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Smlouva o poskytnutí účelové podpory 

na realizaci projektu sdílených činností s identifikačním kódem MS2102 

a názvem 

Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu 

 (dále jen „Smlouva“) 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

IČO: 00022985 

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 – Malá Strana, 

jednající PhDr. Lukášem Levákem, ředitelem odboru výzkumu a vývoje, 

(dále jen „poskytovatel”) 

a 

Dům zahraniční spolupráce 

právní forma: státní příspěvková organizace 

IČO: 61386839 

se sídlem: Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, 

jednající Ing. Danou Petrovou, ředitelkou, 

číslo účtu:  

(dále jen „příjemce“) 

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají 

podle ust. § 9 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 130/2002 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), ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na příslušná související 

ust. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu: 

Článek 1 

Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s poskytnutím 
účelové podpory z výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace poskytovatelem podle 
ust. § 3 odst. 2 písm. e) a ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací (dále jen „podpora“) příjemci na realizaci projektu sdílených činností schváleného 
usnesením vlády ČR ze dne 14. prosince 2020 č. 1322 s názvem Česká styčná kancelář pro výzkum 
v Bruselu (zkráceně též: CZELO) a přiděleným identifikačním kódem MS2102 v Informačním 
systému výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“) (dále jen „Projekt“). 

2) Předmětem podpory je zajištění realizace Projektu a plnění jeho cílů v rozsahu uvedeném 
v příloze 1 Smlouvy. 

3) Přílohou 1, která tvoří nedílnou součást Smlouvy, je schválený návrh Projektu ve smyslu ust. § 9 
odst. 2 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

4) Řešitelem Projektu, tj. osobou odpovědnou poskytovateli za odbornou úroveň realizace Projektu, 
je Mgr. Lenka Procházková, M.A. 
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5) Příjemce je povinen: 

a) zahájit realizaci Projektu v souladu s přílohou 1 Smlouvy, nejdříve dne 1. ledna 2021 
a nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy; 

b) ukončit realizaci Projektu, tj. ukončit věcně zaměřené projektové aktivity, nejpozději dne 
31. prosince 2027. 

6) Příjemce je povinen realizovat Projekt v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze Smlouvy a použít 
podporu výlučně na úhradu uznaných nákladů Projektu. 

Článek 2 
Poskytnutí podpory, její výše a podmínky jejího čerpání 

1) Celková výše uznaných nákladů Projektu je 84 059 680,00 Kč (slovy: osmdesát čtyři miliony padesát 
devět tisíc šest set osmdesát korun českých), z toho celková výše podpory přiznaná na celé období 
realizace Projektu je totožná s celkovou výší uznaných nákladů Projektu podle tohoto 
odst. Smlouvy. 

2) Poskytovatel poskytne příjemci podporu na realizaci Projektu přímým převodem finančních 
prostředků na účet příjemce uvedený výše, a to v nejvýše dvou platbách v kalendářním roce a ve 
výši podle rozpisu v příloze 1 Smlouvy. Dnem poskytnutí podpory se rozumí den odepsání první 
platby podpory určené pro daný kalendářní rok podle přílohy 1 Smlouvy z účtu poskytovatele. 

3) Nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria podle rozpočtových pravidel k regulaci čerpání 
výdajů státního rozpočtu ČR, jsou-li současně povinné údaje o Projektu zařazeny do IS VaVaI 
v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jsou-li zároveň 
splněny všechny relevantní podmínky a dodrženy ostatní povinnosti příjemce vyplývající ze 
Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, poskytovatel zahájí poskytování podpory příjemci 
v termínech podle ust. § 10 odst. 1 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Článek 3 
Způsobilé a uznané náklady Projektu 

1) Způsobilými náklady Projektu ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. m) zákona o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací mohou být pouze takové náklady, které jsou hrazeny výlučně 
v souvislosti s Projektem. Náklady musí být vynaloženy v období realizace Projektu stanoveném 
v čl. 1 odst. 5 Smlouvy; při splnění této podmínky jsou za způsobilé považovány i náklady 
vynaložené v době platnosti Smlouvy i před nabytím její účinnosti. 

2) Uznanými náklady Projektu ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. n) zákona o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací jsou způsobilé náklady, které jsou vynaloženy za účelem 
dosažení cílů Projektu, jsou vynaloženy v souladu se Smlouvou, příjemce jejich vynaložení 
přesvědčivě zdůvodnil a které byly schváleny poskytovatelem. 

Článek 4 
Vedení účetnictví 

1) Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů vést oddělenou účetní evidenci o vynaložených výdajích nebo nákladech a v rámci této 
evidence sledovat výdaje nebo náklady hrazené z podpory. Tato evidence může být kdykoliv 
v průběhu realizace Projektu i po jeho ukončení, a to po dobu stanovenou pro uchovávání účetních 
dokladů zákonem, předmětem kontroly ze strany poskytovatele nebo jeho a jím pověřených 
nezávislých odborných poradců podle čl. 9 odst. 3 Smlouvy, Ministerstvem financí, orgány Finanční 
správy, Nejvyšším kontrolním úřadem a případně i dalších orgánů zmocněných ke kontrole 
zvláštním právním předpisem. 
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2) Oddělenou účetní evidenci je příjemce povinen vést také pro hospodářské (ekonomické) činnosti 
využívající kapacitu Projektu; tuto evidenci je příjemce povinen uchovávat po dobu 10 let od konce 
účetního období, v němž byla realizace Projektu ukončena. 

3) Příjemce je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti 
účetního dokladu ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené formou v souladu s platnými právními předpisy 
a interními předpisy příjemce, a to chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. 

Článek 5 
Změna uznaných nákladů 

1) Změnu celkové výše uznaných nákladů Projektu nebo celkové výše podpory lze provést jen na 
základě předchozí písemné žádosti příjemce, s odůvodněním, které je v souladu s plněním cílů 
Projektu, a lze ji provést jen uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Uznané náklady a s nimi 
související výše podpory nemůže být v průběhu realizace Projektu změněna více než o 50 % oproti 
částce schválené vládou ČR a uvedené ve Smlouvě v den nabytí její účinnosti, a to podle ust. § 9 
odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které se zde uplatňuje 
obdobně. 

2) Změny finančních objemů v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů 
Projektu podle přílohy 1 Smlouvy, které nemají vliv ani na celkovou výši uznaných nákladů Projektu, 
ani na celkovou výši podpory, poskytovatel schvaluje na žádost příjemce písemným souhlasem, 
bez nutnosti uzavírání dodatku Smlouvy. Při změně nesmí přesunutá částka mezi položkami 
přesáhnout 20 % uznaných nákladů pro daný kalendářní rok. 

3) O změnu výše uznaných nákladů nebo poskytnuté podpory Projektu podle odst. 1 nebo o změnu 
v položkovém členění podle věcné specifikace uznaných nákladů Projektu podle odst. 2 může 
příjemce požádat nejpozději do dne 31. října daného kalendářního roku, nejpozději však 
90 kalendářních dnů před datem ukončení realizace Projektu. 

4) Na souhlas poskytovatele se změnou uznaných nákladů Projektu nebo změnou výše podpory podle 
tohoto článku nemá příjemce právní nárok. 

Článek 6 
Finanční vypořádání poskytnuté podpory 

1) Není-li Smlouvou upraveno jinak, je příjemce povinen postupovat podle ust. § 75 zákona 
o rozpočtových pravidlech. 

2) Příjemce je povinen vracet zpět nepoužité prostředky podpory na: 

a) výdajový účet poskytovatele č. 0000821001/0710, pokud příjemce vrací nepoužité prostředky 
v průběhu kalendářního roku, v němž byla podpora poskytnuta; 

b) účet cizích prostředků poskytovatele č. 6015-0000821001/0710, pokud příjemce vrací 
nepoužité prostředky v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. 

3) Příjemce je povinen se v případě vracení nepoužitých prostředků podpory řídit pokyny 
poskytovatele a dodržet jím stanovené lhůty, ve kterých musí být finanční prostředky vráceny; 
jedná se zpravidla o vrácení těchto prostředků: 

a) do dne 10. listopadu běžného kalendářního roku realizace Projektu, ve kterém byla podpora 

poskytnuta, pokud je příjemce schopen tyto prostředky před tímto dnem vyčíslit, zejména 

v případě přesáhnou-li částku 5 000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých); 

b) v posledním kalendářním roce realizace Projektu nejpozději 30 kalendářních dnů před 
poskytovatelem oznámeným termínem ukončení realizace Projektu, pokud je příjemce v dané 
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lhůtě schopen tyto prostředky vyčíslit a přesahují-li částku 5 000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých). 

4) V případě ukončení Projektu způsobem uvedeným v čl. 14 Smlouvy před plánovaným termínem 
podle čl. 1 odst. 5 písm. b) Smlouvy je příjemce povinen neprodleně zastavit čerpání podpory, 
ukončit Projekt a veškeré projektové aktivity. Nevyčerpanou část podpory je v takovém případě 
příjemce povinen odvést poskytovateli nejdéle ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 
Projektu. 

