostmi,
e) hlavní příjemce anebo další účastník byl pravomocně odsouzen pro trestný čin týkající se
splnění podmínek pro poskytnutí podpory,
f) další pokračování na řešení projektu pozbude účelnosti, zejména z důvodu paralelního řešení
stejného nebo obdobného projektu jiným příjemcem s lepšími výsledky, a to i v jiném
programu nebo u jiného poskytovatele, anebo z důvodu zastarání očekávaných výsledků
projektů v důsledku existence jiných lépe využitelných metod a postupů, a pokud příjemce
o těchto skutečnostech věděl nebo vědět měl v pochybnostech se použije obdobné ustanovení
o výpovědi ,
g) je zřejmé, že postup při řešení projektu nevede k očekávaným výsledkům a naplnění cílů
projektu v důsledku skutečností hlavním příjemcem zaviněných zejména v případě, kdy
průběh řešení projektu hrubě nekoresponduje s návrhem projektu, v pochybnostech se použije
obdobné ustanovení o výpovědi nebo
h) u příjemce byly na základě provedení některého z kontrolních procesů závažné finanční
nesrovnalosti nebo podvod.
2.

3.

4.

Poskytovatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy porušení povinností hlavním
příjemcem bylo způsobeno výlučně nedodržením povinností poskytovatele.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného a odůvodněného oznámení o odstoupení
hlavnímu příjemci.
Odstoupením od Smlouvy nastávají jeho účinky uvedené v §
občanský zákoník.

a

zákona č.

/

Sb.,

Článek
Příjmy z projektů
1.

2.

Příjmy z projektů jsou jakékoliv příjmy příjemce v souvislosti s řešením projektu s výjimkou veřejné
zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, které by za jiných okolností neměl, a s kterými se v průběhu
řešení projektu nebo po jeho ukončení primárně nepočítá. Mezi příjmy z projektů se tudíž
nezahrnují příjmy z deklarovaných výsledků. Jedná se tak o výhodu, které by se měl příjemce zbavit
tak, že příslušnou částku odpovídající takovému příjmu z projektu odvede poskytovateli.

Mezi příjmy z projektů lze zahrnout zejména
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3.

a) úroky z příslušné části finančních prostředků z poskytnuté podpory po tu dobu, co je uložena
na účtu příjemce,
b) jakékoliv komerční využití či jiné zpeněžení majetku pořízeného z podpory, který již nelze
využít k samotnému řešení projektu a
c) sankce dodavatelům, včetně těch neuplatněných, při pořizování zboží či služeb za účelem
řešení projektu popř. jiná náhradní plnění např. slevy za pozdní dodání .

Příjemce je povinen si zároveň počínat jako řádný hospodář při generování příjmů, tj. nezamezovat
jejich získávání, pokud by tak nečinil ani v případě, že by se jednalo o příjmy, které s projektem
nesouvisí. Opačný postup bude posuzován jako porušení pravidel veřejné podpory. Pokud
příslušná banka příjemce úroky neposkytuje, musí příjemce prokázat, že je tato skutečnost součásti
běžně nabízeného produktu i ostatním klientům a nejedná se o ad hoc účelovou dohodu mezi
příjemcem a bankou.

4.

Přehled příjmů z projektů popř. uvedení důvodů jejich neexistence za dobu řešení projektu uvede
hlavní příjemce do závěrečné zprávy a odvede je poskytovateli nejpozději do
. února roku
následujícího po skončení projektu na příjmový účet /
. Kalkulace nemusí přesně
odpovídat realitě, pokud by příjemce musel vynaložit takové úsilí, které by bylo nepřiměřeně
časově a administrativně nákladné v poměru ke zjištěnému výsledku. Příjemce nicméně v takových
případech podle předchozí věty zvolí alespoň takovou jednoduchou metodu výpočtu, která se
realitě blíží s tím, že hlavním smyslem takové úpravy je povinnost příjemce zbavit se této výhody,
jak je uvedena v odst. 1.

5.

Za období pro odvod těchto příjmů z projektů se považuje doba řešení projektu a doba
ukončení řešení.

let po

Povinnost odvádět se nevztahuje na příjmy, které nedosáhnou za příslušný kalendářní rok
v jednom projektu u jednoho příjemce.

,-Kč

6.

7.

Pokud dojde k příjmům, které byly generovány z majetku pořízeného z podpory v té části, ve které
mají být využity k řešení projektu, považují se tyto příjmy za nepovolené s důsledkem porušení
rozpočtové kázně příjemce.
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Část C – Poskytování informací, mlčenlivost a předkládání zpráv
Článek
Poskytování informací a mlčenlivost
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Poskytovatel zajistí předávání relevantních informací do )S VaVa) v souladu s hlavou V)) ZPVV
a nařízením vlády č.
/
Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací. Za tímto účelem si od příjemce dle potřeby takové informace vyžádá, pokud je již
neobdržel na základě jiných skutečností.

Všechny informace vztahující se k řešení projektu a k výsledkům projektu jsou považovány za
důvěrné s výjimkou informací poskytovaných do )S VaVa) nebo informací, které je poskytovatel
povinen poskytnout jiným orgánům státní správy, soudním orgánům nebo orgánům činným
v trestním řízení. Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout relevantní informace jiným
poskytovatelům nebo jiným orgánům státní správy za účelem efektivního výkonu činností
v souvislosti s poskytováním podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Smluvní strany zajistí mlčenlivost o všech důvěrných informacích, a pokud byly na základě Smlouvy
postoupeny třetí straně, zajistí, aby tyto třetí strany zachovávaly mlčenlivost o těchto informacích,
které jim byly poskytnuty jako důvěrné, a používaly je jen k účelům, k nimž jim byly předány.

Předchozí odstavec se nevztahuje na informování veřejnosti o tom, že projekt resp. jeho výstupy
a výsledky byl nebo je spolufinancován z prostředků poskytovatele.

Poskytovatel má právo na bezplatné, nevýlučné a neodvolatelné právo předkládat, rozmnožovat a
rozšiřovat vědecké, technické a jiné články z časopisů, konferencí a informace z ostatních
dokumentů týkajících se projektu, uveřejněných příjemcem nebo s jeho souhlasem.

