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ROZHODNUTÍ
o poskytnutí institucionální podpory vybranému projektu mezinárodní spolupráce ve výzkumu 
a vývoji v rámci Výzvy k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo 

průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016-2018 -  8G 
čj.: MSMT-22626/2016-1 
(dále jen „rozhodnutí")

Česká republika -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
IČO: 00022985

se sídlem Karmelitská 529/5,118 12 Praha 1,
zastoupená Ing. Jiřím Burgstallerem, DiS., ředitelem odboru strategických programů a projektů 
(dále jen „poskytovatel")

vydává 
ve prospěch

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.í.
IČO: 61389030
právní forma: veřejná výzkumná organizace
se sídlem: Rozvojová 263, Praha 6 -  Lysolaje, PSČ 165 02
číslo účtu: 20095-13124061/0710
zastoupená: RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem
(dále jen „příjemce")

podle ustanovení § 3 odst. 3 písm. b) bod 3, § 4 odst. 2 písm. b), § 9 odst. 6 písm. c) zákona č. 130/2002 
Sb., o podpoře vý2kumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon"), podle ustanovení § 14 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s Nařízením Komise (EU) č, 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým 
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem  (dále jen „Nařízení"), v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkem (dále jen 
„občanský zákoník"), s Výzvou k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo 
průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016-2018 vyhlašovanou ve spolupráci s Ministerstvem pro 
vědu, technologie a vesmír Státu Izrael pod č. j.: MSMT-10795/2015-1 to to  rozhodnutí:

Článek 1
Předmět rozhodnutí o poskytnutí podpory

1) Předmětem tohoto  rozhodnutí je úprava práv a povinností příjemce v souvislosti s institucionální 
podporou poskytnutou podle § 4 odstavce 2 písmene b) Zákona ze státního rozpočtu na řešení 
projektu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji s identifikačním kódem 8G15003 a s názvem 
Příjem nanočástic rostlinami a jeho využití pro dekontaminaci vody a půdy (dále jen „Projekt"), 
jak plyne z Přílohy I tohoto rozhodnutí (dále jen „Příloha I") a Přílohy II tohoto rozhodnutí (dále jen
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„Příloha II") realizovaného v rámci Výzvy k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti 
základního nebo průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016-2018 vyhlašované ve spolupráci 
s Ministerstvem pro vědu, technologie a vesmír Státu Izrael pod č. j.: MSMT-10795/2015-1 (dále 
jen „Výzva"). Příloha I obsahuje schválený návrh Projektu, zahrnující mj. rozsah a cíle řešení 
Projektu, indikátory jejich plnění a jejich cílové hodnoty (tj. očekávané výsledky řešení, způsob 
a harmonogram jejich dosažení a ověření). Příloha II obsahuje rozpočet Projektu, zahrnující 
celkovou výši schválených způsobilých nákladů Projektu, jejich výši v jednotlivých kalendářních 
letech podle jejich dalšího položkového členění podle článku 3 odstavce 1) tohoto rozhodnutí, 
a dále celkovou výši finančních prostředků určených ke krytí schválených způsobilých nákladů (tj. 
uznaných nákladů) Projektu v jednotlivých kalendářních letech, výši krytí těchto finančních 
prostředků v kategoriích: schválená podpora podle tohoto rozhodnutí, další veřejné zdroje 
a neveřejné zdroje. Příloha III tohoto rozhodnutí (dále jen „Příloha III") obsahuje plán hodnocení 
Projektu. Příloha IV tohoto rozhodnutí stanovuje podmínky nebo povinnosti vyplývající z právních 
předpisů, jejichž nesplnění či porušení bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně 
nižším, než kolik činí celková částka dotace (dále jen „Příloha IV").

2) Příjemce je povinen realizovat Projekt za podmínek a v rozsahu tohoto rozhodnutí v souladu 
s Výzvou.

3 ) Osobou, odpovědnou příjemci za odbornou úroveň Projektu (tj. řešitelem Projektu) a současně 
určenou pro komunikaci mezi příjemcem a poskytovatelem, je RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc.

4) Rozhodnutí nabývá právní moci dnem vydání.

Článek 2 
Zahájení a ukončení Projektu

Příjemce je povinen:

1) zahájit řešení Projektu nejdříve od 1. června 2016 a nejdéle do 60 kalendářních dnů ode dne 
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

2) bez zbytečného prodlení písemně oznámit datum zahájení prací na řešení Projektu 
poskytovateli,

3) ukončit řešení Projektu tj. ukončit věcně zaměřené projektové aktivity a čerpání poskytnuté 
podpory podle Přílohy I a Přílohy II nejpozději do 31. prosince 2018.

Článek 3
Způsobilé a uznané náklady Projektu

1) Způsobilými nákladv/vvdaii Projektu ve smyslu článku 25 odstavce 3 Nařízení a § 2 odstavce 2 
písmene I) Zákona mohou být pouze takové náklady nebo výdaje, které jsou hrazeny výlučně 
v souvislosti s Projektem a jsou zařazeny do jedné z následujících kategorií:

a) neinvestiční náklady/výdaje ve výši odpisů pořízeného dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku po dobu trvání Projektu vztahující se pouze na poměrnou část 
majetku, která je pro Projekt využívána

b) osobní náklady/výdaje na výzkumné a vývojové pracovníky, akademické pracovníky, 
techniky a další pomocný personál, kteří jsou zaměstnanci příjemce (nebo dalšího 
účastníka Projektu) a podílejí se na řešení Projektu, a jim  odpovídající náklady/výdaje
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na povinné zákonné odvody, náhrady mezd za dovolenou, příp. nemocenskou, a příděl do 
fondu kulturních a sociálních potřeb nebo sociálního fondu;

c) náklady/výdaje na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku, nebo hmotného 
majetku s provozně technickými funkcemi delšími než 1 rok, který je pro řešení Projektu 
užíván, ve výši odpovídající podílu užití tohoto majetku pro řešení Projektu;

d) další provozní náklady/výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením Projektu, zejména 
náklady/výdaje na materiál, zásoby a drobný hmotný majetek;

e) náklady/výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením Projektu a dosahováním 
jeho cílů, jejichž nákup, tj. důvod jejich nezajištění vlastními kapacitami příjemce, je 
zdůvodněn v Příloze I;

f) náklady/výdaje na zveřejňování výsledků Projektu, včetně nákladů na zajištění práv 
k těm to výsledkům výzkumu a vývoje;

g) cestovné členů řešitelského týmu v souladu se zvláštním právním předpisem1;

h) doplňkové (režijní) náklady/výdaje, maximálně do výše 20% z přímých nákladů Projektu.

Způsobilé náklady nebo výdaje musejí být vynaloženy v období řešení Projektu stanoveném 
v Článku 2 tohoto  rozhodnutí, musí být skutečné, doložitelné a průkazné.

Daň z přidané hodnoty je způsobilý náklad/výdaj pouze v případě, kdy příjemce nebo další 
účastník projektu vystupuje v Projektu jako neplátce DPH.

2) Uznanými náklady2 Projektu ve smyslu § 2 odstavce 2 písmene m) Zákona jsou způsobilé náklady 
schválené poskytovatelem.