5) Příjemce je povinen vyrozumět poskytovatele o vrácení finančních prostředků souvisejících 
s poskytnutou podporou písemným avízem, a to v elektronické podobě (na adresu elektronické 
korespondence aviza@msmt.cz), a rovněž informovat ve stejné lhůtě o této skutečnosti odbor 
výzkumu a vývoje poskytovatele. Poskytovatel musí avízo obdržet nejpozději v den připsání vratky 
na příslušný účet poskytovatele. 

Článek 7 
Poskytování informací a údajů o Projektu a jeho výsledcích 

1) Příjemce je povinen podle ust. § 12 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
a jeho platného prováděcího předpisu předávat poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace 
o Projektu a získaných poznatcích a jiných výsledcích a výstupech Projektu a při tom postupovat 
podle jeho pokynů. 

2) Příjemce souhlasí se zveřejňováním údajů o Projektu v rozsahu stanoveném zákonem o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a se zpřístupněním redakčně upravených evaluačních 
zpráv poskytovatelem. Současně příjemce zajistí persistentní zpřístupnění těchto redakčně 
upravených evaluačních zpráv veřejnosti v režimu otevřeného přístupu. 

3) Příjemce je povinen předávat údaje o Projektu poskytovateli pro IS VaVaI v termínech a podle 
pokynů poskytovatele. 

4) Příjemce je povinen předkládat poskytovateli v souladu s přílohou 1 Smlouvy za každý jednotlivý 
uplynulý kalendářní rok realizace Projektu zprávu o realizaci vždy do dne 30. ledna následujícího 
kalendářního roku, a to včetně výkazu výdajů vynaložených v zúčtovacím období a seznamu členů 
řešitelského týmu, který je závazný ve vztahu k uznaným nákladům Projektu. Zpráva o realizaci 
musí obsahovat stav údajů o Projektu vyhodnocený vždy ke dni 31. prosince uplynulého 
kalendářního roku. 

5) Souhrnný výkaz výdajů Projektu je součástí zprávy o realizaci za poslední rok realizace Projektu, 
kterou je příjemce povinen předložit do 30 kalendářních dnů po ukončení realizace Projektu. Tato 
lhůta platí i v případě ukončení realizace Projektu před termínem uvedeným v čl. 1 odst. 5 písm. b) 
Smlouvy. 

6) Příjemce je povinen předložit poskytovateli v souladu s přílohou 1 Smlouvy dvě evaluační zprávy 
do dne 31. prosince 2024, resp. do dne 31. prosince 2027. Libovolná z těchto lhůt může být 
v případě ukončení realizace Projektu před termínem uvedeným v čl. 1 odst. 5 písm. b) Smlouvy 
změněna pouze po předchozí dohodě s poskytovatelem nebo jeho písemným pokynem. 

7) Pokud je realizace Projektu nebo její část 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 realizace Projektu nebo jiné aktivity 
výzkumu a vývoje podléhají mlčenlivosti stanovené příslušným zvláštním právním předpisem nebo 
jsou takovýmto předpisem chráněny1, poskytovatel a příjemce poskytují informace o prováděném 

                                                           

1 Např. osobní údaje jiné než vymezené ke zveřejnění zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací. 

mailto:aviza@msmt.cz
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výzkumu a vývoji a jejich výsledcích s vyloučením těch informací, o nichž to stanoví příslušný 
zvláštní právní předpis. 

Článek 8 
Povinnosti příjemce 

1) Příjemce je povinen: 

a) vyvíjet veškeré úsilí k dosažení cílů uvedených v Projektu a splnění veškerých závazků vůči 
poskytovateli; 

b) ve lhůtách uvedených v čl. 7 Smlouvy předkládat poskytovateli zprávy o realizaci a evaluační 
zprávy a respektovat pokyny poskytovatele týkající se obsahu a struktury zpráv a termínů a lhůt 
pro jejich odevzdání; 

c) zamezit dvojímu financování uznaných nákladů Projektu a způsobilých výdajů vykazovaných 
v daném účetním období z veřejných prostředků a zároveň je povinen zabránit v případě 
vícezdrojového financování nedovolenému křížovému financování; 

d) písemně informovat poskytovatele o všech změnách, které nastaly v době účinnosti Smlouvy 
a týkají se údajů uvedených ve Smlouvě, údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti nebo 
které mohou mít vliv na realizaci Projektu nebo jeho rozpočet, a to nejpozději do 7 kalendářních 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala nebo se o ní příjemce dozvěděl; 

e) v případě změny řešitele o tuto změnu poskytovatele písemně požádat s nutností následného 
uzavření dodatku ke Smlouvě; novým řešitelem může být jmenována jen osoba plně odborně 
způsobilá, jejíž odbornost byla poskytovateli prokázána a ten ji akceptoval, která se na realizaci 
Projektu účastní v rozsahu potřebném k dosažení cílů Projektu a má o své účasti na Projektu 
s příjemcem uzavřenou písemnou smlouvu nebo je v pracovněprávním vztahu k příjemci 
s pracovní náplní a kapacitou vyhrazenou pro Projekt v potřebném rozsahu akceptovaném 
poskytovatelem; v případě změn ostatních členů řešitelského týmu, které neovlivní předmět 
podpory, cíl a rozpočet Projektu, příjemce informuje poskytovatele prostřednictvím nástrojů 
monitoringu podle přílohy 1 Smlouvy; 

f) písemně a bezodkladně informovat poskytovatele o podezření na nesrovnalosti zjištěné při 
realizaci Projektu2; 

g) řádně uchovávat originály všech smluv a jejich dodatků, stejně jako dalších dokumentů 
týkajících se realizace Projektu v souladu s obecně závaznými předpisy po dobu 10 let od data 
posledního poskytnutí podpory nebo její části; 

h) zajišťovat po celou dobu realizace Projektu a období jeho vyhodnocení3 poskytovatelem přímý 
kontakt a komunikaci mezi poskytovatelem a řešitelem4; 

i) umožnit kontrolu podle čl. 9 Smlouvy, sledování a hodnocení Projektu a účastnit se jednání, 
která byla svolána za tímto účelem; 

j) mít závazný vnitřní předpis (metodiku) k vykazování režijních nákladů a závazný vnitřní předpis 
pro stanovení výše osobních nákladů, včetně podmínek pro stanovení výše odměn; 

k) uvádět v souvislosti s Projektem ve všech zveřejňovaných informacích přidělený identifikační 
kód Projektu podle čl. 1 odst. 1 Smlouvy a skutečnost, že na realizaci Projektu byla poskytnuta 
podpora Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž v této souvislosti vždy uvede 

                                                           

2 Nesrovnalostí se rozumí zejména jakýkoliv rozpor skutkového stavu s ustanoveními právních předpisů Evropské 
unie, právních předpisů ČR nebo ustanoveními Smlouvy. 

3 180 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení Projektu. 
4 Tím se rozumí např. předávání pokynů a dalších informací poskytovatele řešiteli. 
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oficiální logo poskytovatele v souladu s pravidly, která jsou zveřejněna na internetových 
stránkách poskytovatele http://www.msmt.cz, nebo úplný oficiální název poskytovatele; 

l) vést internetové stránky Projektu buď jako specifické stránky Projektu nebo jako součást 
stránek příjemce, a dále podle pokynů poskytovatele vytvářet podklady pro prezentaci Projektu 
na internetových stránkách poskytovatele, pokud o to požádá. 

2) Příjemce je povinen po celou dobu realizace Projektu nakládat s poskytnutými veřejnými 
prostředky i s veškerým majetkem získaným z těchto prostředků hospodárně, efektivně a účelně, 
tj. v souladu s vymezením těchto pojmů uvedených ve zvláštních právních předpisech5, zejména 
jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení; vynakládané prostředky musí být přiměřené 
k cenám v místě a čase obvyklým. Po dobu realizace Projektu nesmí příjemce majetek 
spolufinancovaný z podpory, popřípadě z její části, bez předchozího písemného souhlasu 
poskytovatele převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu v případě, že se nejedná 
o naplňování cílů Projektu, a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího 
písemného souhlasu poskytovatele zřízeno věcné břemeno či zástavní právo, ani nesmí být 
vlastnické právo příjemce nijak omezeno. 

3) Příjemce je povinen při zadávání zakázek hrazených z prostředků podpory postupovat v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, a současně v souladu s předpisy poskytovatele upravujícími oblast 
zadávání veřejných zakázek a závaznými pro příjemce. Cena příslušné zakázky, dodávky nebo 
subdodávky nesmí přesáhnout tržní ceny obvyklé v daném místě a čase. 

Článek 9 
Kontrola realizace Projektu 

1) Poskytovatel je v souladu s platnými právními předpisy6 oprávněn provádět u příjemce kontrolu 
realizace Projektu, plnění cílů Projektu, personálního a finančního řízení Projektu, čerpání a užití 
podpory, včetně zhodnocení účelnosti vynaložených prostředků, dosažených výsledků a jejich 
právní ochrany, a to kdykoliv v průběhu realizace Projektu a následně i po dobu až 10 let od 
ukončení realizace Projektu. Využívá k tomu předložených zpráv o realizaci a dalších podkladů 
a informací, které si za tímto účelem předem od příjemce vyžádá. Kontrola podle tohoto odstavce 
se provádí také vždy po ukončení realizace Projektu, a to na základě předložených zpráv o realizaci 
Projektu a evaluačních zpráv. Tím nejsou však dotčena práva jiných kontrolních orgánů ve výkonu 
a rozsahu jejich pověření podle zvláštních právních předpisů. 