Pokud je předmět řešení projektu předmětem zákonem stanovené nebo uznané povinnosti
mlčenlivosti, smluvní strany poskytují informace o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích
a jejich výsledcích s vyloučením těch informací, o nichž to stanoví příslušný zákon.

Smluvní strany jsou povinnosti zachovávat mlčenlivost zproštěny,

a) pokud se obsah informací, které jim byly poskytnuty jako důvěrné, stane veřejně přístupným,
a to na základě jiných činností prováděných mimo rámec Smlouvy nebo na základě opatření,
která nesouvisí s řešením projektu, nebo
b) pokud byl požadavek zachovávat mlčenlivost odvolán těmi, v jejichž prospěch byla tato
povinnost stanovena.
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Článek
Předkládání zpráv
1.

2.
3.

4.

5.

(lavní příjemce předkládá v průběhu řešení projektu a po jeho skončení v uvedených termínech
tyto zprávy:

a) průběžnou zprávu o postupu řešení projektu za každý rok řešení, a to do . . následujícího
roku,
b) mimořádnou zprávu na základě písemné žádosti poskytovatele, zejména v případě jeho
podezření porušování výše uvedených povinností příjemcem, a to do termínu stanoveného v
požadavku poskytovatele na její podání,
c) závěrečnou zprávu o řešení projektu spolu s implementačním plánem, a to do
kalendářních
dnů ode dne ukončení řešení projektu,
d) zprávu o implementaci výsledků, a to do
. července následujícího roku po ukončení
sledovaného tříletého období implementace.

Závěrečná zpráva nahrazuje průběžnou zprávu za poslední rok či poslední etapu řešení projektu.

Pokud ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích vychází termín ukončení etapy ve lhůtě
kratší než měsíce po začátku řešení projektu anebo měsíce před termínem ukončení řešení
projektu, povinnost předložit tuto zprávu je splněna až předložením následující průběžné nebo
závěrečné zprávy. U veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích s dobou řešení kratší
měsíců včetně hlavní příjemce předkládá pouze závěrečnou zprávu. Tímto odstavcem není
dotčena povinnost předložit v termínu dle odstavce finanční část zprávy.

Zpráva se považuje za předloženou, pokud byla řádně podána prostřednictvím )nformačního
systému poskytovatele a bylo doručeno potvrzení elektronického podání zprávy vygenerované z
Informačního systému a obsahuje veškeré povinné náležitosti a jsou k ní přiloženy další nezbytné
dokumenty, zejména je k průběžné pokud býti má nebo závěrečné zprávě přiložen implementační
plán.

Metodický postup vypracování a předkládání zpráv a dalších podkladů příjemcem jsou stanoveny
v příslušném vnitřním předpisu poskytovatele.

Část D – Vlastnictví majetku, práva k výsledkům a využití výsledků
Článek
Vlastnictví majetku
1.

Vlastníky majetku potřebného k řešení projektu jsou ve smyslu §
ZPVV hlavní příjemce a další
účastníci, kteří si uvedený majetek pořídili nebo ho při řešení projektu vytvořili.
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2.

3.

Je-li příjemcem organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, je vlastníkem
takového majetku Česká republika.

Je-li příjemcem organizační složka územního samosprávného celku, je vlastníkem takového
majetku územní samosprávný celek.
Článek
Implementační plán výsledků projektu a Smlouva o využití výsledků

1.

2.

3.

4.

5.

)mplementační plán výsledků projektu s výjimkou plnění veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a
inovacích předkládá příjemce společně se závěrečnou zprávou jako její přílohu, popř. i společně s
průběžnou zprávou jako její přílohu, pokud bylo výsledku dosaženo během řešení projektu.
)mplementační plán výsledků projektu je podáván za jednotlivé výsledky nebo pro určité skupiny
výsledků, které spolu logicky souvisí a jejichž implementace bude probíhat společně. Pokud tuto
podmínku splňují všechny výsledky projektu, je možné podat jeden plán za všechny výsledky
projektu. Do implementačního plánu musí být zahrnuty i ty výsledky, kterými se příjemce nehodlá
dále komerčně ani výzkumně zabývat. Plán musí zahrnovat zejména všechny nároky na práva k
výsledkům projektu a návrhy na využití výsledků projektu, a další povinné náležitosti uvedené v
aplikaci )nformačního systému poskytovatele pro předkládání zpráv.
Poskytovatel si vyhrazuje právo sledovat plnění implementačního plánu výsledků po celou dobu
jeho platnosti, min. však po dobu let od dosažení výsledku, bylo-li výsledku dosaženo v průběhu
řešení projektu, nejpozději však do let po ukončení řešení projektu, a to zejména na základě
příjemcem předkládaných zpráv o implementaci.

Zprávy o implementaci a Finální zprávu o implementaci příjemce předkládá k výsledkům
zahrnutým do daného )mplementačního plánu. Výsledky zahrnuté ve Zprávě o implementaci by
měly navazovat na předcházející implementační plán. Před podáním Zprávy o implementaci však
bude umožněno upravit skupiny vykazovaných výsledků vždy však pouze v rámci
implementačních plánů podaných ve stejném roce . Podobné nutné změny bude možné provést i
před podáním Finální zprávy o implementaci.

Smlouva o využití výsledků může být uzavřena buď mezi účastníky, pokud není další uživatel, nebo,
pokud existuje další uživatel, je součástí této smlouvy rovněž uživatel, případně pokud jsou již jiným
způsobem vyřešena práva k výsledkům, je možné uzavřít smlouvu pouze mezi vlastníkem výsledku
a jeho uživatelem. Pokud existuje jeden vlastník výsledku, který bude výsledek užívat sám,
nahrazuje Smlouvu o využití výsledků čestným prohlášením o využití výsledků.

Smlouva o využití výsledků obsahuje zejména

a) název a identifikační údaje projektu,
b) vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu,
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6.
7.

c) úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům podle §
ZPVV,
d) způsob využití výsledků a doba, ve které budou výsledky využity, nejdéle však do let od
ukončení řešení projektu,
e) rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních předpisů,
f) sankce za porušení smlouvy a
g) datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy.