3) Poskytovatel stanovuje celkovou výši uznaných nákladů na celé období řešení Projektu podle 
článku 2 tohoto rozhodnutí na 1620 tis. Kč (slovy jedenmilionšestsetdvacettisíc korun českých).

4) Při úhradě uznaných nákladů z podpory je  příjemce povinen dodržet intenzitu podpory podle 
Přílohy II. Současně je příjemce povinen jednoznačně a průkazně doložit úhradu zbývajících 
uznaných nákladů z ostatních zdrojů.

5) Příjemce vede v rámci účetnictví v souladu se zvláštním právním předpisem3 pro Projekt 
oddělenou evidenci o vynaložených výdajích nebo nákladech a v rámci té to  evidence sleduje 
výdaje nebo náklady hrazené z podpory.

6) Příjemce je povinen vynakládat finanční prostředky Projektu, efektivně, hospodárně, účelně 
a přiměřeně k cenám v místě a čase obvyklým v souladu se zvláštními právními předpisy4. 
Příjemce současně nese plnou odpovědnost za to, že v průběhu řešení Projektu nedojde 
k dvojímu financování a vykazování týchž uznaných nákladů (téže výzkumné aktivity) Projektu 
z veřejných nebo neveřejných prostředků.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
2) Pokud příjemce podpory neúčtuje o „nákladech" ale o  „výdajích", lze term ínem  „náklady" rozum ět i ty to  výdaje. Pro

účely výpočtu podpory a vykazování v Projektu je  však nutné ty to  výdaje časově rozlišovat ve vztahu k období řešení
Projektu (a to  i m imoúčetně).

3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontro le  ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.
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Článek 4
Poskytnutí podpory, je jí výše a podmínky je jího čerpání

1) Jednotlivé části institucionální podpory budou poskytovatelem příjemci poskytovány přímým 
bezhotovostním převodem z bankovního účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce dle 
Přílohy II tohoto rozhodnutí za předpokladu, že příjemce splnil předchozí závazky a podmínky 
tohoto  rozhodnutí, zejména poskytnul data pro systém VaVal, předložil zprávy nebo jiné 
podklady o Projektu podle Přílohy III. Poskytovatel stanovuje celkovou výši podpory přidělenou 
na celé období řešení Projektu podle článku 2 tohoto rozhodnutí na 1 620 tis. Kč (slovy 
jedenmilionšestsetdvacettisíc korun českých).

2) Nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria podle rozpočtových pravidel k regulaci čerpání 
rozpočtu, jsou-li povinné údaje o Projektu zařazeny do informačního systému výzkumu, vývoje 
a inovací (dále jen („IS VaVal") a evropských informačních systémů v souladu se Zákonem a se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
a jsou-li zároveň splněny všechny další povinnosti příjemce vyplývající z tohoto rozhodnutí 
a obecně závazných právních předpisů, poskytovatel poskytne příjemci podporu, a to 
v následujících termínech podle § 10 odstavce 1 Zákona:

a) v prvním roce řešení Projektu část podpory vymezenou na tento rok podle Přílohy II do 60 
kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

b) v dalších letech řešení Projektu část podpory vymezenou na daný rok podle Přílohy II 
do 60 kalendářních dnů od začátku příslušného kalendářního roku.

3) Příjemce je povinen použít podporu výlučně na úhradu uznaných nákladů Projektu vymezených 
přílohou II.

4) Příjemce je povinen část přidělené podpory, o níž mu je předem známo, že nebude s určitostí 
dočerpána do 31. prosince kalendářního roku jejího poskytnutí, odvést

a) na poskytovatelem určený účet, a to  do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém mu 
byla podpora poskytnuta, v roce ukončení řešení Projektu nejpozději 60 kalendářních dnů 
před datem podle článku 2 odstavce 3 nebo

b) do fondu účelově určených prostředků5, zřízeného v účetní evidenci příjemce podle 
zvláštních právních předpisů6, pokud

5) § 18 odstavec 6 až 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a dále § 23 a § 26 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, ve znění pozdějších předpisů stanovují, že veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohou 
převádět do fondu účelově určených prostředků veřejné prostředky poskytnuté na jednotlivé  p ro jekty výzkumu, 
experim entálního vývoje a inovací, které nemohly být efektivně využity v rozpočtovém  roce, ve kterém  byly 
poskytnuty, a to  až do výše 5 % objemu těch to  prostředků poskytnutých na Projekt v  daném kalendářním roce. Převod 
do fondu musí příjemce podle uvedených právních předpisů poskytovateli písemně oznám it a odůvodnit. Převedené 
prostředky m ohou být v následujícím kalendářním roce a v období řešení Projektu použity pouze k účelu, ke kterém u 
byly poskytnuty.

6) § 18 odstavec 6 až 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo ustanovení § 23 a § 26 zákona č. 341/2005 Sb., o  veřejných 
výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.
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•  ten to  převod řádně zdokumentuje v průběžné zprávě předkládané poskytovateli 
podle odstavce 6 písmene a) Přílohy III,

•  použije podporu, která byla převedena do fondu účelově určených prostředků, 
v následujících letech řešení Projektu, a to  pouze na úhradu uznaných nákladů, 
na které byla určena podle Přílohy II.

5) Příjemce je povinen předložit poskytovateli podklady pro finanční vypořádání podpory podle 
vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a Ihutách finančního vypořádán í vz tahů  se s tá tn ím  
rozpočtem , s tá tn ím i finančn ím i a k tiv y  nebo Národním  fondem  (vyh láška  o finančn ím  
vyp o řá d á n í), a to  způsobem  a v te rm ínech , k te ré  stanoví poskytova te l.

6) Výkaz uznaných nákladů, který je součástí průběžné zprávy podle odstavce 8 Přílohy III, příjemce 
předkládá za jednotlivé kalendářní roky vždy do 30. ledna následujícího kalendářního roku, výkaz 
uznaných nákladů, který je součástí závěrečné zprávy podle odstavce 9 Přílohy III, příjemce 
předkládá do 30 kalendářních dnů po ukončení Projektu. V případě ukončení řešení Projektu 
před termínem uvedeným v článku 2 odstavci 3 příjemce předloží poskytovateli výkaz uznaných 
nákladů nejpozději do 60 kalendářních dnů po tom to mimořádném ukončení řešení Projektu.

Článek 5
Změny uznaných nákladů a výše poskytnuté podpory

1) Podle § 9 odstavce 7 Zákona výše uznaných nákladů nesmí být v průběhu řešení Projektu 
změněna o více než 50% výše uznaných nákladů stanovené v článku 3 odstavci 3 tohoto 
rozhodnutí a výše podpory o více než 50% výše podpory stanovené v článku 4 odstavci 2 tohoto 
rozhodnutí.

2) Změnu celkové výše uznaných nákladů Projektu nebo celkové výše poskytnuté podpory lze 
provést jen na základě předchozí písemné žádosti příjemce s odůvodněním, které je v souladu 
splněním cílů Projektu, a lze ji provést až po vyjádření souhlasu a vydání změnového rozhodnutí.