2) Příjemce je povinen poskytnout součinnost osobám provádějícím kontrolu, tj. zejména umožnit 
přístup na svá pracoviště a k osobám podílejícím se na realizaci Projektu, stejně jako ke všem 
účetním a dalším dokumentům, datovým záznamům a zařízením, která byla za prostředky podpory 
pořízena nebo která s Projektem souvisejí. 

3) Poskytovatel je oprávněn si pro účely kontroly, sledování a hodnocení realizace Projektu zajistit 
pomoc nezávislých odborných poradců podle vlastního uvážení, avšak s ohledem na ochranu práv, 
zájmů a obchodního tajemství příjemce. Poskytovatel odborné poradce písemně zaváže 
k zachovávání mlčenlivosti o informacích, které jim budou poskytnuty, a k závazku nezneužít tyto 
informace ve prospěch svůj nebo třetích osob. Poskytovatel seznámí příjemce s ustavením 
odborných poradců a umožní mu vznést připomínky vůči osobám odborných poradců. 

                                                           

5 Např. v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6 Především podle ust. § 13 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, dále podle zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 8 odst. 2 zákona o finanční kontrole ve 
veřejné správě. 

http://www.msmt.cz/
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Poskytovatel posoudí námitky příjemce a shledá-li je oprávněnými, odvolá jmenovaného 
odborného poradce a navrhne jiného. 

4) Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování podpory nebo její části, pokud mu nebyly 
příjemcem předloženy doklady k prokázání způsobilosti nákladů vynaložených na realizaci Projektu 
podle jeho pokynů, zpráva o realizaci Projektu nebo jiné podklady podle podmínek a ve lhůtách 
stanovených Smlouvou. 

5) Příjemce je povinen bezodkladně písemně informovat poskytovatele o kontrolách a finančních 
auditech souvisejících s předmětem podpory poskytnuté podle Smlouvy a zahájených jinými 
oprávněnými subjekty v době realizace Projektu, dále informovat o jejich nálezech, zjištěních 
a výsledcích těchto kontrol, o navržených opatřeních, a to bezprostředně po jejich ukončení, 
i o opatřeních následně k nápravě vykonaných. 

Článek 10 
Výsledky Projektu a jejich vyhodnocování 

1) Projekt je průběžně vyhodnocován příjemcem prostřednictvím zpráv o realizaci a evaluačních 
zpráv podle přílohy 1 Smlouvy. Součástí zpráv o realizaci a evaluačních zpráv je vyhodnocení plnění 
cílů Projektu, jeho výstupů a výsledků, včetně vyhodnocení dosažených hodnot indikátorů v jimi 
sledovaném období podle přílohy 1 Smlouvy. 

2) Poskytovatel výsledky Projektu vyhodnocuje průběžně zejména na základě dodaných zpráv 
o realizaci. Kontrolu zpráv o realizaci poskytovatel provádí s využitím oponentního řízení se dvěma 
nezávislými oponenty. 

Článek 11 
Práva k výsledkům Projektu 

1) Všechna vlastnická a užívací práva a práva duševního vlastnictví k výsledkům Projektu, jejichž 
využívání je upraveno zvláštními právními předpisy, náleží podle ust. § 16 odst. 3 zákona o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací příjemci. Práva autorů a původců výsledků a majitelů 
ochranných práv k nim jsou upravena zvláštními právními předpisy. 

2) Příjemce je povinen zajistit, aby výsledky Projektu, k nimž má vlastnická práva a které mohou být 
využity, byly přiměřeně a účinně chráněny; zároveň je však povinen výsledky Projektu, ke kterým 
má užívací a vlastnická práva, využít nebo umožnit jejich využití, a to v souladu se zájmy 
poskytovatele při respektování nezbytné ochrany práv duševního vlastnictví a mlčenlivosti. 

3) Výsledky, jejichž volné šíření není omezeno ochranou duševního vlastnictví, bezpečnostními 
pravidly nebo oprávněnými obchodními zájmy podle zvláštních právních předpisů, je příjemce 
povinen aktivně veřejně šířit v režimu otevřeného přístupu. 

Článek 12 
Odpovědnost za škodu 

Poskytovatel nenese odpovědnost za jednání nebo naopak nečinnost příjemce. Poskytovatel žádným 

způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které spočívají na poznatcích nebo 

výstupech dosažených realizací Projektu. 

Článek 13 
Spory smluvních stran 

Spory smluvních stran vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny podle ust. § 169 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek 14 
Výpověď a zrušení Smlouvy, sankce za porušení Smlouvy 

1) Smluvní strana je oprávněna vypovědět Smlouvu podle ust. § 166 odst. 2 správního řádu. 

2) Příjemce může vypovědět Smlouvu, pokud poskytovatel závažně a jeho vinou porušil ust. čl. 2 
Smlouvy. 

3) Poskytovatel může tuto Smlouvu vypovědět, dojde-li: 

a) k vázání prostředků státního rozpočtu; 

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

c) ke zjištění, že Smlouva byla uzavřena v rozporu se zákonem nebo právem Evropské unie; 

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

e) ke zjištění, že byl umožněn výkon nelegální práce; 

f) ke zjištění, že existuje pravomocný rozsudek, že v souvislosti s použitím podpory byl spáchán 
trestný čin. 

4) Výpověď Smlouvy sdělí odstupující smluvní strana druhé smluvní straně písemně s uvedením 
důvodů. Výpovědní lhůta činí 15 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

5) Smluvní strana je oprávněna podat písemný návrh na zrušení této Smlouvy podle § 167 správního 
řádu z důvodů v něm uvedených a dále pokud došlo k pominutí důvodů pro plnění předmětu 
podpory. 

6) Dojde-li k výpovědi Smlouvy z důvodu podle odst. 3 písm. a), prostředky podpory, které již byly 
poskytnuty příjemci a užité jím na úhradu uznaných nákladů Projektu, příjemce nevrací. Dojde-li 
k výpovědi Smlouvy z důvodů podle odst. 3 písm. b) až f), je příjemce povinen vrátit finanční 
prostředky ve výši podpory, která mu již byla podle Smlouvy poskytnuta. 

7) Porušení povinností podle čl. 8 Smlouvy může být Poskytovatelem posuzováno jako porušení 
rozpočtové kázně podle ust. § 44 odst. 1 písm. b) nebo písm. j) zákona o rozpočtových pravidlech 
a může vést ze strany poskytovatele k postupu podle ust. § 14f zákona o rozpočtových pravidlech, 
respektive ke stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně příslušným finančním úřadem ve 
výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena. 

Článek 15 
Závěrečná ustanovení 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Ukončení realizace Projektu se stanovuje ke dni 31. prosince 2027, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

3) Účinnost Smlouvy končí po uplynutí lhůty 180 dní ode dne ukončení realizace Projektu nebo dnem 
zveřejnění výsledků o vyhodnocení realizace Projektu poskytovatelem po jejich předložení vládě 
ČR. 

4) Změny Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou smluvních stran formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. Všechna vyhotovení podepsaná oběma smluvními stranami mají právní účinky 
originálu. 

6) Poskytovatel zajistí uveřejnění Smlouvy a metadat Smlouvy v registru smluv včetně případných 
oprav uveřejnění. Nedodrží-li poskytovatel tento svůj závazek ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode 
dne uzavření Smlouvy, pak je oprávněn zajistit uveřejnění příjemce. Příjemce souhlasí 
s uveřejněním celého obsahu Smlouvy vyjma případných osobních údajů chráněných zvláštními 
právními předpisy. 

7) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
nejsou jim známy žádné důvody, pro které by Smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by 
způsobovaly její neplatnost, a že Smlouva je projevem jejich vážné vůle, což níže stvrzují svými 
podpisy. 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

V Praze dne: V Praze dne: 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Lukáš Levák Ing. Dana Petrova 

ředitel odboru výzkumu a vývoje ředitelka 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dům zahraniční spolupráce 
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1 OBECNÉ CHARAKTERISTIKY 

1.1 Základní informace o projektu 

Název projektu Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu 

Akronym projektu CZELO 

Příjemce podpory Dům zahraniční spolupráce   

Období realizace projektu 1. ledna 2021–31. prosince 2027 

Rozpočet projektu 84 059 680,- Kč 

1.2 Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu  

Projekt sdílených činností „Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu“ – s akronymem CZELO – bude 
rozvíjen jako součást aktivit České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu, která bude od 
roku 2021 ve vzájemné synergii, resp. v komplementaritě pod gesční záštitou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a Domu zahraniční spolupráce (dále jen „DZS“), jako jeho 
příspěvkové organizace, podporovat v Bruselu aktivity mezinárodní spolupráce ČR v oblasti vzdělávání 
a výzkumu. Předmětem projektu sdílených činností je nicméně výlučně výzkumně zaměřený segment 
aktivit České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu. S ohledem na vzájemnou synergii 
a komplementaritu přístupů k podpoře mezinárodní spolupráce českých stakeholderů ve vzdělávání 
a výzkumu se uvádí stručná charakteristika České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu 
jako celku:   
 