Smlouva o využití výsledků musí být uzavřena v souladu s podmínkami Smlouvy.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Smlouvy o využití výsledků a kontrolu její
úplnosti.
Článek
Práva k výsledkům projektu a jejich ochrana

1.

2.

3.

4.

5.

Všechna práva k výsledkům projektu, který není veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji
a inovacích, patří hlavnímu příjemci a dalším účastníkům. Každému z těchto subjektů patří
příslušná část výsledku podle Smlouvy o účasti na řešení projektu za předpokladu, že toto rozdělení
respektuje zákaz nepřímé státní podpory dle Rámce srov. např. kapitola . Rámce .

Jde-li o výsledek veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, který nelze chránit podle zákonů
upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, je vlastníkem
výsledků poskytovatel a jejich zveřejnění a využití výsledků je možné pouze s předchozím
písemným souhlasem poskytovatele.

Jde-li o výsledek veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, který lze chránit podle zákonů
upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, potom hlavní
příjemce, pokud poskytovatel nestanoví jinak, musí uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejich
právní ochranu a po jejím udělení vlastnické právo převést na poskytovatele. (lavní příjemce má
nárok na úhradu prokazatelných nákladů s tím spojených, pokud nebyly součástí uznaných nákladů
projektu. Ke zveřejnění výsledků před podáním přihlášky k průmyslové právní ochraně je nutný
písemný souhlas poskytovatele.

Hlavní příjemce ručí za právní nezávadnost projektu, tj. ručí za to, že výsledky projektu nezasahují
do práv k předmětům duševního vlastnictví nebo jiných práv třetích osob, a to pro jakékoliv využití
výsledků projektu v České republice i v zahraničí. Záruky působí i ve vztahu k dalším účastníkům.

(lavní příjemce může zveřejnit informace o výsledcích projektu, ke kterým má majetková práva,
pokud jejich zveřejněním není dotčena jejich ochrana, pokud o svém záměru zveřejnění v
dostatečném předstihu informoval další účastníky, a zároveň dodržel povinná pravidla publicity
stanovená v čl. odst. písm. c .
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Článek
Využití a poskytování výsledků
1.

2.
3.

Podrobnosti využití výsledků projektu budou stanoveny v implementačním plánu výsledků
projektu a ve smlouvě o využití výsledků.

Při poskytování výsledků projektu je příjemce povinen dodržet ustanovení §

ZPVV.

Příjemce je oprávněn poskytnout výsledky, které nejsou výsledkem veřejné zakázky ve výzkumu,
vývoji a inovacích, třetím osobám tak, aby nedošlo k porušení pravidel veřejné podpory a k nepřímé
podpoře.

Část E – Náklady, hodnocení a kontroly
Článek
Uznané náklady projektu
1.

2.

Všechny finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem jako podpora na řešení projektu výzkumu
a vývoje mají charakter účelově určených finančních prostředků.

Uznané náklady musí být

a) vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s řešením projektu,
b) způsobilými náklady,
c) prokazatelně zaplaceny příjemcem prosincové náklady musí být uhrazeny do dne podání
průběžné zprávy, nejpozději však v lednu následujícího roku ,
d) doloženy průkaznými doklady z dokladů musí být zřejmé, že byly splněny všechny podmínky
uznatelnosti dle čl.
a
,
e) přiměřené musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým a
f) vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti minimalizace nákladů/výdajů při
respektování cílů projektu , účelnosti přímá vazba na projekt a nezbytnost pro řešení
projektu a efektivnosti maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu ,

3.

přičemž splnění těchto podmínek se prokazuje v rámci hodnotících a kontrolních procesů popř. na
žádost poskytovatele.

Za uznaný náklad se nepovažuje poskytnuté plnění mezi hlavním příjemcem a dalšími účastníky či
dalšími účastníky navzájem. Za uznaný náklad se nepovažují rovněž náklady se zdanitelným
plněním mezi dnem, ve kterém nastanou účinky fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka,
a mezi dnem, ve kterém dojde ke schválení takové změny, ledaže příjemce požádal včas o souhlas s
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

přechodem práv a povinností při přeměně podle § a zákona č.
/
Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů rozpočtová pravidla a pozdní schválení bylo
zapříčiněno výhradně z důvodů na straně poskytovatele.

Pokud dojde k nabytí účinnosti Smlouvy ke dni pozdějšímu, než je den uvedený jako začátek řešení
projektu v Závazných parametrech řešení projektu, bude na náklady na řešení projektu vzniklé
mezi těmito dny pohlíženo, jako by se jednalo o náklady vzniklé po nabytí účinnosti Smlouvy.

Na každý náklad se pohlíží tak, jako by byl financován z poskytnuté podpory a neveřejného zdroje
v poměru podle intenzity poskytnuté podpory daného účastníka na celou dobu řešení projektu.

V případě, že ze Závazných parametrů řešení projektu vyplývá závazek dosažení dvou a více
výsledků v rámci řešení projektu, pro účely Smlouvy se považuje výše poskytnuté podpory
potřebná k dosažení každého jednotlivého výsledku podpora vypočtená podle vzorce, kde hodnota
výsledku je rovna hodnotě bodů tohoto výsledku vynásobeného podílem celkové podpory ku
celkovým bodům všech deklarovaných výsledků. Pokud příjemce v návrhu projektu, případně ve
zprávách překládaných poskytovateli rozděluje náklady k jednotlivým výsledkům, stanoví
poskytovatel hodnotu výsledků na základě těchto údajů.

O všech nákladech projektu je příjemce povinen vést oddělenou účetní evidenci v souladu se
zákonem č.
/
Sb., o účetnictví, v platném znění, a v případě daňové evidence vede
oddělenou evidenci příjmů a výdajů projektu.

V případě, že příjemce je plátcem daně z přidané hodnoty a má nárok na odpočet daně dle zákona
č.
/
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nelze tuto daň z přidané hodnoty
považovat za uznaný náklad.