3) Změny finančních objemů v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů 
Projektu podle Přílohy II, které nemají vliv ani na celkovou výši uznaných nákladů Projektu, ani 
na celkovou výši podpory, poskytovatel schvaluje na žádost příjemce svým písemným 
souhlasem. Předchozí souhlas poskytovatele není vyžadován pouze v případě, kdy přesuny mezi 
položkami v rozpočtu daného účastníka Projektu nepřesáhnou v daném kalendářním roce 
60 000 Kč v souhrnu, přičemž do tohoto souhrnu se započítávají pouze přesuny mezi položkami 
ve smyslu jejich navýšení. To se nevztahuje na změny finančních objemů nebo položkové 
přesuny v rámci osobních nákladů, kdy je vyžadován předchozí souhlas poskytovatele bez 
výjimky. Režijní náklady nelze navyšovat.

4) Příjemce má možnost podat žádost o souhlas se změnou v položkovém členění podle věcné 
specifikace uznaných nákladů Projektu podle odstavce 3 tohoto článku nejpozději 
do 15. listopadu daného kalendářního roku, nejméně však 60 kalendářních dnů před datem 
ukončení řešení Projektu podle článku 2 odstavce 3 tohoto rozhodnutí. O souhlas se změnou 
výše uznaných nákladů nebo poskytnuté podpory Projektu podle odstavce 2 tohoto článku 
s následným vydáním změnového rozhodnutí k tom uto rozhodnutí může příjemce požádat 
do 31. října daného kalendářního roku, nejméně však 60 kalendářních dnů před datem ukončení 
řešení Projektu podle článku 2 odstavce 3 tohoto rozhodnutí.
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5) Na souhlas poskytovatele se změnou uznaných nákladů Projektu nebo změnou výše podpory
podle tohoto článku nemá příjemce právní nárok.

Článek 6 
Další povinnosti příjemce

Příjemce je dále povinen:

1) uvádět v souvislosti s Projektem ve všech zveřejňovaných informacích identifikační kód Projektu
podle článku 1 odstavce 1 tohoto rozhodnutí a skutečnost, že na řešení Projektu byla poskytnuta 
podpora v rámci Výzvy, včetně správného oficiálního názvu nebo oficiální zkratky poskytovatele 
a oficiálního loga poskytovatele v souladu s pravidly, která jsou zveřejněna na adrese
www.msmt.cz.

2) písemně informovat poskytovatele o všech změnách, které nastaly v době platnosti tohoto
rozhodnutí a které se dotýkají právní subjektivity příjemce, údajů požadovaných pro prokázání 
způsobilosti příjemce nebo údajů, které by mohly mít vliv na řešení Projektu, respektive na 
dosahování jeho cílů nebo jeho rozpočet, a to  nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se 
o takové skutečnosti dozvěděl,

3) v případě změn členů řešitelského týmu, které neovlivní předmět, cíl a rozpočet Projektu, změnu
poskytovateli oznámit bez zbytečného prodlení a uvést j i v průběžné nebo závěrečné zprávě,

4) umožnit řešiteli a ostatním členům řešitelského týmu příjemce uvedeným v Příloze I řešení 
Projektu v plném rozsahu pracovních úvazků podle Přílohy I v rámci s nimi uzavřeného 
pracovněprávního vztahu,

5) neprodleně informovat poskytovatele o podezření na nesrovnalosti zjištěné při řešení Projektu. 
Nesrovnalostí se rozumí porušení některého z ustanovení:

a) práva Evropské unie,
b) právních předpisů ČR,
c) tohoto rozhodnutí.

6) předávat poskytovateli zprávy o řešení Projektu podle Přílohy III,

7) řádně uchovávat originály všech rozhodnutí, smluv a dalších dokumentů týkajících se řešení 
Projektu v souladu s obecně závaznými předpisy po dobu 10 let od data posledního poskytnutí 
podpory nebo je jí části,

8) po celou dobu řešení Projektu nakládat s veškerým majetkem získaným z prostředků na Projekt 
hospodárně, efektivně a účelně, zejména je j zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení,

9) důsledně dodržovat obvyklé interní účetní postupy a zásady v souladu s platnými právními 
předpisy a přiměřenost k cenám v místě a čase obvyklým,

10) zajistit, aby jeho vnitřní účetní a kontrolní postupy dovolovaly přímé srovnání výdajů a příjmů 
deklarovaných v souvislosti s Projektem a odpovídajícími finančními výkazy a podkladovými 
účetními dokumenty,

11) vyvinout veškeré nezbytné úsilí k dosažení cílů uvedených v Projektu a splnění veškerých závazků 
vůči poskytovateli.

http://www.msmt.cz
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Článek 7 
Kontrola řešení Projektu

1) Poskytovatel je oprávněn v průběhu řešení Projektu a následně až po dobu 10 let po ukončení 
jeho řešení provádět kontrolu plnění cílů Projektu, včetně kontroly čerpání a využívání podpory 
a účelnosti vynaložených nákladů Projektu podle tohoto rozhodnutí, a dále finanční kontrolu 
podle § 39 rozpočtových pravidel a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Tímto 
ustanovením nejsou omezována práva jiných kontrolních orgánů ve výkonu a rozsahu jejich 
pověření podle zvláštních právních předpisů, včetně předpisů EU. O zahájených kontrolách 
jiných subjektů, nálezech a výsledcích těchto kontrol, o navržených opatřeních k nápravě 
a o opatřeních k nápravě vykonaných je příjemce povinen poskytovatele bezodkladně 
informovat.

2) Osobám provádějícím kontrolu, a to  včetně těch z Evropské komise, OLAF, NKÚ, MŠMT, Rady 
auditorů Evropského společenství volného obchodu (ESVO) je příjemce povinen zajistit přístup 
na svá pracoviště, k osobám podílejícím se na řešení Projektu i ke všem dokumentům, 
počítačovým záznamům a zařízením, které přísluší k Projektu či s ním mají souvislost7.

3) Kontrola plnění cílů Projektu je poskytovatelem prováděna v souladu s § 13 Zákona podle 
pokynů poskytovatele v termínech a způsobem, které jsou uvedeny v Příloze III.

Článek 8 
Závazek mlčenlivosti

1) Příjemce je povinen zajistit mlčenlivost o údajích, podkladech a vnesených právech, které mu 
byly poskytnuty jako důvěrné a jejichž předání dalším subjektům by mohlo být pro toho, kdo je 
poskytl, nevýhodné. Vnesenými právy se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí poznatky 
a informace, které jsou vlastnictvím příjemce Projektu před uzavřením tohoto rozhodnutí, nebo 
které příjemce získá paralelně, avšak mimo naplňování tohoto rozhodnutí a které jsou nezbytné 
pro řešení Projektu. K vneseným právům patří autorská práva a práva k výsledkům na základě 
návrhu patentu nebo jeho udělení, zlepšovacích návrhů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, 
chráněných druhů a dalších rozhodnutí nebo jinak srovnatelných ochranných opatření.

2) Závazek mlčenlivosti zaniká:

a) pokud se obsah těchto údajů, podkladů a vnesených práv stane veřejně přístupným, a to  
na základě jiných prací prováděných mimo rámec Projektu nebo na základě opatření, 
která nesouvisejí s těm ito pracemi,

b) sdělením těchto údajů, podklaďů a vnesených práv bez požadavku mlčenlivosti nebo 
pozdějším odvoláním požadavku mlčenlivosti těmi, kteří požadavek stanovili.