Stěžejním účelem České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu je podpora intenzivní 
účasti českých stakeholderů ze sektorů vzdělávání a výzkumu ve vzdělávacích a výzkumných 
komunitárních programech EU a všeobecně v mezinárodní spolupráci rozvíjené v rámci Evropského 
vzdělávacího prostoru (European Education Area), Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání 
(European Higher Education Area) a Evropského výzkumného prostoru (European Research Area), 
jakož i mimo ně. Pro naplnění tohoto účelu bude Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum 
v Bruselu uživatelům poskytovat služby informační, konzultační a poradenské povahy a podporovat je 
rovněž v organizování pracovních jednání, workshopů, seminářů, konferencí, kongresů, a i dalších 
mezinárodních setkání odehrávajících se v Bruselu. V tomto ohledu tedy synergicky a komplementárně 
doplní služby, které v daných oblastech poskytuje z ústředí v ČR DZS – v roli implementačního orgánu 
programu Erasmus+ v ČR a stěžejní národní instituce ČR podporující mezinárodní spolupráci ČR ve 
vzdělávání, resp. Technologické centrum AV ČR – jako Národní kontaktní bod ČR pro rámcové 
programy EU pro výzkum a inovace. Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu bude při 
rozvoji svých činností využívat své unikátní pozice v Bruselu a díky své prezenci v belgické metropoli se 
zapojí také do prezentace a do propagace vzdělávacího a výzkumného systému ČR v Bruselu, a to 
pořádáním diseminačních akcí o významných úspěších českého vzdělávání a výzkumu. Své know-how 
a expertízu pro výkon věcně příslušné agendy bude přitom budovat a rozvíjet ve velmi intenzivní 
spolupráci s centrálními orgány státní správy ČR, vzdělávacími a výzkumnými institucemi ČR, dalšími 
českými subjekty zastoupenými v Bruselu a se všemi relevantními aktéry působícími v belgické 
metropoli, a to, ať už se bude jednat o instituce EU, partnerské národní styčné kanceláře evropských 
států v Bruselu nebo o mezinárodní asociace a platformy. V neposlední řadě bude rovněž Česká styčná 
kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu poskytovat podporu centrálním orgánům státní správy ČR 
pro zabezpečení výkonu agendy vzdělávání a výzkumu, co do vytvoření zázemí pro pořádání 
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mezinárodních jednání. V této své kapacitě bude Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum 
v Bruselu intenzivně spolupracovat se Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu (dále jen „SZEU“). 

1.3 Vymezení předmětu podpory 

Předmětem podpory, jež bude poskytována na základě předkládaného záměru, je výzkumně-
zaměřený segment činností České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – Česká styčná 
kancelář pro výzkum v Bruselu (CZELO), tzn., servisní aktivity CZELO, jež budou poskytovány výzkumné 
komunitě v ČR. Podpora tohoto segmentu aktivit České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum 
v Bruselu bude v souladu s věcně příslušnou legislativou ČR financovaná z prostředků rozpočtové 
kapitoly MŠMT za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace. 
 
Financování České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu, co do výkonu agendy související 
s podporou mezinárodní spolupráce ČR v oblasti vzdělávání, bude synergicky resp. komplementárně 
financována z rozpočtových prostředků DZS určených na administraci komunitárních vzdělávacích 
programů a na podporu úkolů DZS, jakožto národní agentury ČR pro řízení programu Erasmus+ 
na základě smlouvy mezi DZS a Evropskou komisí, tzn., mimo výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, 
vývoj a inovace. 
 
Předmětem návrhu, který je takto předkládán ke schválení vládou ČR, je proto výlučně návrh na 
poskytování účelové podpory MŠMT na výzkumně-orientovanou složku aktivit České styčné 
kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu, jež bude financována podle ust. § 2 odst. 2 písm. e), § 3 
odst. 2 písm. e) a § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 130/2002 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), ve znění pozdějších předpisů. 

1.4 Cíle projektu 

Cílem projektu sdílených činností je zajištění výkonu portfolia aktivit CZELO, které budou Českou 
styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum v Bruselu rozvíjeny ve vztahu k výzkumné komunitě ČR. 
Stěžejními aktivitami CZELO budou: 
 

• Víceúrovňový a včasný přenos informací o dění v evropské politice výzkumu (aktivity tohoto rázu 
budou zaměřeny jak vůči orgánům státní správy ČR, tak i vůči představitelům výzkumné komunity 
ČR; budou doplňovat informační přenos směřující k zainteresovaným stakeholderům z oficiální 
úrovně věcně příslušných orgánů státní správy ČR podílejících se na tvorbě evropské výzkumné 
politiky); 
 

• Rozvoj a udržování sítě strategických kontaktů a partnerství s institucemi s působností v oblasti 
výzkumu situovanými v Bruselu (cílovou skupinou pro networking budou zejména instituce EU, 
partnerské styčné kanceláře ostatních evropských států situované v Bruselu, další zastoupení 
v Bruselu provozovaná českými subjekty, mezinárodní entity etablované v Bruselu prototypu 
evropských technologických platforem a asociací apod.); 
 

• Logistická podpora veřejných a soukromých výzkumných subjektů ČR při realizaci jejich 
mezinárodních aktivit v Bruselu, a to zejména těch souvisejících se zapojením do nástrojů 
9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021–2027) (dále jen „FP9“), 
popř. i dalších instrumentů mezinárodní výzkumné spolupráce (zejména partners meetings, 
consortia building / match-making events, partnerské burzy, apod.);   
 



Příloha č. 1 
Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na realizaci projektu sdílených činností s identifikačním kódem MS2102 a názvem 
„Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu“ 

 

5 
 

• Zvyšování odborných kapacit projektových manažerů výzkumných organizací ČR prostřednictvím 
stáží (zejména s cílem seznámení se s institucemi EU, portfoliem služeb, které jsou poskytovány ze 
strany CZELO, a s dalšími partnerskými stakeholdery v Bruselu) a mezinárodních školení 
organizovaných v Bruselu (zejména školení manažerů projektů FP 9, apod.); 
 

• Logistická podpora orgánů státní správy a výzkumných organizací ČR během výkonu agendy 
v Bruselu (např. v případech, kdy není časově či finančně efektivní, aby se zástupci orgánů státní 
správy či výzkumných organizací ČR účastnili pracovních jednání v Bruselu, lze zastoupení na 
setkáních uskutečnit prostřednictvím CZELO, a to na základě pověření ústředím a jím zpracované 
instrukce); 
 

• Cílená propagace a marketing českého výzkumu (zejména PR a marketingové aktivity výzkumných 
subjektů ČR v Bruselu; prezentace mimořádných výsledků českého výzkumu v Bruselu se stěžejním 
důrazem kladeným na PR úspěšného zapojení ČR do projektů FP9; organizace tzv. „Science Café“, 
tj. diskuzních večerů za účasti významných českých vědců a bruselské výzkumné komunity apod.). 

2 VÝCHODISKA 

2.1 Zdůvodnění potřebnosti projektu 

Aktuálně působí v Bruselu celkem 26 národních styčných kanceláří pro výzkum, které jsou sdruženy 
v neformálním sdružení IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices in Brussels). Některé ze států 
(Nizozemí, Norsko, Švýcarsko a částečně i Estonsko) provozují přitom tyto své bruselské styčné 
kanceláře současně pro agendu podpory mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a kapitalizují 
tak na stále zintenzivňujících se synergiích mezi Evropským vzdělávacím prostorem (European 
Education Area), Evropským prostorem pro vysokoškolské vzdělávání (European Higher Education 
Area) a Evropským výzkumným prostorem (European Research Area). 
 
V rámci politického dialogu realizovaného projektem MIRRIS (Mobilising Institutional Reforms 
in Research and Innovation Systems), podpořeného Evropskou komisí, byla existence styčné kanceláře 
pro výzkum v Bruselu identifikována jako jedna z nutných podmínek zlepšení participace daného 
státu v rámcových programech EU pro výzkum a inovace. Přítomnost styčné kanceláře pro vzdělávání 
v Bruselu přináší obdobnou přidanou hodnotu, co do zapojení daného státu do vzdělávacích 
komunitárních programů EU. 
 
Integrované pojetí a rozvoj České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – pod 
zastřešením MŠMT a DZS, jako jeho přímo řízené organizace – zajistí, kromě kýžených synergií v rozvoji 
podpory mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a výzkumu, i mnohem solidnější etablování CZELO 
v bruselském prostředí, než pokud by ČR provozovala v Bruselu separátně styčné kanceláře, zvlášť 
pokrývající podporu mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a výzkumu. Za předpokladu naplnění 
předkládaného konceptu bude disponovat Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu 
(a i CZELO, jako její integrální součást) mnohem rozsáhlejšími kapacitami, co se týká personálií, 
technického vybavení, a i prostorového zázemí, kdy sdílené kapacity přinesou vyšší efektivitu 
vynakládání veřejných výdajů ČR. 
 