Veškeré náklady musí prokazatelně souviset s předmětem projektu, musí prokazatelně přispět k
naplnění cíle projektu a jeho výsledků, dále musí být přiřazeny ke konkrétní činnosti v rámci
projektu a také ke konkrétním kategoriím výzkumu a vývoje, tj. na aplikovaný výzkum nebo na
experimentální vývoj, a na vyžádání poskytovatele doloženy.

10. Sníží-li se výše uznaných nákladů, sníží se úměrně i maximální výše podpory při zachování
stanovené intenzity podpory.

11. V případě, že příjemce pořizuje pro účely řešení projektu hmotný či nehmotný majetek nebo služby
a zároveň nelze aplikovat výjimku podle § odst. ZPVV specifikace v návrhu projektu , je povinen
postupovat podle příslušných ustanovení ZZVZ, vždy bez ohledu na intenzitu či výši poskytnuté
podpory.
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Článek
Jednotlivé kategorie způsobilých nákladů a podmínky jejich uznatelnosti
1.

2.

Veškeré jednotlivé typové náklady neuvedené v tomto článku se považují za nezpůsobilé
a nemohou být tudíž ani uznané.

Způsobilé náklady se vykazují v těchto položkách:
a)
b)
c)
d)
e)

3.

osobní náklady,
investice,
náklady na subdodávky,
ostatní přímé náklady a
nepřímé náklady.

Osobní náklady zahrnují mzdové náklady, zvýšené o další náklady, které za zaměstnance hradí
zaměstnavatel, tj. povinné pojištění, část nákladů na sociální pojištění a část nákladů na všeobecné
zdravotní pojištění. Dále sem patří náklady na povinnosti zaměstnavatele vyplývající z platných
vnitřních předpisů FKSP, příspěvek na penzijní, životní pojištění, sociální fond apod. . Odměny dle
§
a
a zákona č.
/
Sb., zákoníku práce nebo obdobných předpisů mohou být
vypláceny jen pracovníkům, kteří jsou zaměstnanci podle zákona č.
/
Sb., zákoník práce a
podílí se na řešení předmětného projektu tj. prokazatelně pracují na projektu částí svého úvazku .
Náklady na tyto odměny jsou uznatelné jen pokud jsou řádně zdůvodněné, a to do výše maximálně
dvou měsíčních platů za práci na projektu dle platného mzdového/platového výměru nebo
smlouvy o mzdě při zohlednění výše úvazku na projektu a počtu měsíců odpracovaných na
projektu v daném kalendářním roce.
Mzdy nebo platy, odměny z dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce musí
odpovídat schválenému mzdovému, platovému výměru, dohodě o pracovní
činnosti/provedení práce a případně internímu předpisu příjemce.
V případě náhrad jsou způsobilými náklady veškeré náhrady dle zákoníku práce a to u
pracovníka s pevně stanoveným pracovním úvazkem v projektu .

Osobě samostatně výdělečně činné jakožto samostatnému příjemci náleží odměna za činnost
při řešení návrhu projektu, pokud odpovídá hodinové sazbě zaměstnanců s obdobnou
kvalifikací či zkušeností je v místě a čase obvyklá .
Mezi osobní náklady dále spadají stipendia uvedená v §
odst. písm. c zákona č.
/
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů zákon o vysokých školách , resp.
jeho poměrnou část, pokud je z rozhodnutí o udělení stipendia zřejmé, že je uděleno na
výzkumnou činnost v rámci projektu.
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4.

5.

6.

Investice zahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který lze
odepisovat podle zákona o dani z příjmu. Za způsobilé náklady na pořízení dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku potřebného pro řešení projektu je považována pouze ta část
pořizovací ceny investice, která je rovna výši odpisů odpovídající délce trvání projektu, a době
využívání majetku pro potřeby řešení projektu vypočtené pomocí zavedených účetních postupů.
Při odepisování lze použít účetní nebo daňové odpisy. V případě, že budou využity účetní odpisy,
délka odepisování nesmí být kratší než doba stanovená u daňových odpisů a výše ročních odpisů
nesmí být vyšší než výše odpisů stanovená dle zákona č.
/
Sb., o daních z příjmů.

Náklady na subdodávky představují náklady na služby výzkumné povahy. Dodavatelem
subdodávek nesmí být člen řešitelského týmu nebo osoba spojená ve smyslu § odst. zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, s příjemcem. Náklady na subdodávky jsou omezeny
% z
celkových uznaných nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení; to neplatí ve veřejné
zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích, kde tyto náklady může poskytovatel v souladu se ZZVZ
omezit věcně v zadávacích podmínkách.
Ostatní přímé náklady zahrnují

a) náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, která jsou deklarovaným výsledkem projektu
zejména související poplatky, rešerše, náklady na patentového zástupce a náklady na
ochranu již vznesených práv k duševnímu vlastnictví potřebného k řešení projektu,
b) další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál,
služby a drobný hmotný a nehmotný majetek,
c) náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku využívaného při řešení
projektu, a to ve výši odpovídající délce období a podílu užití majetku pro projekt,
d) část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce
období
a
podílu
skutečného
užití
tohoto
majetku
pro
řešení
projektu, který nebyl pořízen z veřejných prostředků a není zahrnut do kategorie investice
tohoto projektu,pokud nejsou odpisy hmotného majetku součástí nepřímých nákladů. Podíl
odpisů na projekt je možné počítat jak z účetních odpisů, tak z odpisů dle zákona o daních z
příjmů, přičemž účetní odpisy nesmí být vyšší, než odpisy dle zákona o daních z příjmů,
e) cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, pokud se služební cesty
účastní zaměstnanec s úvazkem na projektu náklady na pracovní pobyty, konferenční
poplatky, a cestovní náhrady podle zákona č.
/
Sb., zákoník práce , přičemž musí být
prokazatelný přínos cesty pro řešení projektu, anebo pracovní cesta je již deklarována ve
schváleném návrhu projektu. Náhrady za využití soukromého vozidla jsou uznatelné pouze do
výše nákladů na přiměřený způsob hromadné dopravy v uvedené době.