3) Pokud je příjemce na základě tohoto rozhodnutí oprávněn předávat údaje, podklady a vnesená 
práva dalším osobám, je povinen zajistit, aby ty to  osoby zachovávaly mlčenlivost a veškeré údaje 
používaly jen k účelům, k nimž jim  byly předány.

7) Vzájemná práva a povinnosti příjemce a kontrolních orgánů při finanční kontro le  stanoví zejména zákon o finanční 
kontrole.

7
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4) Příjemce je povinen zajistit zachování mlčenlivosti podle odstavce 1 až 3 tohoto článku 
i u případných dalších účastníků Projektu.

Článek 9
Poskytování informací a údajů Projektu a jeho výsledcích

1) Příjemce je povinen předávat poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace o Projektu 
a získaných poznatcích a jiných výsledcích Projektu. Za tím to účelem je Příjemce povinen
postupovat podle pokynů poskytovatele a v souladu s § 31 odstavcem 3 Zákona předávat
poskytovateli požadované údaje. Současně příjemce souhlasí se zveřejňováním těchto 
požadovaných údajů a se zpřístupněním redakčně upravené závěrečné zprávy Projektu 
veřejnosti poskytovatelem. Poskytovatel předává údaje o Projektu do IS VaVal a evropských 
informačních systémů.

2) Příjemce souhlasí, že v případě, kdy jako další zdroj financování Projektu jsou finanční prostředky 
státního rozpočtu ČR poskytnuté některým jiným poskytovatelem, mohou být poskytovatelem 
tom uto jinému poskytovateli (pokud o to  požádá) sděleny údaje o Projektu, které jsou jinak 
považovány za důvěrné.

3) Pokud je  předmět řešení Projektu předmětem obchodního tajemství je příjemce povinen
poskytnout konkrétní informace o Projektu a poznatcích a jiných výsledcích Projektu v takovém 
rozsahu a formě, aby byly zveřejnitelné. Pokud předmět řešení Projektu nebo jiné aktivity 
výzkumu a vývoje podléhají mlčenlivosti stanovené příslušným zvláštním právním předpisem, 
poskytovatel a příjemce poskytují informace o prováděném výzkumu, vývoji a jejich výsledcích 
s vyloučením těch informací, o nichž to  stanoví příslušný zvláštní právní předpis.

Článek 10
Další účastníci Projektu a účast třetích stran

1) V případě, že podle § 2 odstavce 2 písmene j) Zákona a v souladu s Přílohou I se na řešení 
Projektu podílí další český účastník (další účastníci) Projektu, je  příjemce povinen koordinovat 
činnost všech těchto účastníků Projektu. Podmínkou uzavření tohoto rozhodnutí o poskytnutí 
dotace je uzavření smlouvy o účasti na řešení Projektu s dalšími českými účastníky Projektu a její 
předložení poskytovateli. Smlouva o účasti na řešení projektu s dalšími účastníky Projektu by 
měla mimo jiné obsahovat rozdělení kompetencí, jednotlivých činností a poskytnuté podpory 
mezi příjemce a další účastníky Projektu.

2) Smlouva o účasti na řešení Projektu může být nahrazena partnerskou/konsorciální smlouvou, 
kterou o Projektu uzavírá příjemce se svým partnerem ve Státu Izrael, pokud obsahuje náležitosti 
podle odst. 1 tohoto Článku a odst. 1 článku 11. Vzhledem k mezinárodní povaze takového 
smlouvy je možné ji poskytovateli předložit v anglickém jazyce.

3) Příjemce je povinen poskytnout část podpory připadající na další účastníky Projektu nejpozději 
v prvním roce jejího poskytnutí do 20 kalendářních dnů ode dne, kdy ji obdržel od poskytovatele 
a v dalších letech jejího poskytování do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji obdržel 
od poskytovatele.
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4) Příjemce odpovídá za to, že smlouvy uzavřené mezi jím  a dalšími účastníky Projektu a dále 
smlouvy uzavřené mezi jím (příp. dalšími účastníky Projektu) a třetím i stranami o účasti na řešení 
Projektu budou obsahovat ustanovení, dávající poskytovateli a dalším osobám uvedeným 
v článku 4 odst. 2 vůči dalším účastníkům Projektu a třetím  stranám stejná práva kontroly 
ve vztahu k řešenému Projektu, jaké má poskytovatel vůči příjemci, a že ze strany dalších 
účastníků Projektu a třetích stran budou dodržovány všechny podmínky poskytnutí a čerpání 
podpory. Třetí stranou se rozumí subdodavatel, který je dodavatelem části výzkumu Projektu, 
jeho plnění je k řešení Projektu nezbytné a je příjemcem hrazeno v rámci uznaných nákladů 
Projektu uvedených v Příloze II, který ale nemusí být specifikován v návrhu Projektu (třetí strana 
není dalším účastníkem Projektu ve smyslu Zákona). Třetí strana musí být příjemcem vybrána 
podle zákona č. 137/2005 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle jeho 
vnitřních předpisů.

Článek 11 
Výsledky a jejich využiti

1) Úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům a jejich využití8 mezi příjemcem a dalšími 
účastníky Projektu musí být upravena ve smlouvě o účasti na řešení projektu mezi příjemcem 
a dalším/i účastníkem/účastníky projektu a je podmínkou pro poskytnutí podpory podle této 
smlouvy. V případě aplikovaného výzkumu je úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům 
a je jich využití předmětem samostatné smlouvy o využití výsledků podle odstavce 5 tohoto 
článku. Tato úprava musí příjemci umožnit zveřejňovat úplné, pravdivé a včasné informace 
o Projektu a jeho výsledcích ve formě, rozsahu a způsobem stanoveným poskytovatelem 
a v souladu s požadavky Zákona a tohoto Rozhodnutí.

2) Všechna vlastnická, užívací práva a práva duševního vlastnictví k výsledkům Projektu patří 
příjemci, popř. dalším účastníkům Projektu a jsou upravena zvláštními právními předpisy9.

3) Obecné zásady, které platí pro využití výsledků, jsou následující:

a) je-li příjemcem výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury a má-li 
výlučná práva k výsledku plně financovanému z veřejných prostředků, je využití výsledků 
možné zejména výukou, veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném 
a nediskriminačním základě nebo transferem  znalostí,

b) je -li příjemcem podpory projektu podnik spolu s výzkumnou organizací nebo 
provozovatelem výzkumné infrastruktury, pak

8) „V yu ž itím " se pro  účely sm louvy o využití výsledků rozumí přím é nebo nepřímé použití výsledků k výzkumným nebo 
komerčním  účelům. Za komerční se považuje přímé nebo nepřímé použití výsledků pro vývoj výrobku nebo 
technologie a je jich  uplatnění na trhu  nebo pro  koncepci a poskytování služby. Příjemce je  povinen si za jistit majetková 
práva k výsledkům, které jsou předm ětem  využití podle takové smlouvy.