Co se týká mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu, provoz národní styčné kanceláře ČR v Bruselu je 
motivován potřebou vytvořit v belgické metropoli, jakožto v centru tvorby evropské výzkumné politiky, 
zázemí k rozvoji činností souvisejících se zapojením výzkumných subjektů ČR do projektů FP9. CZELO 
bude v této kapacitě předkladatelům návrhů a řešitelům projektů poskytovat odpovídající zázemí 
k organizaci mezinárodních jednání odehrávajících se na úrovni projektových týmů, a to ve všech 
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životních cyklech přípravy a realizace projektových záměrů. Motivací k provozu národní styčné 
kanceláře ČR v Bruselu je dále i naplnění potřeby propagace výzkumného systému ČR a jeho 
nejvýznamnějších úspěchů v Bruselu, kde sídlí klíčové instituce EU, co se týká tvorby vědní politiky, 
a svá zastoupení, obdobná CZELO, v něm provozují nejen ostatní členské státy EU, nicméně 
i nejvýznamnější evropští výzkumní stakeholdeři. Z tohoto důvodu je zapotřebí na bruselské scéně 
proaktivně rozvíjet a udržovat potřebné kontakty a networking se všemi relevantními partnery 
v Bruselu etablovanými. V neposlední řadě je provoz národní styčné kanceláře ČR v Bruselu motivován 
také potřebou vytvoření předsunutého zázemí pro orgány státní správy ČR k zajištění výkonu agendy 
mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu. V této své kapacitě CZELO doplní kapacity SZEU, respektive 
je podstatným způsobem dále rozšíří. 

2.2 Soulad se souvisícími právními předpisy a s činností řešitele projektu 

MŠMT, jako předkladatel návrhu projektu sdílených činností, vykonává v rámci ČR roli gestora 
mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, a současně ust. § 33 odst. 2 zákona 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Na základě ust. § 7 odst. 1 zákona č. 2/1969 
Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy je MŠMT dále také ústředním 
orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké 
školy. Jako ústřední orgán státní správy ČR s gescí za výkon výše uvedených agend, MŠMT předkládá 
návrh projektu sdílených činností CZELO.  
 
Projekt sdílených činností bude realizován primárně v souladu s ust. § 2 odst. 2 písm. e), § 3 odst. 2 
písm. e) a § 4 odst. 1 písm. e) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, na 
základě kterého bude MŠMT poskytovat realizátorovi projektu, tj. DZS, účelovou podporu, a další 
aplikovanou legislativou, jako např. zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), anebo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. Závazné budou pro realizátora projektu taktéž interní předpisy MŠMT upravující 
vztahy mezi MŠMT a jím zřizovanými organizacemi. 
 
Ohledně souladu projektu sdílených činností s činností řešitele projektu, DZS je příspěvkovou 
organizací MŠMT, jež na celorepublikové úrovni plní úkoly MŠMT při zajišťování mezinárodní 
spolupráce v oblastech školství, vzdělávání a i v dalších oblastech vyplývajících z působnosti resortu. 
DZS plní od roku 2007 roli národní agentury ČR programu Erasmus+ a administruje širokou škálu 
programů, aktivit a sítí v oblastech mezinárodního vzdělávání, odborné přípravy, ale i výzkumu. DZS 
slouží jako centrum internacionalizace v ČR, které poskytuje informační, poradenské a analytické 
služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání. Je zdrojem dat, informací, know-how a inspirace 
v oblasti mezinárodního vzdělávání, dále šíří výsledky projektů mezinárodní spolupráce, informuje 
o aktuálních trendech a zprostředkovává přenos zkušeností a příkladů dobré praxe ze zahraničí. DZS 
zároveň reprezentuje a zviditelňuje, resp. propaguje české školství v zahraničí a napomáhá k šíření 
dobrého jména ČR ve světě.  
 
Aktivity DZS jsou určeny organizacím a podnikům věnujícím se vzdělávání, vědě a výzkumu, orgánům 
místních samospráv ČR, ale i jednotlivcům (tj. studentům, pedagogům, výzkumným pracovníkům, 
manažerům všech typů škol a výzkumných organizací ČR a dalším odborníkům v oblastech vzdělávání 
a výzkumu) a samotnému MŠMT a dalším ústředním orgánům státní správy ČR, s nimiž DZS úzce 
spolupracuje. DZS je členem sítě národních agentur programu Erasmus+ a rovněž mezinárodních 
asociací ACA (Academic Cooperation Association) a EUN (European Schoolnet) se sídlem v Bruselu. 
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2.3 Návaznost projektu na strategické a koncepční dokumenty 

Projekt sdílených činností bude implementován v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty 
vlády ČR stanovujícími politické směřování, co do rozvoje agendy výzkumu, vývoje a inovací v ČR. 
Primárně se jedná o Inovační strategii ČR pro léta 2019 až 2030, která byla schválena usnesením vlády 
ČR ze dne 4. února 2019 č. 104, jako zastřešující dokument stanovující priority pro rozvoj národní 
ekonomiky ČR v nadcházejícím desetiletí tak, aby se ČR postupně zařadila mezi nejvyspělejší 
ekonomiky světa. Projekt sdílených činností bude dále realizován v souladu s Národní politikou 
výzkumu, vývoje a inovací ČR pro léta 2021+, jež byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 
20. července 2020 č. 759 a podrobněji, resp. na vyšší úrovni detailu rozpracovává cíle a opatření 
Inovační strategie ČR pro léta 2019 až 2030, co do agendy výzkumu, vývoje a inovací. 

2.3.1 Inovační strategie ČR pro léta 2019 až 2030 

Co do souladu s Inovační strategií ČR pro léta 2019 až 2030, projekt sdílených činností bude přispívat 
zejména k naplňování cílů pilířů „The Country for R&D: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje“ 
a „The Country for Excellence: Inovační a výzkumná centra“. Projekt sdílených činností v tomto ohledu 
představuje jeden z „režimů národní podpory pro tuzemské organizace pro čerpání zdrojů z Horizon 
Europe a aktivní mezinárodní vědní politiku směrem k EU pro zvýšení účasti ČR v konsorciálních 
projektech“, resp. instrumentů, které napomohou „zapojení klíčových evropských programů pro rozvoj 
excelentních výzkumných center“ v ČR. 

2.3.2 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR pro léta 2021+ 

Co se týká souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR pro léta 2021+, projekt sdílených 
činností přispěje k naplňování cíle 3 „zvýšit kvalitu a mezinárodní excelenci výzkumu a vývoje v ČR, 
dosáhnout zvýšení otevřenosti a atraktivity ČR pro mezinárodní výzkum a vývoj a zintenzivnit integraci 
VaVaI ČR do Evropského výzkumného prostoru“ a jeho dílčího podcíle 3.1, tzn. „podpořit zapojení 
výzkumných týmů do Horizontu Evropa, oboustrannou mezinárodní mobilitu a mezinárodní spolupráci 
výzkumných organizací a podniků“, resp. dalšího z dílčích podcílů 3.4 „efektivně prosazovat prioritní 
orientace, resp. témata českého výzkumu a inovací v pracovních programech implementujících 
rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027)“. Co do specifických opatření 
Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR pro léta 2021+, projekt sdílených činností bude 
realizován v přímé návaznosti na opatření 13, tj. „Zapojení výzkumných týmů do Horizontu Evropa, 
případně dalších programů EU, oboustranná mezinárodní mobilita a mezinárodní spolupráce 
výzkumných organizací a podniků, a podpora systémového zpřístupňování výsledků vědy a výzkumu“, 
které předjímá „přípravu, předložení vládě ČR ke schválení a implementace tzv. „projektu sdílených 
činností“ v období let 2021–2027 zaměřeného na prohloubení integrace výzkumného a inovačního 
systému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podporu mezinárodní spolupráce výzkumných 
organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích“. Vzhledem k významu CZELO v rovině 
víceúrovňového a včasného přenosu informací o dění v evropské politice výzkumu, bude projekt 
sdílených činností přispívat i k provádění opatření 16: „Zabezpečení koordinovaného zastoupení ČR 
v programovém výboru rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021-2027) 
za účelem efektivního prosazování priorit ČR, které vyplývají z prioritních orientací českého výzkumu 
a inovací“, které předjímá „zajištění činnosti delegátů ČR vybraných a nominovaných v roce 2020 
do programového výboru rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021-2027) 
ve spolupráci s relevantními stakeholdery ČR“.  
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2.4 Cílová skupina projektu 

Uživateli služeb poskytovaných v rámci projektu sdílených činností budou zejména výzkumné instituce 
(tj. vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, výzkumné instituce veřejnoprávní, jakož i soukromoprávní 
povahy; na úrovni jednotlivců studenti, pedagogové, výzkumní pracovníci, manažeři škol, resp. 
výzkumných organizací, a i další odborníci v oblasti výzkumu), inovační podniky zapojující se 
do mezinárodní výzkumné spolupráce a orgány státní správy ČR. 