Náklady doložené pouze interními účetními doklady vnitrofakturami nejsou uznanými náklady
projektu. Náklady na materiál účtované na základě interního dokladu výdejky ze skladu) lze
považovat za uznané náklady pouze při doložení interní směrnice na oceňování zásob a faktur za
nákup daného materiálu z předchozího období.
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7.

Nepřímé náklady jsou náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, resp. pouze jejich
část určená podle některé z následujících metod, např. administrativní náklady, nájemné, náklady
na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby, pokud již nejsou uvedené v jiných
kategoriích. Nepřímé náklady lze vykazovat

a) metodou „full cost“, kdy organizace má již existující systém rozdělování nepřímých nákladů na
jednotlivá střediska, útvary, projekty apod., a to ve formě vnitřního předpisu, na jehož základě
přiřazuje jednotlivé nepřímé náklady danému projektu, takto vykázané nepřímé náklady musí
být podloženy kalkulací, výstupy z účetnictví, patřičnými účetními doklady a výše nepřímých
nákladů není limitována, nebo
b) metodou vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby, tzv. metodou „flat rate“, do
výše
% ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů
příjemce v příslušném roce, mimo nákladů na investice, kdy takto vykázané nepřímé náklady
se nemusí dokládat patřičnými účetními doklady, dokládá se však celková výše nepřímých
nákladů organizace a jejich rozdělení na střediska/projekty/úseky apod.
Článek
Přesun a změna uznaných nákladů projektu a podpory

1.

2.

Uznané náklady a s tím související výše podpory poskytnuté na řešení projektu na celou dobu řešení
projektu mohou být změněny v průběhu řešení maximálně o
% výše uznaných nákladů nebo
výše podpory z veřejných prostředků uvedených ve Smlouvě, jak o nich poskytovatel rozhodl při
vyhodnocení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.

SMEZměnová řízení projektů stanoví postup smluvních stran v případě žádosti hlavního
příjemce o změnu ohledně přesunu nebo změny uznaných nákladů projektu a výše podpory.
Článek
Kontroly

1.

Poskytovatel v rámci kontroly řešení projektu ve smyslu §
a)
b)
c)
d)

2.

ZPVV provádí tyto druhy kontrol:

veřejnosprávní kontrolu na místě,
kontrolu plnění cílů projektu,
průběžnou kontrolu řešení projektu formou předkládání zpráv,
závěrečnou kontrolu formou závěrečného oponentního řízení.

Poskytovatel je oprávněn provádět kdykoliv veřejnosprávní kontrolu v souladu se zákonem
č.
/
Sb., o finanční kontrole, postupem podle zákona č.
/
Sb., o kontrole kontrolní
řád , a v minimálním rozsahu stanoveném § ZPVV. Poskytovatel postupuje podle těchto předpisů
a podle směrnice SME- Veřejnosprávní finanční kontrola.
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3.

4.
5.

6.

Poskytovatel provádí kontrolu plnění cílů projektu pravidelně formou kontroly průběžné a
závěrečné zprávy nebo formou monitorovací kontroly nejméně jednou během řešení dvou a
víceletých projektů. Monitorovací kontrola je zahájena Oznámením o konání monitorovací
kontroly, ve kterém je stanovena i forma jeho provedení. Monitorovací kontrola může být
provedena na místě tedy v prostorách příjemce, ve kterých jsou prováděny výzkumné a vývojové
činnosti , nebo v sídle poskytovatele.

Průběžnou kontrolu řešení projektu formou předkládání zpráv upravuje čl.

.

Poskytovatel provádí závěrečnou kontrolu projektu za účelem zhodnocení dosažení cílů projektu,
dosažených výsledků, a jejich vztahu k cílům projektu, formou závěrečného oponentního řízení po
ukončení řešení projektu. Závěrečné oponentní řízení je zahájeno Oznámením o konání
závěrečného oponentního řízení, ve kterém je stanovena i forma jeho provedení. Závěrečné
oponentní řízení může být provedeno na místě tedy v prostorách příjemce, ve kterých jsou
prováděny výzkumné a vývojové činnosti , nebo v sídle poskytovatele za účasti zástupců příjemce
nebo hromadně pro více projektů.

Podrobnosti o průběhu kontrolních procesů jsou upraveny vnitřními předpisy poskytovatele.

7.

(lavní příjemce je povinen umožnit poskytovateli či jím pověřeným osobám provádět komplexní
kontrolu podle tohoto článku a zpřístupnit svou účetní evidenci související přímo či nepřímo
s projektem podle ustanovení § 8 odst. 1 ZPVV, a to kdykoli v průběhu řešení projektu nebo do
deseti let od ukončení účinnosti této Smlouvy, a poskytnout mu při ní potřebnou součinnost. Tímto
ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České
republiky.

8.

Pokud si tak poskytovatel vyžádá, předloží hlavní příjemce při kontrole výše uvedené doklady i za
dalšího účastníka, které si od něj v dostatečném předstihu obstará.

ČÁST F – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek
Spory smluvních stran
1.

Spory smluvních stran, vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány
příslušným orgánem, resp. soudem.
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Článek
Změny smlouvy
1.

2.

3.

4.

5.

Smlouva, včetně jejích příloh, může být na základě žádosti hlavního příjemce doplňována,
upravována a měněna pouze písemnými, po sobě číslovanými dodatky ke Smlouvě, podepsanými
smluvními stranami, jedná-li se o skutečnosti, které jsou uvedeny přímo ve Smlouvě.

Závazné parametry mohou být měněny na základě žádosti hlavního příjemce a oznámení o
souhlasu poskytovatele. Oznámení o souhlasu poskytovatele má za následek vygenerování nové
verze závazných parametrů v informačním systému.

Žádost o změnu se podává prostřednictvím změnového formuláře v )nformačním systému
poskytovatele a zasláním potvrzení podání prostřednictvím datové schránky. Pokud dochází
k jakýmkoliv změnám v návrhu projektu, které nejsou zároveň Závaznými parametry řešení
projektu, příjemce o nich informuje poskytovatele až v následující průběžné či závěrečné zprávě a
nepodává o nich oznámení či žádost o změnu. Součástí informace o takové změně je i doba, kdy
nastala, a odůvodnění.