9) Např. Zákon č. 527/1990 Sb., o  vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon Č. 529/1991 
Sb., o ochraně topogra fií polovodičových výrobků, ve znění zákona pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., 
o  užitných vzorech, ve znění zákona pozdějších předpisů, zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických 
vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám  rostlin a píemenům zvířat, ve znění 
zákona pozdějších předpisů, zákon č. 207/2000 Sb., o  ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., 
o vynálezech, prům yslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 408/2000 Sb., 
o ochraně práv k odrůdám  rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o  odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, 
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), nebo zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským  a o změně některých zákonů (autorský zákon).
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(1) výsledky této spolupráce, které nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu 
výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, mohou být volně šířeny 
a práva k výsledkům vycházejícím z činnosti výzkumné organizace nebo výzkumné 
infrastruktury plně náleží těm to příjemcům, nebo

(2) jakákoliv práva k výsledkům projektu, jakož i související přístupová práva, náleží všem 
spolupracujícím subjektům v míře, odpovídající rozsahu jejich účasti na řešení 
projektu, nebo

(3) výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury obdrží 
od spolupracujícího podniku náhradu odpovídající tržním cenám za práva k výsledkům 
projektu, která vznikla v důsledku jejich činnosti a jsou postoupena spolupracujícímu 
podniku, nebo k nim tento podnik získal přístupová práva.

4) Příjemce a další účastníci Projektu, kteří uplatňují práva k výsledkům Projektu, jsou povinni 
zajistit, aby výsledky, k nimž mají vlastnická práva a které mohou být využity, byly přiměřeně 
a účinně chráněny a využít je  nebo umožnit jejich využití při respektování nezbytné ochrany 
vlastnických a uživatelských práv k výsledkům a mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů.

5) Příjemce podpory, který uzavírá s uživateli výsledků Projektu smlouvu o využití výsledků podle 
odstavce 1 tohoto článku, je povinen předložit j i  poskytovateli nejpozději před ukončením řešení 
Projektu. Smlouva o využití výsledků musí být sjednána nejméně na dobu 5 let od ukončení 
řešení Projektu a musí obsahovat náležitosti podle § 11 Zákona.

6) Výsledky, které nelze chránit podle zvláštních právních předpisů nebo nejsou předmětem
obchodního tajemství, jiného tajemství nebo utajovanou informací podle zvláštního právního
předpisu nebo mezivládních právních aktů týkajících se Výzvy, a současně mají publikační
charakter, je příjemce podpory povinen aktivně veřejně šířit.

7) Postoupí-li příjemce majetková práva k výsledkům Projektu třetím  osobám, zajistí
odpovídajícími opatřeními nebo smlouvami, aby jeho závazky přešly na nového nositele 
majetkových práv k výsledkům Projektu tak, aby byly zajištěny zájmy poskytovatele vyplývající 
z tohoto  rozhodnutí.

Článek 12 
Práva k majetku

Práva k majetku pořízenému nebo částečně pořízenému z podpory poskytnuté na řešení Projektu 
se řídí § 15 Zákona. Příjemce nebo další účastníci Projektu, kteří jsou vlastníky tohoto majetku 
v rozsahu vymezeném smlouvou o účasti na řešení Projektu uzavíranou podle článku 10 tohoto 
rozhodnutí, nejsou oprávněni bez souhlasu poskytovatele s tím to majetkem disponovat10 
ve prospěch tře tí osoby po celé období řešení Projektu.

Článek 13 
Odpovědnost za škodu

1) Poskytovatel nenese odpovědnost za jednání nebo naopak nečinnost příjemce. Poskytovatel 
žádným způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které spočívají na poznatcích 
dosažených v rámci Projektu.

10) t j.  nejsou oprávněni bez souhlasu poskytovatele ten to  m ajetek zcizit, pronajm out, půjčit, zapůjčit či zastavit.
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2) Prokáže-li tře tí strana své nároky spojené s prováděním tohoto rozhodnutí vůči poskytovateli, je 
příjemce, který by mohl být považován za odpovědného, povinen poskytnout poskytovateli 
součinnost.

Článek 14
Odnětí nebo zastavení podpory, sankce

1) Poskytovatel zahájí řízení o odnětí podpory podle ustanovení § 15 odstavce 1 rozpočtových 
pravidel postupem podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
dojde-li po podpisu tohoto rozhodnutí a v době jeho účinnosti:

a) k vázání prostředků státního rozpočtu,

b) ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla podpora poskytnuta, byly neúplné nebo
nepravdivé, nebo

c) ke zjištění, že podpora byla poskytnuta nebo čerpána v rozporu se zákonem nebo právem
Evropské unie,

d) ke zjištění, že nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na který byla dotace poskytnuta, 
pokud již nedošlo k porušení rozpočtové kázně,

e) k vydání rozhodnutí Evropské komise o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné 
podpory,

f) ke zjištění, že byl umožněn výkon nelegální práce.

2) Neoprávněným použitím peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a porušením 
rozpočtové kázně se považuje použití podpory příjemcem na jiný účel, než na jaký mu byla podle 
tohoto rozhodnutí podpora poskytnuta, nebo v rozporu s jejich časovým určením, i jakékoliv jiné 
použití podpory v rozporu s podmínkami stanovenými právními předpisy nebo tím to 
rozhodnutím. Neoprávněné použití nebo zadržení prostředků dotace je porušením rozpočtové 
kázně ve smyslu § 44 odst. 1 rozpočtových pravidel.

3) Poskytovatel nemusí vyplatit podporu nebo je jí část, domnívá-li se, že je jí příjemce v přímé 
souvislosti s ní porušil povinnosti stanovené právním předpisem nebo nedodržel účel podpory 
nebo podmínky, za kterých byla podpora poskytnuta.

4) Poskytovatel o opatření podle odstavce 3 bez zbytečného odkladu vhodným způsobem 
informuje příjemce. Příjemce může do 15 dnů ode dne, kdy tu to  informaci obdržel, podat 
poskytovateli proti tom uto opatření námitky. O námitkách rozhoduje m inistr školství, mládeže 
a tělovýchovy.

5) Je-li při finanční nebo jiné kontrole zjištěno, že příjemce

a) porušil povinnost stanovenou právním předpisem,

b) nedodržel účel podpory, nebo

c) porušil jinou podmínku, za které byla podpora poskytnuta

v souladu s§ 14f rozpočtových pravidel poskytovatel vyzve příjemce k vrácení podpory nebo je jí 
části v jím stanovené lhůtě. Poskytovatel stanovil nižší odvody za nesplnění podmínek udělení 
dotace v Příloze IV.

6) Jsou-li do IS VaVal předány údaje, které neodpovídají definici datových prvků a které ovlivní výši 
poskytnuté podpory a Rada pro výzkum, vývoj a inovace proto v návrhu výdajů na výzkum, vývoj 
a inovace příslušnému poskytovateli výši výdajů na následující pětileté období sníží podle § 14
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odstavce 5 Zákona, poskytovatel obdobným způsobem sníží podporu příjemci, který mu 
nesprávné údaje předal.