2.5 Očekávané přínosy projektu 

Co do podpory rozvoje mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu, napomůže realizace projektu sdílených 
činností podstatným způsobem zintenzivnit zapojení výzkumných subjektů z ČR do FP9 v porovnání 
s jeho předchůdci. Očekává se, že CZELO poskytne předkladatelům a řešitelům projektů FP9 
odpovídající zázemí pro organizaci jednání, workshopů, seminářů, konferencí, kongresů a dalších 
mezinárodních setkání pořádaných k přípravě a implementaci projektů FP9. Působení CZELO jako 
národní styčné kanceláře ČR v Bruselu zvýší i prezenci výzkumného systému a jeho jednotlivých 
aktérů v prostředí belgické metropole. CZELO podpoří propagační a marketingové aktivity 
výzkumných organizací ČR v Bruselu a značným způsobem rozšíří a posílí stávající kapacity SZEU pro 
rozvoj vědecké diplomacie o další pracovníky, kteří budou rozvíjet a udržovat kontakty s představiteli 
relevantních stakeholderů etablovaných v Bruselu, aktivních na poli tvorby vědecké politiky EU 
a zapojujících se do FP9. 

3 REALIZACE 

3.1 Popis projektových aktivit 

Víceúrovňový a včasný přenos informací o tvorbě a dění ve výzkumné politice EU v Bruselu 

Evropská vědní politika je adresována na platformě Rady pro konkurenceschopnost EU v její 
konfiguraci sdružující ministry zodpovědné za agendu výzkumu a přípravných platformách, jež zahrnují 
zejména Pracovní skupinu pro výzkum Rady EU. Vstupy za ČR do tvorby výzkumné politiky EU zajišťuje 
jako věcně příslušný orgán veřejné správy MŠMT, ve spolupráci se všemi zainteresovanými 
stakeholdery, kteří se podílejí na přípravě mandátů, pozic a instrukcí, jimiž se řídí delegace zastupující 
ČR na jednáních Rady pro konkurenceschopnost EU a jejích přípravných pracovních orgánů. 
 
Zatímco materie projednávané na výše uvedených platformách sdílí MŠMT – ve spolupráci se SZEU – 
primárně s institucemi veřejné správy ČR (jakkoliv jsou zástupci vědecké komunity do přípravy 
materiálů zapojeni zejména skrze Resortní koordinační skupinu MŠMT), rolí CZELO je šířit tyto 
informace v rámci vědecké komunity ČR, komplementárně doplňovat aktivity MŠMT a SZEU, a to 
s bližším zaměřením na individuální výzkumné stakeholdery v ČR. 
 
Rolí CZELO při diseminaci informací, všeobecně, je zejména informování o událostech, jež se konají 
v Bruselu, kdy má CZELO díky své lokalizaci v belgické metropoli příležitost vytvořit si zcela exkluzivní 
přístup k informacím o takovýchto událostech, šířeným mj. i v rámci IGLO. Obdobné platí i o materiích, 
které jsou prostřednictvím neformálních sítí šířeny ještě před jejich oficiálním zveřejněním 
obvyklými informačními kanály. CZELO tak může díky svým kontaktům v institucích EU a i v ostatních 
národních styčných kancelářích členských států EU zjistit řadu informací ještě před jejich uveřejněním. 
Jejich okamžitá diseminace směrem do ČR je přitom velmi důležitá z důvodu včasné přípravy reakce. 
 
Za účelem dalšího zefektivnění přenosu informací o evropské vědní politice k výzkumné komunitě 
ČR budou v rámci projektu sdílených činností dále utuženy a posíleny vazby, resp. interakce mezi 
CZELO, SZEU, MŠMT, Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) a dalšími zainteresovanými 
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orgány státní správy ČR, jakožto i se sdruženími, resp. uskupeními vědeckých stakeholderů ČR (zejména 
těmi zastoupenými v řídicím výboru projektu sdílených činností). Cílem je, aby byly informace o dění 
v evropské vědní politice v ČR co nejefektivněji šířeny, a to zejména následujícími komunikačními 
prostředky: 
 

• Plně aktualizované webové stránky CZELO, komplementárně se doplňující s webovým portálem 
pro FP9 Národního informačního centra pro evropský výzkum provozovaného Technologickým 
centrem AV ČR (NICER), webovou stránkou MPO pro program Digitální Evropa (dále jen „DEP“) 
a akcentující nabídku specifických podpůrných služeb, jež mohou zástupci výzkumné komunity ČR 
u CZELO poptávat; 
 

• Cílená emailová komunikace CZELO, směřující na specifické cílové stakeholdery v ČR, 
s informacemi o relevantních událostech a materiích konaných / diskutovaných v Bruselu. Důležitá 
je relevance specifické události / materie pro relevantního stakeholdera, včetně přenosu 
informace v dostatečném předstihu. K tomuto účelu bude CZELO na periodické bázi aktualizovat 
svůj přehled o vědecké scéně v ČR v potřebném detailu, včetně kontaktů; 
 

• Elektronický zpravodaj CZELO, přinášející rekapitulaci nejdůležitějších událostí, které se odehrály 
na poli tvorby evropské vědní politiky v Bruselu v uplynulém sledovaném období, a výhled těch 
nejvýznamnějších událostí, jež se k této problematice uskuteční v budoucnu (zpravodaj CZELO 
bude registrovaným odběratelům zasílán v třítýdenní periodě); 
 

• Sociální sítě Facebook, Instagram, Twitter, Linked-In a YouTube pro rychlé informování o dění 
v ERA v Bruselu. 
 

Rozvoj a udržování sítě strategických kontaktů a partnerství s institucemi působícími v Bruselu 

Jednou ze zcela klíčových rolí CZELO je vytvářet sítě strategických kontaktů v institucích EU 
a subjektech působících v oblasti výzkumu v Bruselu, což umožňuje: 
 

• Získávání informací o nově připravovaných aktivitách ještě před jejich uveřejněním na za tímto 
účelem oficiálně ustavených pracovních platformách; 
 

• Lobbying ve prospěch českého výzkumu a jeho zájmů (může se jednat o podporu návrhů projektů 
aplikujících o získání podpory z FP9 či o podporu kandidatur ČR a kandidátů z ČR nominovaných do 
odborných poradních orgánů ustavovaných na úrovni EU, apod.); 
 

• Strategickou provázanost vědních aktivit – a to zejména aktivit Generálního ředitelství Evropské 
komise pro výzkum a inovace (DG RTD) s aktivitami rozvíjenými Generálním ředitelstvím Evropské 
komise pro regionální a městskou politiku (DG REGIO), Generálním ředitelstvím Evropské komise 
pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT) a s dalšími organizačními součástmi 
Evropské komise. 
 

Zejména v rámci sítě IGLO, která nabízí sdílení dokumentů nacházejících se ve stadiu příprav, možnost 
konzultace problematických otázek, zveřejňování příkladů dobrých praxí či předávání osvědčených 
postupů, ale i ve spolupráci s dalšími aktéry evropského výzkumu etablovanými v Bruselu (např. 
zastoupení vysokých škol, výzkumných organizací, platforem a zastřešujících organizací v Bruselu), 
bude rozvíjena a udržována síť strategických kontaktů. 
 
Síť osobních kontaktů je přitom vůbec tou nejvýznamnější přidanou hodnotou působení národní 
styčné kanceláře ČR v Bruselu. Je proto zapotřebí, aby její zaměstnanci měli velmi dobré povědomí 



Příloha č. 1 
Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na realizaci projektu sdílených činností s identifikačním kódem MS2102 a názvem 
„Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu“ 

 

10 
 

o českém výzkumu, a to nejen z pohledu aktérů, nicméně taktéž z perspektivy propojování dílčích 
výzkumných aktivit a politik. 
 
Aby mohla být tato velmi důležitá funkce CZELO naplněna, je nezbytné personální obsazení CZELO 
osobami, které mají velmi široký přehled, dostatečně komplexní a hluboký tak, že jsou schopny získat 
si zájem a hlavně respekt evropských struktur, jakož i zaměstnanců jiných národních styčných kanceláří 
v Bruselu. To předpokládá i aktivní působení ve sdružení IGLO. 
 
Logistická podpora orgánů státní správy a výzkumných subjektů při výkonu agendy v Bruselu 

Logistická podpora poskytovaná ze strany CZELO bude probíhat skrze praktickou výpomoc s organizací 
různorodých mezinárodních setkání představitelů výzkumných stakeholderů ČR odehrávajících se 
v Bruselu. Takováto zasedání budou zahrnovat bilaterální / multilaterální jednání s cílem formace 
konsorcií s ambicí předložit návrhy projektů do některé z výzev FP9, setkávání členů konsorcií 
řešitelů projektů FP9 za účelem operativního adresování různorodých aspektů realizace projektů FP9 
anebo marketing výsledků dosažených při realizaci projektů FP9. Podpora ze strany CZELO bude 
navazovat na a reflektovat zkušenosti z mnoha let realizace partnerských burz a bude svým formátem 
odpovídat aktuálním trendům a potřebám výzkumných organizací ČR na jejich poptávku. Nezbytnou 
podmínkou je neustále aktualizovaná znalost těchto potřeb. 
 