Předchozí odstavec dopadá i na případy, kdy dojde ke vzniku výsledků, které nejsou uvedeny jako
deklarované v Závazných parametrech řešení projektu, nicméně vznikají během řešení projektu za
účelem dosažení těchto deklarovaných výsledků.

Podrobný proces schvalování žádosti upravuje vnitřní předpis poskytovatele.
Článek
Ukončení platnosti Smlouvy

1.

2.
3.

4.

Platnost Smlouvy je ukončena po letech ode dne ukončení řešení projektu, pokud se smluvní
strany nedohodnou na jejím prodloužení.

Platnost Smlouvy je ukončena rovněž výpovědí nebo odstoupením.

Doba platnosti Smlouvy zahrnuje dobu řešení projektu a následující období potřebné pro
vyhodnocení výsledků řešení projektu, včetně vypořádání poskytnuté podpory podle rozpočtových
pravidel, které není delší než
kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu. Doba
platnosti Smlouvy však nezahrnuje dobu řešení projektu, která předchází podpisu obou smluvních
stran. Článek
odst. není zněním tohoto odstavce dotčen.

Povinnost dle čl.
smlouvy.

odst.

písm. e platí po dobu

let od dosažení výsledků i po ukončení trvání
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5.

Povinnost dle čl.
smlouvy.

odst.

písm. g platí po dobu

let od dosažení výsledků i po ukončení trvání
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DODATEK
Číslo dodatku: 201XTXXXXXXXXX/X

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
na řešení programového projektu TXXXXXXXXX dále jen „Dodatek“
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Technologická agentura České republiky
se sídlem Evropská 9 / ,
Praha
)Č: 72050365
zastoupená Petrem Konvalinkou, předsedou TA ČR
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě , Praha
číslo účtu pro poskytování dotací: 000-3125001/0710
jako poskytovatel podpory dále jen „poskytovatel“ na straně jedné,
a

Název
se sídlem xxxxxxxxxxxxxxx
)Č: xxxxxxxxxxxxxxx, D)Č: xxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
jako hlavní příjemce podpory dále jen „příjemce“ na straně druhé.

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění a změnách Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení
programového projektu TXXXXXXXXX včetně jejích příloh uzavřené mezi poskytovatelem
a příjemcem dne dd. mm. rrrr s číslem XXXXXXXXXXXX dále jen "Smlouva" následovně:
Změna článku

Článek I.
„Související dokumenty”

Článek odst. Smlouvy o poskytnutí podpory se mění takto:

„Další podmínky poskytnutí podpory a řešení projektu jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách
(verze 6), které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele.“
Článek II.
Změna závazných parametrů

(1) Příloha č. Smlouvy o poskytnutí podpory Závazné parametry se nahrazuje novými závaznými
parametry, obsaženými v příloze č. tohoto dodatku.
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DODATEK
Číslo dodatku: 201XTXXXXXXXXX/X
Článek III.
Závěrečné ustanovení
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru Smluv.

Pokud dojde k nabytí účinnosti tohoto Dodatku ke dni pozdějšímu, než je den vydání Oznámení
o výsledku změnového řízení, bude na náklady spotřebované na řešení projektu mezi těmito dny
pohlíženo, jako by se jednalo o náklady spotřebované po nabytí účinnosti tohoto Dodatku.
Doba platnosti Dodatku je určena dobou platnosti Smlouvy.

Dodatek se vyhotovuje ve stejnopisech, z nichž poskytovatel a příjemce obdrží po jednom
stejnopisu. Každý stejnopis má platnost originálu.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy ve smyslu zákona
č.
/
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv zákon o registru smluv . Zveřejnění ve smyslu tohoto zákona provede poskytovatel.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě
jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.
Podpisy smluvních stran
Za poskytovatele:
V Praze

dne

Petr Konvalinka
předseda TA ČR
Za příjemce:
V

dne
Jméno a příjmení
funkce

FX-047, verze 1
Veřejný
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LICENČNÍ SMLOUVA S PŘEVODEM MAJETKOVÝCH PRÁV
(dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany
1.1

Nabyvatel licence:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo:
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: ……………………………………………………………
60460709
IČO:
DIČ:
CZ60460709
(dále jen „nabyvatel“) na straně jedné

a
1.2

Poskytovatel licence:
jméno a příjmení
bydliště:
datum nar.
(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)
2. Předmět smlouvy
1.

Poskytovatel je nositelem majetkových autorských práv k ……………… a k průmyslovému
vlastnictví či k jinému výsledku, jenž má charakter duševního vlastnictví, např. know-how,
obchodní tajemství, případně jiných nehmotných statků, které jsou výsledkem realizace Projektu
……………. (dále také jen „Projekt“), (vše společně dále jen jako „dílo“). Přesná specifikace
díla včetně jeho dokumentace v elektronické podobě je přílohou č. 1 této smlouvy. Poskytovatel
touto smlouvou uděluje nabyvateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to v rozsahu
stanoveném touto smlouvou (dále jen „licence“). Nabyvatel není povinen licenci využít.

2.

Poskytovatel rovněž na základě této smlouvy převádí nabyvateli všechna majetková práva k dílu,
která budou od účinnosti této smlouvy vykonávána jen a pouze nabyvatelem.

3.

Licence dle této smlouvy je nabyvateli poskytována bezplatně.
3. Rozsah licence

1.

Licence dle předchozího odstavce je poskytována:
a) pro území všech zemí světa, tedy místně neomezená;
b) licence se poskytuje bez časového omezení, na dobu trvání majetkových práv
poskytovatele k dílu;
c) ke všem způsobům užití díla, včetně práva dílo upravit, a to i prostřednictvím jiného
subjektu dle volby nabyvatele;

2.

Nabyvatel je oprávněn přenechat výkon práva k dílu dle článku 2. této smlouvy podlicenční
smlouvou třetím osobám.
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Okomentoval(a): [A1]: Bude upraveno dle skutečnosti.

3.

Nabyvatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, spojit dílo
s jiným dílem, jakož i zařadit dílo do díla souborného.

4.

Poskytovatel podpisem této smlouvy uděluje nabyvateli svolení k případnému dokončení svého
nehotového díla pro případ, že dílo není v době uzavření této smlouvy dokončeno.
4. Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Poskytovatel je povinen po dobu platnosti této smlouvy udržovat dílo v platnosti.

2.

Poskytovatel je povinen čelit případnému porušování autorských práv třetími osobami.

3.

Poskytovatel je povinen vyrovnat případné nároky autora díla na odměnu.

4.

Poskytovatel odpovídá nabyvateli za právní bezvadnost díla, kterou se rozumí, že užitím díla
nabyvatelem v rozsahu sjednaném touto smlouvou:
a) nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob,
b) nebudou neoprávněně zasažena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, např. právo
na ochranu osobnosti fyzických osob a právo na ochranu dobré pověsti právnických osob,
c) nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.

5.

Pokud by nabyvateli vznikla škoda nebo jiná újma z důvodu právních vad díla, je poskytovatel
povinen tuto škodu nabyvateli nahradit. Nabyvatel je povinen neprodleně oznámit poskytovateli
uplatňování nároku vyplývajícího z autorského práva třetími osobami, které zjistí.

6.

Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní
strany a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukáží být nezbytné pro realizaci práv
upravených touto smlouvou. Smluvní strany si zejména poskytnou v souvislosti s plněním
smlouvy veškeré nezbytné podklady a informace. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na
takové úkony, které přispějí či mají přispět k dosažení účelu této smlouvy.
5. Mlčenlivost

1.

2.

3.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích a skutečnostech,
které se při realizaci Projektu dozvěděl, zejména pak o těch, jež se týkají práv duševního
vlastnictví, obchodního tajemství, know-how atd. (dále také jen „Důvěrné informace“).
Povinnost mlčenlivosti neplatí pouze ve vztahu k informacím nebo skutečnostem, které jsou
prokazatelně veřejně přístupné, a v případech, kdy by jejich zamlčení znamenalo porušení
zákona nebo rozhodnutí soudu či jiného příslušného orgánu.
Poskytovatel se zavazuje udržet v důvěrnosti před třetími osobami zejména veškeré podklady,
údaje a informace týkající se práv duševního vlastnictví, zejména know-how či obchodní
tajemství, které jsou obsahem díla nebo s ním souvisejí, nebo které získal v souvislosti s
realizací Projektu.
V případě porušení povinnosti mlčenlivosti, resp. povinnosti zajistit mlčenlivost a důvěrnost
informací dle tohoto článku smlouvy vznikne smluvní straně, která povinnost porušila,
povinnost uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, a to za každé
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porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k
její úhradě. Povinností nahradit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody co do
výše, v níž vzniklá škoda přesáhne výši smluvní pokuty. Povinnost uhradit smluvní pokutu
podle tohoto článku trvá i po skončení trvání této smlouvy.
4.

Udělením licence vzniká poskytovateli povinnost strpět zásah do práva užít díla v rozsahu
vyplývajícím z této smlouvy.

5.

Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy veškeré
podklady a informace potřebné k výkonu licence.

6.

Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva poskytovatele na náhradu škody v plné výši.
6. Platnost a účinnost smlouvy

1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Smlouva se uzavírá na dobu poskytnutí licence.

2.

Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

3.

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze
smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením
účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.
7. Závěrečná ustanovení

1.

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

2.

Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami
podepsaných dodatků smlouvy.

3.

Vztahuje-li se důvod neplatnosti/neúčinnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je
neplatným/neúčinným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností,
za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní
strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisů České republiky.

4.

Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze
smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho
prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se
svým nárokem k příslušnému soudu.

5.

Nabyvatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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6.

Smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Poskytovatel obdrží 1 (jeden) a nabyvatel 2 (dva) stejnopisy.

7.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ……………………

V ………………………… dne

Za nabyvatele
Česká zemědělská univerzita v Praze

Za poskytovatele
Jméno a příjmení

………………………………………

……………………………….
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Smlouva o smlouvě budoucí na poskytnutí licence
uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „autorský zákon“)

Česká zemědělská univerzita v Praze
se sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
zastoupená: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
č.ú.: 9021-6325762/0800
ve věcech technických jednající: XY, tel. XY, email: XY; ve věcech obchodních a právních jednající
XY, tel. XY, email: XY
(dále také jen jako „Budoucí nabyvatel“)
a
jméno příjmení
bydliště:
datum nar.
(dále také jen jako „Budoucí poskytovatel“)
budoucí nabyvatel a budoucí poskytovatel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý
samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o smlouvě budoucí na poskytnutí licence
(dále také jen „Smlouva“)
1. Úvodní ustanovení

1.1

Budoucí nabyvatel realizuje, na základě smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené
s Technologickou agenturou České republiky projekt s názvem ……………………………,
číslo ……………………….. (dále také jen „Projekt“).

1.2

Smluvní strany se dohodly, že Budoucí poskytovatel se bude podílet na realizaci Projektu.

1.3

Smluvní strany touto Smlouvou hodlají upravit svoje práva a povinnosti týkající se práv
duševního vlastnictví, která vzniknou při realizaci, a v souvislosti s realizací Projektu.

2. Předmět smlouvy

2.1

Předmětem této Smlouvy je závazek Budoucího poskytovatele poskytnout Budoucímu
nabyvateli bezúplatnou, výhradní, časově i místně neomezenou licenci ke všem právům
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duševního vlastnictví, která vzniknou v průběhu realizace Projektu a jejichž bude Budoucí
poskytovatel autor či spoluautor, případně původce či spolupůvodce, včetně poskytnutí licence
k průmyslovému vlastnictví či k jinému výsledku, jenž má charakter duševního vlastnictví,
např. know-how, obchodní tajemství, případně jiných nehmotných statků, které budou
výsledkem realizace Projektu (dále také jen „Licence“), a to na základě licenční smlouvy (dále
také jen „licenční smlouva“).