7) V případě, kdy byl příjemce pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v § 7 odst. 3 písm. a) 
nebo b) Zákona, může poskytovatel to to  rozhodnutí změnit nebo zrušit. Při zrušení tohoto 
rozhodnutí je příjemce povinen vrá tit veškerou podporu nebo její část.

Odejmout je  možné prostředky poskytnuté v období až 12 měsíců před zjištěním. Došlo-li 
k zániku nároku na poskytnutí podpory pouze z důvodu vázání prostředků státního rozpočtu, 
část podpory, která již byla poskytnuta příjemci a jím užita na úhradu způsobilých výdajů 
projektu, příjemce nevrací.

Článek 15 
Vymezení stupně důvěrnosti údajů

Údaje týkající se řešení Projektu, poskytované na základě tohoto rozhodnutí, nebudou podléhat 
ochraně podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů, ani ochraně podle občanského zákoníku.

Článek 16 
Závěrečná ustanovení

1) Toto rozhodnutí nabývá právní moci a účinnosti dnem vydání. Účinnost tohoto rozhodnutí 
zaniká dnem schválení závěrečné zprávy o řešení Projektu s výjimkou článku 7 (Kontrola řešení 
Projektu), článku 9 (Poskytování informací a údajů o Projektu a jeho výsledcích), článku 11 
(Výsledky a jejich využití) a článku 14 (Odnětí nebo zastavení podpory, sankce).

2) Změny tohoto rozhodnutí mohou být prováděny pouze změnovým řízení formou písemných 
číslovaných změnových rozhodnutí.

3) Povinnosti příjemce, které nejsou tím to rozhodnutím přímo upravené, se řídí rozpočtovými 
pravidly, Zákonem a dalšími souvisejícími zvláštními právními předpisy.

4) Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je:

a) Příloha I - Schválený návrh Projektu,

b) Příloha II -  Uznané náklady a finanční zdroje Projektu,

c) Příloha III -  Plán hodnocení Projektu,

d) Příloha IV -Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně.

5) Toto rozhodnutí se vydává ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží poskytovatel a jedno 
příjemce. Všechna tř i vyhotovení mají právní účinky originálu.

12
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Za poskytovatele:

V Praze dne: 2  6 -f)7-

Ing. Jiří Burgstaller, DiS.

ředitel odboru strategických programů a projektů
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Příloha II  - Uznané náklady a finanční zdroje projektu 8G15003 
Rozpočet projektu (na české straně)

(seznam uznaných nákladů za pro jekt a předpokládaných zdrojů jejich k ry tí)

Ztofeo PODPORA MŠMT 
te  Kč . :t e  Kč

574 574215 215 287 287 72

408řtl 153 153 204 204 51
10

FU 55 74 74

10

75 75225 225 300 300
2010

n
136 13651 68 68

270 270101 101 135 135 34 34

204 1620 1620606 606 810 810 204

810 204 204606 606 810

2017

1680810 204606

80

204 1620606

vyplňte pouze b ílá  pole
F9A z toho běžné náklady = suma všech neinvestičních nákladů, tzn. pokud projekt neobsahuje investice, budou pole F9A stejná, jako pole F9 (Náklady celkem)
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Příloha III k rozhodnutí 
Plán hodnocení Projektu

1) Poskytovatel provádí kontrolu a hodnocení Projektu (dále jen „kontrola") podle tohoto plánu 
hodnocení Projektu v souladu s § 13 Zákona.

2) Poskytovatel provádí kontrolu zpravidla po ukončení jednotlivých etap řešení Projektu, kterými 
jsou kalendářní roky, pokud nerozhodne jinak.

3) Poskytovatel provádí kontrolu ve dvou stupních:

I. M onitoring: kontrola I. stupně zpravidla v ročních intervalech za účasti člena/členů 
odborného poradního orgánu poskytovatele nebo poskytovatelem určeného
odborníka/určených odborníků, a to  na základě příjemcem předložené průběžné zprávy. 
Průběžná zpráva obsahuje informace a přílohu podle odstavce 6 písmene a) té to  přílohy.

II. Evaluace: kontrola II. stupně navazující vždy až na kontrolu I. stupně za účasti člena/členů
odborného poradního orgánu poskytovatele nebo poskytovatelem určeného
odborníka/určených odborníků, a to  na základě příjemcem předložené průběžné zprávy či 
závěrečné zprávy. Závěrečná zpráva obsahuje informace a přílohu podle odstavce 6 písmene
b) té to  přílohy. Evaluace může být navázána na provedení finanční nebo veřejnosprávní 
finanční kontroly, kterou provádí rovněž poskytovatel. Poskytovatel provádí hodnocení II. 
stupně (evaluaci) vždy při zjištění nesouladu v I. stupni hodnocení (monitoringu) a vždy po 
ukončení řešení Projektu.

4) Podle výsledku hodnocení ve II. stupni bude Projekt zařazen do jedné z následujících kategorií:

V Projekt úspěšně plní/splnil stanovené cíle v souladu s rozhodnutím; bylo dosaženo 
vynikajících výsledků ve výzkumu a vývoji mezinárodního významu. Výsledek hodnocení 
Projektu v té to  kategorii je třeba podrobně odůvodnit popisem skutečností, které 
prokazatelně ovlivňují nebo ovlivnily aktuální světové trendy výzkumu a vývoje.

u Projekt plní/splnil stanovené cíle v rozsahu stanoveném v rozhodnutí („uspěl podle 
zadání") a byly získány kvalitní výsledky ve výzkumu a vývoji na národní úrovni.

0 Projekt neplní/nesplnil stanovené cíle z důvodů, které nemohl poskytovatel ani příjemce 
předvídat. Ostatní podmínky stanovené v rozhodnutí byly ale dodrženy. Výsledek 
hodnocení Projektu v té to  kategorii je třeba podrobně odůvodnit popisem a vysvětlením 
skutečností, které příjemce objektivně nemohl předvídat a které mu z prokazatelně 
objektivních důvodů znemožnily splnit všechny cíle stanovené v Příloze II. Nesplněné cíle 
jsou kategorizovány na cíle, které nebyly naplněny vůbec a cíle, které byly naplněny 
zčásti. V druhém případě je třeba specifikovat, do jaké míry byly cíle naplněny. Protože 
výsledek hodnocení Projektu v kategorii „ 0 "  znamená nesplnění některých závazků 
příjemce stanovených v rozhodnutí, případné uplatnění sankcí je  třeba posuzovat 
v souladu s článkem 14 rozhodnutí.

s Projekt neplní/nesplnil stanovené cíle, podmínky stanovené rozhodnutím nebyly ze 
strany příjemce dodrženy. Výsledek hodnocení Projektu v té to  kategorii znamená
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neplnění podmínek rozhodnutí a uplatnění sankcí je  třeba posuzovat v souladu 
s článkem 14 rozhodnutí. V případě, že půjde o výsledek průběžného hodnocení 
Projektu, promítne se do výše poskytované podpory Projektu pro další etapu řešení, kdy 
původně stanovená výše podpory pro následující kalendářní rok nebo pro celé 
následující období může být snížena až o 50 % oproti hodnotě uvedené v rozhodnutí. 
Výsledek hodnocení v té to  kategorii v posledním roce řešení Projektu bude spojen s 
uplatněním sankce, která může mít i formu úplného odnětí podpory, požadavku na je jí 
vrácení nebo vrácení je jí části podle článku 14 rozhodnutí.