V případě, kdy není časově či finančně efektivní, aby se zástupci MŠMT, SZEU, dalších orgánů veřejné 
správy anebo výzkumných subjektů ČR přímo účastnili jednání, seminářů, workshopů, konferencí, 
kongresů a jiných mezinárodních setkání v Bruselu, zastoupení ČR na setkáních lze uskutečnit 
prostřednictvím kapacit CZELO a vystoupení ČR na takovýchto setkáních zabezpečit na základě 
pověření a ústředím zpracované instrukce. V tomto ohledu jsou mj. důležité personální kvality kapacit 
CZELO; jeho zaměstnanci musí být schopni nejen instrukce z ústředí komunikovat, ale také je 
interpretovat a v diskusi obhájit. 
 
Cílený marketing a propagace českých výzkumných kapacit a úspěchů české vědy v Bruselu 

Podpora účasti výzkumných subjektů ČR v projektech mezinárodní spolupráce bude doplněna 
i o podporu diseminace výsledků projektů a jejich popularizaci na bruselské platformě. CZELO tak bude 
poskytovat informace o významných výsledcích projektů FP9 / DEP dosažených za účasti ČR 
v řešitelských konsorciích a šířit povědomí o úspěšném zapojení výzkumných subjektů ČR do projektů 
FP9, i do ostatních evropských inciativ a programů implementovaných nad rámec FP9. Ve všeobecné 
perspektivě se bude CZELO, ve spolupráci s MŠMT a SZEU, aktivně podílet na prezentaci úspěchů české 
vědy v Bruselu, a to v souladu s Koncepcí jednotné zahraniční prezentace ČR. V této své kapacitě 
bude CZELO na základě poptávky výzkumných subjektů ČR logisticky podporovat jejich PR 
a marketingové aktivity v Bruselu. Za výše uvedenými účely bude CZELO uskutečňovat následující 
aktivity: 
 

• Pravidelné vydávání občasníku (bulletinu) v anglicko-jazyčném znění s informacemi o úspěších 
a kvalitách českých výzkumných subjektů se stěžejním důrazem kladeným na účasti výzkumných 
subjektů ČR v projektech FP9; 
 

• Organizace tematických seminářů, workshopů, konferencí či kongresů na poptávku výzkumných 
subjektů ČR za účelem zvýšení viditelnosti excelentních výsledků a expertízy českého výzkumu 
v Bruselu, a propagace výzkumných subjektů ČR na mezinárodních setkáních v Bruselu; 
 

• Popularizace významných výsledků českého výzkumu v Bruselu prostřednictvím tzv. „Science 
Café“, tj. neformální večerní diskuse za účasti vědců z ČR a zájemců z řad široké odborné i laické 

https://www.czelo.cz/cs/o-czelo/miniseminare


Příloha č. 1 
Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na realizaci projektu sdílených činností s identifikačním kódem MS2102 a názvem 
„Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu“ 

 

11 
 

bruselské veřejnosti, anebo mezinárodních konferencí (např. každoroční konference pořádaná 
národními styčnými kancelářemi zemí Visegrádské skupiny, apod.). 
 

Zvyšování odborných kapacit českých pracovníků ve výzkumu prostřednictvím stáží a školení  

CZELO bude poskytovat krátkodobé stáže v Bruselu, jejichž cílem bude bližší seznámení se 
s problematikou Evropského výzkumného prostoru všeobecně, se službami poskytovanými ze strany 
CZELO a navázání bližších osobních kontaktů k další cílené spolupráci. 
 
CZELO bude současně ve spolupráci s výzkumnými zastoupeními zemí Visegradské skupiny organizovat 
dvakrát ročně školení projektových manažerů v Bruselu. Jeho cílem bude jak zvýšit odborné kapacity 
projektových manažerů, tak rozšířit jejich povědomí o evropské vědní politice, FP9 a mezinárodních 
výzkumných iniciativách, resp. programech přesahujících rámec FP9. Školení bude pro zájemce 
rozšířeno o specifická setkání a možnosti navazování dalších kontaktů na poptávku, stejně jako 
i o možnosti představit kapacity domovské instituce, odkud projektový manažer pochází, v rámci 
bruselské komunity. Školení tak bude mít mimo primární funkci zvyšování odborných kapacit 
projektových manažerů přidanou hodnotu i díky efektivní propagaci mateřské instituce v Bruselu 
a setkávání s četnými bruselskými stakeholdery. 

3.2 Časový harmonogram realizace projektu 

Projekt sdílených činností bude realizován ode dne 1. ledna 2021 do dne 31. prosince 2027. 
Způsobilost výdajů, které budou vynaloženy při implementaci projektu sdílených činností, bude 
odpovídat stejnému časového rozpětí. Přípustná takto v tomto ohledu bude eventuálně taktéž 
retrospektivní způsobilost výdajů vynaložených v rámci projektu sdílených činností, a to ode dne 
1. ledna 2021 (tzn., pro případ, pokud by projekt sdílených činností nebyl schválen vládou ČR do dne 
31. prosince 2020). 
 
Projekt sdílených činností bude realizován tak, aby od samého počátku jeho implementace byly 
naplňovány všechny významné agendy obsažené v portfoliu projektových aktivit. Předpokládá se 
poté, že zintenzivnění nabídky služeb poskytovaných ze strany CZELO vyvolá na straně cílové / 
uživatelské komunity taktéž vyšší poptávku. Od roku 2022 je proto plánováno rozšíření týmu CZELO 
o dalšího 1 pracovníka do cílového stavu celkem 3,5 FTE, které budou zahrnovat 2 FTE úvazky 
alokované pro „juniorní“ pracovníky CZELO, dále 1 FTE úvazek určený „seniornímu“ pracovníkovi 
CZELO a 0,5 FTE úvazek dedikovaný pro vedoucího pracovníka CZELO (vedoucí pracovník CZELO bude 
současně také vedoucím České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu jako celku, přičemž 
v jejím rámci bude na dalším 0,5 FTE úvazku zajišťovat vzdělávací segment agend kanceláře, jež však 
budou financovány mimo projekt sdílených činností). 

3.3 Očekávané výsledky a výstupy projektu 

Realizace projektu sdílených činností pomůže prohloubení integrace českého výzkumného systému 
do Evropského výzkumného prostoru a tak i zintenzivnění mezinárodní výzkumné spolupráce ČR 
v Evropě a ve světě. Očekává se, že primárním výsledkem realizace projektu sdílených činností bude 
podstatné zvýšení prezence výzkumných subjektů ČR v Bruselu, jíž bude CZELO podporovat 
poskytováním odpovídajícího zázemí k rozvoji různorodých aktivit mezinárodní výzkumné spolupráce. 
Výzkumné subjekty ČR budou mít díky kapacitám CZELO možnost snadněji se zapojovat do 
implementačních nástrojů FP9 i dalších evropských iniciativ a programů zaměřených na podporu 
mezinárodní výzkumné spolupráce. Očekává se tedy mj., že jedním z výstupů realizace projektu 
sdílených činností bude intenzivnější účast ČR v FP9, v porovnání s předchozími rámcovými programy 
EU pro výzkum a inovace. K tomuto cíli bude přispívat početný soubor aktivit CZELO, zajišťujících 
účinný informační přenos z Bruselu, rozvoj strategického networkingu napříč institucemi etablovanými 
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v Bruselu a marketing, resp. propagaci výzkumného systému ČR v belgické metropoli. Důležitý výsledek 
realizace projektu sdílených činností bude nicméně představovat rovněž posílení internacionalizace 
českých výzkumných subjektů díky intenzivnější mezinárodní výzkumné spolupráci, k jejímuž rozvoji 
bude CZELO přispívat. V konečném důsledku se očekává, že posílení vědecké diplomacie ČR 
prostřednictvím CZELO, se všemi očekávanými přínosy a dopady, bude jedním z katalyzátorů zvýšení 
kvality českého výzkumu a jeho výkonnosti v mezinárodním srovnání. 

4 FINANČNÍ NÁKLADY 

Rozpočet předkládaného návrhu projektu sdílených činností vychází z kalkulací a odborných odhadů 
podložených údaji o současných nákladech kanceláře CZELO a obdobných subjektů v Bruselu a ze 
zkušeností DZS s realizací informačních, propagačních a diseminačních aktivit a vysíláním zaměstnanců 
k výkonu práce do zahraničí. 
 
Prostředky finanční podpory, které budou poskytnuty na realizaci projektu sdílených činností CZELO, 
budou MŠMT hrazeny ze zdrojů účelové podpory v rámci výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj 
a inovace. Náklady na realizaci projektu sdílených činností v roce 2021 budou hrazeny za využití nároků 
z nespotřebovaných výdajů na výzkum, vývoj a inovace, jimiž MŠMT disponuje. Předkládaný materiál 
takto nevyvolává žádné dodatečné výdaje nad rámec schválených rozpočtových limitů kapitoly MŠMT. 
 
Finanční prostředky určené k zabezpečení aktivit vzdělávacího a výzkumného modulu České styčné 
kanceláře pro vzdělávání a výzkum v Bruselu budou DZS jako příspěvkovou organizací MŠMT 
vykazovány rozpočtově (účetně) odděleně. 
 