2.2

Obsahem poskytnuté Licence bude zejména právo Budoucího nabyvatele užít autorské dílo,
společně s převodem veškerých majetkových práv k autorskému dílu či jeho části vzniklého
při realizaci předmětného Projektu, čímže se Budoucí nabyvatel, mimo jiné, stane výlučným
vykonavatelem majetkových práv k dílu, tedy svým jménem a na svůj účet.

3. Výhradní licence

3.1

Budoucí poskytovatel poskytuje Budoucímu nabyvateli licenci dle této Smlouvy jako licenci
výhradní, časově i místně neomezenou, a to ke všem způsobům užití díla zhotoveného dle této
Smlouvy v rámci řešeného Projektu, včetně práva dílo upravit, a to i prostřednictvím jiného
subjektu dle volby Budoucího nabyvatele (možnost udělit podlicenci). Za účelem odstranění
jakýchkoli pochybností se autorským dílem pro účely této Smlouvy rozumí jakýkoli jedinečný
výsledek či výsledky tvůrčí činnosti Budoucího poskytovatele, které Budoucí poskytovatel
vytvoří při realizaci Projektu, a které budou vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě včetně
podoby elektronické.

3.2

Budoucí poskytovatel podpisem této Smlouvy uděluje Budoucímu nabyvateli svolení k
dokončení svého nehotového díla pro případ, že jeho právní či jiný vztah k Budoucímu
nabyvateli, na základě něhož se podílí na řešení Projektu, skončí dříve, než dílo dokončí, jakož i
pro případ, že budou existovat důvodné obavy, že Budoucí poskytovatel dílo nedokončí řádně
nebo včas v souladu s Projektem a potřebami Budoucího nabyvatele.

3.3

Budoucí nabyvatel není povinen využít oprávnění, která jsou obsahem Licence.

3.4

Budoucí poskytovatel se zavazuje poskytnout Budoucímu nabyvateli licenci na dobu trvání
majetkových práv Budoucího poskytovatele k autorskému dílu, a to dle § 27 autorského zákona.

4. Práva a povinnosti Budoucího poskytovatele

4.1

Budoucí poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích a
skutečnostech, které se při realizaci Projektu dozvěděl, zejména pak o těch, jež se týkají práv
duševního vlastnictví, obchodního tajemství, know-how atd. (dále také jen „Důvěrné
informace“). Povinnost mlčenlivosti neplatí pouze ve vztahu k informacím nebo
skutečnostem, které jsou prokazatelně veřejně přístupné, a v případech, kdy by jejich zamlčení
znamenalo porušení zákona nebo rozhodnutí soudu či jiného příslušného orgánu.

4.2

Budoucí poskytovatel se zavazuje udržet po dobu realizace Projektu, jakož i poté, v důvěrnosti
před třetími osobami zejména veškeré podklady, údaje a informace týkající se práv duševního
vlastnictví, zejména know-how či obchodní tajemství, které mu byly poskytnuty nebo které v
souvislosti s realizací Projektu získal.
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4.3

V případě porušení povinnosti mlčenlivosti, resp. povinnosti zajistit mlčenlivost a důvěrnost
informací dle tohoto článku smlouvy vznikne smluvní straně, která povinnost porušila,
povinnost uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, a to za každé
porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k
její úhradě. Povinností nahradit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody co do
výše, v níž vzniklá škoda přesáhne výši smluvní pokuty. Povinnost uhradit smluvní pokutu
podle tohoto článku trvá i po skončení trvání této smlouvy.

4.4

Udělením licence vzniká Budoucímu poskytovateli povinnost strpět zásah do práva užít díla
v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy a Licenční smlouvy, která bude na základě této
Smlouvy uzavřena.

4.5

Budoucí poskytovatel poskytne Budoucímu nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření
Licenční smlouvy dle této Smlouvy, veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence.

5. Práva a povinnosti Budoucího nabyvatele

5.1

Budoucí nabyvatel není povinen licenci využít.

6. Právní bezvadnost

6.1

Budoucí poskytovatel bude na základě licenční smlouvy odpovídat budoucímu nabyvateli za
právní bezvadnost práv nabytých licenční smlouvou, tj. za to, že užitím díla podle licenční
smlouvy nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení
právních předpisů, že případné majetkové nároky třetích osob byly vypořádány a Budoucímu
nabyvateli v souvislosti s užitím díla nemohou vzniknout peněžité ani jiné povinnosti vůči
třetím osobám.

6.2

Budoucí poskytovatel bude odpovídat Budoucímu nabyvateli za škodu vzniklou v souvislosti
s uplatněním práv třetích osob.

6.3

Budoucí poskytovatel jako součást licenční smlouvy uvede prohlášení, že na základě je
oprávněn dílo užít toliko Budoucí nabyvatel.

7. Odměna

7.1

8.

8.1

9.

9.1

Smluvní strany se dohodly, že Licence dle této Smlouvy, respektive dle licenční smlouvy bude
poskytnuta bezúplatně.
Doba trvání smlouvy
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby, kdy na jejím základě dojde k uzavření
licenční smlouvy na poskytnutí Licence.
Ukončení smlouvy
Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
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10. Platnost a účinnost smlouvy

10.1

Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11. Závěrečná ustanovení
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6
11.7
11.8

Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami
podepsaných dodatků Smlouvy.
Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech Smlouvou
výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, autorského zákona a ostatními obecně závaznými
právními předpisy.
Vztahuje-li se důvod neplatnosti/neúčinnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je
neplatným/neúčinným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností,
za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní
strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.
Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze
smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po
jeho prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna
obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
Budoucí poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby
tato Smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších.
Tato Smlouva je uzavřena ve třech (3) stejnopisech, přičemž dva (2) obdrží Budoucí nabyvatel
a jeden (1) Budoucí poskytovatel.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří vzor licenční smlouvy, který bude případně smluvními
stranami doplněn a upraven tak, aby bylo dosaženo smyslu a účelu této Smlouvy.
Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle,
na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

________________________

________________________

Budoucí nabyvatel

Budoucí poskytovatel
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Ing. Janou Vohralíková, kvestorka
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