5) V souvislosti s vyhodnocením Programu může poskytovatel požadovat, aby příjemce předložil 
další podklady pro závěrečné zhodnocení výsledků Projektu, případných přínosů Projektu a jejich 
socioekonomických dopadů v návaznosti na vyčerpanou podporu v období až do 180 dnů ode 
dne ukončení poskytování podpory v rámci Programu.

6) Pro účely kontroly Projektu v průběhu a na konci jeho řešení má příjemce povinnost předložit 
poskytovateli ke schválení následující dokumenty:

a) průběžnou zprávu o řešení Projektu za každý kalendářní rok. Průběžná zpráva musí obsahovat 
informace o postupu prací na Projektu, zhodnocení dosažených dílčích cílů Projektu, 
porovnání skutečně provedených prací na Projektu s plánovaným harmonogramem, přehled 
a zdůvodnění případných změn, které během řešení Projektu nastaly oproti původním 
plánům v harmonogramu a rozpočtu, včetně uvedení stanoviska poskytovatele, porovnání 
výše skutečně vynaložených uznaných nákladů a výše skutečně čerpané podpory 
s plánovaným rozpočtem, porovnání skutečných výstupů Projektu s daty zveřejněnými 
příjemcem, roční vyúčtování uznaných nákladů Projektu včetně souhrnného a položkového 
výpisu nákladů z účetní evidence. V rámci průběžného hodnocení je  rovněž posuzováno 
plnění informační povinnosti příjemce a předávání informací do IS VaVal. Povinnou přílohou 
průběžné zprávy mohou dva oponentní posudky dvou nezávislých oponentů a zápis 
z oponentního řízení/kontrolního dne, pokud se v příslušném kalendářním roce 
konalo/konal1. Průběžné oponentní řízení se provádí podle pokynů poskytovatele2;

b) závěrečnou zprávu o řešení Projektu, která obsahuje veškeré informace o průběhu řešení 
Projektu v posledním kalendářním roce a za celé období řešení Projektu (tj. ode dne 
oznámeného zahájení Projektu do dne jeho ukončení), souhrnné zhodnocení a přehled 
dosažených výsledků a výstupů s ohledem na všechny stanovené cíle, plnění předepsaných 
indikátorů, vyúčtování celkových uznaných nákladů Projektu a přehled vynaložených nákladů 
včetně specifikace jejich položek a souhrnného a položkového výpisu z účetní evidence, výpis 
o Čerpání přidělené podpory Projektu, přehled a zdůvodnění případných změn, které během 
řešení Projektu nastaly oproti původním plánům v harmonogramu a rozpočtu, včetně 
uvedení stanoviska poskytovatele. Součástí závěrečné zprávy je redakčně upravená

')  Poskytovatel j e  povinen provést průběžnou kontrolu plnění cílů Projektu nejm éně jedenkrát v průběhu Projektu a
závěrečnou kontrolu splnění cílů Projektu po ukončení Projektu. Součástí kontroly je  i kontrola čerpání a využívání 
podpory a účelnosti vynaložených nákladů.

2) Poskytovatel zveřejní pokyny k oponentnímu řízení na in ternetových stránkách Programu nejpozději k 1. listopadu
daného kalendářního roku. Podle pokynů poskytovatele si ten to  zpravidla vyhrazuje právo u rč it oponenty a členy 
oponentn í rady nebo členy kontro ln í komise, term ín, m ísto konání a způsob provedení oponentního řízení nebo 
kontro lního dne. Příjemce má právo se k návrhu poskytovatele vyjádřit, a to  nejdéle 7 kalendářních dnů od jeho  
doručení. Pokud tak neučiní, má se za to , že s návrhem poskytovatele souhlasí. Případné nám itky příjemce však 
poskytovatel není povinen akceptovat. Pokud poskytovatel svého práva nevyužije do 10. prosince daného 
kalendářního roku, návrh připraví příjemce, který poskytovatel následně schvaluje.
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závěrečná zpráva, tj, závěrečná zpráva upravená k publikování tak, aby poskytla třetím 
stranám natolik dostatečnou informaci o dosažených výsledcích, že mohou požádat příjemce 
o licenci na výsledky, aniž by byla ohrožena priorita příjemce výsledky publikovat, autorsky 
nebo jinak právně chránit, komerčně využít či jiným  způsobem zveřejnit. (Redakčně upravená 
závěrečná zpráva se nepředkládá v případě, kdy lze závěrečnou zprávu zveřejnit v plném 
znění). Povinnou přílohou závěrečné zprávy jsou dva oponentní posudky dvou nezávislých 
oponentů a zápis z oponentního řízení. Závěrečné oponentní řízení se provádí podle pokynů 
poskytovatele1.

c) dodatečné zprávy, tj. jakékoliv další zprávy vyžádané poskytovatelem za účelem kontroly.

7) Příjemce zpracuje dokumenty podle odstavce 6 této přílohy v rozsahu a formátech podle pokynů 
poskytovatele, a předkládá je v listinné a elektronické formě, za jejichž obsahovou shodnost sám 
odpovídá. Příjemce předává listinnou formu dokumentů poskytovateli doporučenou poštou 
nebo prostřednictvím podatelny poskytovatele.

8) Příjemce předkládá průběžnou zprávu podle odstavce 6 písmene a) té to přílohy poskytovateli 
nejdéle do 30. ledna následujícího kalendářního roku. Průběžná zpráva se předkládá za všechny 
kalendářní roky řešení Projektu, nestanoví-li poskytovatel jinak. Za poslední kalendářní rok 
řešení Projektu se průběžná zpráva předkládá jako součást závěrečné zprávy. Poskytovatel sl 
může vyžádat mimořádné předložení průběžné zprávy o řešení Projektu mimo tu to  periodicitu.

9) Příjemce předkládá závěrečnou zprávu podle odstavce 6 písmene b) té to přílohy poskytovateli 
nejdéle do 60 pracovních dnů po ukončení Projektu podle článku 2 odstavce 3 rozhodnutí.

10) Poskytovatel je  oprávněn nařídit příjemci uspořádat kontrolní den kdykoli v průběhu řešení 
Projektu a předložené zprávy podle odstavce 6 této přílohy nechat v rámci kontrolního dne 
posoudit kontrolní komisí. Kontrolní den se provádí podle pokynů poskytovatele.

11) Oponentní řízení nebo kontrolní den organizačně a finančně zajišťuje příjemce a konají se 
zpravidla v místě řešení Projektu, pokud poskytovatel po předchozí dohodě s příjemcem 
nestanoví jinak. Příjemce je povinen osobám, které se účastní oponentního řízení nebo 
kontrolního dne nebo jsou jmenovité určeny poskytovatelem, poskytnout v předem dohodnuté 
době přístup na pracoviště, kde je Projekt řešen, k osobám podílejícím se na řešení Projektu, 
ke všem dokumentům, počítačovým záznamům a zařízením, které přísluší k Projektu. Od osob 
účastnících se oponentního řízení nebo kontrolního dne se požaduje slib mlčenlivosti ve vztahu 
k obchodnímu čí jinému typu tajemství definovaného podle zvláštních právních předpisů.

12) Oponentní rada při oponentním řízení a kontrolní komise při kontrolním dnu a jednáních 
souvisejících s průběhem řešení a ukončením Projekt postupují zejména v souladu se Zákonem, 
pokyny poskytovatele a Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení 
výsledků ukončených programů schvalbvanou vládou ČR a platnou pro hodnocení uplynulého 
kalendářního roku.

13) Z kontrolního dne je pořizován zápis, který je vyhotoven vždy na místě ve dvou vyhotoveních, 
přičemž jeden z nich náleží poskytovateli a druhý příjemci. Příjemce je povinen doručit 
poskytovateli zprávu z kontrolního dne do 7 kalendářních dnů ode dne jeho konání.
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Příloha IV k rozhodnutí 
Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. i.: MSMT-22626/2016-1

Pořadové
číslo

Typ porušení rozpočtové kázně Sankce

1 Porušení rozpočtové kázně v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze ZVZ1

1.

•  Neprovedení zadávacího řízení na výběr 
dodavatele/zhotovitele

•  Neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího 
řízení pokud je oznámení o zahájení 
požadováno zákonem

100%
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky

2.

Rozdělení předmětu veřejné zakázky 
s důsledkem snížení předpokládané hodnoty 
pod finanční lim ity stanovené v ZVZ

100%
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky 
v případě, že tento postup vede 
až k zadání veřejné zakázky bez 
jakéhokoli výběrového řízení

3.

Neuveřejnění oznámení o zakázce v souladu 
s příslušnými pravidly (např. zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU), 
pokud to  vyžadují směrnice)

50 - 80 %
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky, 
podle závažnosti porušení 
pravidel

•  Nedostatečné definování předmětu zakázky 
v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, 
nebo v zadávací dokumentaci

10<100%
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky

4.

•  Nastavení kvalifikačních předpokladů a/nebo 
hodnotících kritérií v rozporu se ZVZ 
(např. nastavení kvalifikačních předpokladů, jež 
nesouvisí s předmětem veřejné zakázky nebo 
nejsou přiměřené vzhledem k předmětu zakázky 
nebo stanovení diskriminačních technických 
podmínek)

5. 80 - 90 %

1 ZVZ = zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
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•  Neposkytnutí zadávací dokumentace případným 
uchazečům/zájemcům v dostatečném časovém 
předstihu (před koncem lhůty pro podání 
nabídek)

•  Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo lhůt 
pro doručení žádosti o účast nebo nezveřejnění 
jejich prodloužení

částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky

6.

•  Porušení pravidel stanovených ZVZ pro složení 
hodnotící komise pro otvírání nabídek a/nebo 
hodnotící komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek

0 - 5 0 %
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky

7.

•  Úprava kvalifikačních kritérií po otevření 
nabídek, mající za následek neoprávněné přijetí 
uchazečů

•  Nedostatek transparentnosti/nerovné zacházení 
během hodnocení nabídek nebo změna nabídky 
během hodnocení

•  Nezákonné vyjednávání o nabídkách

•  Odmítnutí nabídky obsahující mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky bez vyzvání uchazeče k písemnému 
zdůvodnění částí nabídky, jež jsou pro výši 
nabídkové ceny podstatné

100%
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky

8.

•  Uzavření smlouvy s dodavatelem/zhotovitelem, 
který se neúčastnil zadávacího řízení

•  Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle 
ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení

•  Nezákonné vyloučení zájemce/uchazeče ze 
zadávacího řízení s požadavkem na vliv na 
umístění na 1. až 3. místě

100%
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky

9.
•  Nezákonné použití jednacího řízení bez 

uveřejnění
100%
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky
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nebo podstatná změna původních zadávacích 
podmínek v jednacím řízení s uveřejněním

•  Zadání dodatečných zakázek na služby/dodávky 
(pokud to to  zadání představuje podstatnou 
změnu původních podmínek zakázky) bez 
soutěže, a to  pokud neplatí jedna z následujících 
podmínek:

mimořádná naléhavost způsobena 
nepředvídatelnými událostmi 
nepředvídatelná okolnost pro doplňkové 
služby, dodávky

100%
hodnoty dodatečných zakázek

10.

Nezveřejnění hodnotících a kvalifikačních kritérií 
veřejné zakázky v IS CEDR2 před plánovaným 
vyhlášením

0 -6 0 %
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky, 
podle závažnosti porušení 
povinností

11.

Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv 
na výběr na nejvhodnější nabídky

6 0 -1 0 0 %
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky, 
podle závažnosti porušení 
pravidel

12.
Ostatní méně závažná porušení výše výslovně 
neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ

0 - 7 5 %
částky dotace, použité na 
financování předmětné zakázky

II Porušen rozpočtové kázně v souvislosti s ostatními povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy

13.

Nearchivování veškeré dokumentace spojené 
s implementací projektu minimálně po dobu 
deseti let od data posledního,poskytnutí podpory 
nebo její části

6 0 -1 0 0 %
celkové částky dotace 

0 - 5 0 %
celkové částky dotace, 
v méně závažných případech

14.
50 -100  %

2 IS CEDR = inform ační systém centrální registr dotací
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Nevedení evidence práce jednotlivých 
zaměstnanců příjemce/dalšího účastníka 
projektu

celkové částky dotace, podle 
závažnosti porušení

15.

Neoznámení podstatné změny v projektu 

Neoznámení nepodstatné změny v projektu

100%
celkové částky dotace, použité 
na financování předmětné 
aktivity

0 - 5 0 %
částky dotace, použité na 
financování předmětné aktivity, 
v méně závažných případech

16.
Nevytvoření podmínek k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a/nebo 
neposkytnutí součinnosti při prováděné kontrole

80 - 90 %
celkové částky dotace

17.

Předkládání nepravdivých a/nebo neúplných 
informací poskytovateli

100%
částky dotace, použité na 
financování konkrétní aktivity, 
v případě úmyslného jednání, 
vážně poškozujícího 
realizaci/udržitelnost projektu

0 - 4 0 %
částky dotace, použité na 
financování konkrétní aktivity, 
v méně závažných případech

18.

Nezacházenís majetkem spolufinancovaným 
z prostředků na financování projektu s péčí 
řádného hospodáře. Zejména nepojištění, 
nezabezpečení proti poškození, odcizení nebo 
ztrátě

60 - 90 %
celkové částky dotace

19.

•  Neposkytnutí informací o kontrolách 
provedených jiným i subjekty, podezřeních na 
nesrovnalostí zjištěných v průběhu realizace 
projektu

•  Neposkytnutí informací o přijetí a splnění 
uložených opatření k nápravě

40 - 90 %
celkové částky dotace 

0 -30%
celkové částky dotace, v méně 
závažných případech

20.



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č. j . :  MSMT-22626/2016-1

Identifikační kód
8G15003

Neplnění/porušení jiných ve smlouvě o 30 -100  %
poskytnutí podpory stanovených podmínek celkové částky dotace, týkající se

dané podmínky

0 - 2 0 %
celkové částky dotace, týkající se
dané podmínky, v méně
závažných případech