Rok 
Mzdové 

náklady (platy) 
Zákonné 
odvody 

FKSP 
Ostatní běžné 

výdaje 
Investiční 

výdaje 
Celkem v Kč 

2021 1 440 000 486 720 28 800 7 510 000 800 000 10 265 520 

2022 1 920 000 648 960 38 400 9 200 000 600 000 12 407 360 

2023 1 920 000 648 960 38 400 9 350 000 0 11 957 360 

2024 1 920 000 648 960 38 400 9 500 000 0 12 107 360 

2025 1 920 000 648 960 38 400 9 700 000 0 12 307 360 

2026 1 920 000 648 960 38 400 9 850 000 0 12 457 360 

2027 1 920 000 648 960 38 400 9 950 000 0 12 557 360 

Celkem      84 059 680 

 
K plnění činností CZELO v oblasti výzkumných aktivit v roce 2021 je počítáno s personálním obsazením 
2,5 FTE. Od roku 2022 je plánován nárůst o 1 FTE na celkový počet 3,5 FTE, který vyplývá z předpokladu 
zvýšeného marketingu služeb CZELO vůči uživatelské komunitě v ČR a v důsledku i zvýšeného objemu 
a intenzity aktivit CZELO vykonávaných v reakci na poptávku výzkumných subjektů v ČR. 
 
Ostatní běžné výdaje zahrnují kromě nákladů na provoz kanceláře (pronájem kancelářských prostor 
a režie), cestovních nákladů, nákladů na pořízení drobného hmotného i nehmotného majetku 
(kancelářská technika) a nákladů na služby spojené s realizací akcí a dalších činností kanceláře i náklady 
zvýšených životních nákladů (dále jen „NZŽN“). NZŽN představují více než 50 % ostatních běžných 
výdajů. V kalkulaci NZŽN se DZS řídí nařízením vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých 
výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm 
v zahraničí, které stanoví procento náhrad (v případě DZS je uplatňováno nejnižší možné procento ve 
výši 25 %) a přepočítací relaci pro kalkulaci náhrad. Vývoj ostatních běžných výdajů počítá s možnou 
změnou přepočítací relace a kurzu CZK/EUR a s tím souvisejícím navýšením NZŽN. 
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V rámci investičních výdajů bude v prvních 2 letech pořízen dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek 
pro provoz kanceláře CZELO. 

5 IMPLEMENTACE 

Implementační struktura projektu sdílených činností bude sestávat z projektových orgánů, jež budou 
na pravidelné bázi interagovat, a to z řídicího výboru a z výkonného výboru. 

5.1 Řídicí výbor 

Řídicí výbor bude dohlížet, zda jsou aktivity projektu sdílených činností realizovány plně v souladu 
s projektovým záměrem a odpovídají i potřebám cílové / uživatelské komunity projektu sdílených 
činností. V tomto ohledu bude moci řídicí výbor navrhovat modifikaci dílčích aktivit projektu sdílených 
činností tak, aby poptávku cílové / uživatelské komunity reflektovaly nejvhodnějším způsobem, bylo-li 
by identifikováno, že dílčí aktivity projektu sdílených činností potřebám cílové / uživatelské komunity 
plně neodpovídají. Řídicí výbor se takto bude podílet na strategické orientaci projektu sdílených 
činností. Ve spolupráci s výkonným výborem bude vyhodnocovat efektivitu vykonávaných aktivit 
a navrhovat i jejich eventuální úpravy. 
 
Řídicí výbor bude složen ze zástupců relevantních orgánů státní správy ČR odpovědných za tvorbu 
výzkumné politiky a její implementaci i z představitelů stěžejních výzkumných subjektů. Členy 
řídicího výboru takto budou zástupci MŠMT, MPO, SZEU, Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 
Ministerstva zahraničních věcí, Grantové agentury a Technologické agentury ČR a dále i České 
konference rektorů a Akademie věd ČR. Každou z uvedených institucí bude na platformě řídicího 
výboru reprezentovat vždy 1 zástupce s možností doplnění delegace o 1 dalšího experta. 
 
Řídicí výbor se bude scházet nejméně třikrát ročně, přičemž na zasedáních řídicího výboru budou vždy 
vyhodnoceny činnosti realizované v rámci projektu sdílených činností za uplynulé období 
a odsouhlasen i plán aktivit pro období nadcházející. V tomto aspektu bude řídicí výbor úzce 
spolupracovat s výkonným výborem, kterýžto bude na jednání řídicího výboru předkládat periodické 
zprávy o realizovaných aktivitách a předkládat návrh aktivit pro budoucí období.     

5.2 Výkonný výbor 

Výkonný výbor bude koordinovat a řídit realizaci jednotlivých aktivit projektu sdílených činností, bude 
zodpovídat za realizaci aktivit projektu sdílených činností v souladu s projektovým záměrem, 
rozhodnutími řídicího výboru a potřebami cílové / uživatelské komunity a takto bude plnit roli 
implementačního orgánu projektu. Výkonný výbor bude zpracovávat periodické zprávy o realizaci 
projektu sdílených činností a předkládat je k projednání řídicímu výboru a poskytovateli, tzn., MŠMT. 
Bude zodpovědný za dodržování rozpočtu projektu a za efektivní hospodaření s poskytnutými 
finančními prostředky podpory. 
 
Výkonný výbor bude složen z relevantních zástupců příjemce podpory na realizaci projektu, 
tj. managementu DZS a projektového týmu CZELO. Výkonný výbor se bude scházet nejméně třikrát 
ročně a na svých jednáních bude projednávat stav řešení projektu a navrhovat opatření k projednání 
řídicím výborem pro zajištění efektivní, věcné a časové návaznosti realizovaných aktivit tak, aby tyto 
v maximální možné míře naplňovaly poptávku cílové / uživatelské komunity projektu. Výkonný výbor 
bude při implementaci projektu sdílených činností následovat návrhy a doporučení řídicího výboru. 
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Projekt sdílených činností CZELO bude příjemcem realizován ve vzájemné synergii, resp. ve vzájemné 
komplementaritě k projektu sdílených činností „Prohloubení integrace výzkumného a inovačního 
ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce 
výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (CZERA)“, jehož předmětem bude 
zabezpečení podpory výzkumných subjektů ČR v zapojení do 9. rámcového programu EU pro výzkum 
a inovace Horizontu Evropa (2021–2027) a dalších iniciativ a programů podporujících mezinárodní 
spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích. 
 

6 MONITORING A EVALUACE 

Projekt sdílených činností bude v průběhu realizace periodicky monitorován, co do naplňování 
předjímaných aktivit, a evaluován, co se týká souladu realizovaných aktivit s cíli projektu, a to včetně 
kontroly čerpání a využití finančních prostředků podpory. 

6.1 Progress report 

První z periodických zpráv o realizaci projektu sdílených činností bude „progress report“. Tento bude 
vypracován výkonným výborem a předkládán dvakrát ročně řídicímu výboru. „Progress report“ bude 
zpravidla informovat o realizaci dílčích aktivit projektu sdílených činností, čerpání finančních 
prostředků podpory a o eventuálních návrzích na modifikaci dílčích aktivit projektu sdílených činností 
tak, aby lépe reflektovaly poptávku cílové / uživatelské komunity projektu. 

6.2 Annual report 

Druhou z periodických zpráv o realizaci projektu sdílených činností bude „annual report“, tzn., výroční 
zpráva. Výroční zpráva bude vypracována výkonným výborem a vždy jedenkrát ročně předložena 
poskytovateli, tzn., MŠMT. Výroční zpráva bude shrnovat informace z „progress reportů“ 
vypracovaných v daném roce. Zároveň bude obsahovat i přehled čerpání finančních prostředků 
podpory poskytnuté ve sledovaném roce řešení projektu. Výroční zpráva bude pro informaci 
předkládána poradě vedení MŠMT. 

6.3 Evaluation report 

Třetí z periodických zpráv o realizaci projektu sdílených činností bude „evaluation report“. Tato 
evaluační zpráva bude vypracována výkonným výborem v 4. čtvrtletí 2024 a 4. čtvrtletí 2027. Na 
základě evaluační zprávy bude pak poskytovatel, tzn. MŠMT, v souladu s ust. § 13 zákona o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací provádět kontrolu souladu plnění cílů projektu, a to 
včetně kontroly čerpání a využití prostředků podpory podle zásad tzv. „3E“ (tzn., účelnost, efektivnost 
a hospodárnost), se smlouvou o poskytnutí podpory. Poskytovatel bude kontrolu provádět s využitím 
nástroje oponentního řízení s 2 nezávislými oponenty. Výsledky provedeného oponentního řízení 
budou pro informaci předloženy poradě vedení MŠMT a dále také pro informaci členů vlády ČR, a to 
v termínech do dne 30. června 2025 a 30. června 2028. 

6.4 Klíčové výkonnostní indikátory 

Jedním z monitorovacích nástrojů realizace projektu sdílených činností bude rovněž soubor klíčových 
výkonnostních indikátorů (dále jen „KPIs“). Monitorování plnění těchto KPIs bude probíhat 
každoročně a způsob jejich naplňování bude výkonný výbor předkládat k projednání řídicímu výboru 
a v rámci výroční zprávy i poskytovateli. Na základě vyhodnocení naplňování KPIs bude řídicí výbor 



Příloha č. 1 
Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na realizaci projektu sdílených činností s identifikačním kódem MS2102 a názvem 
„Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu“ 

 

15 
 

a poskytovatel monitorovat aktivity realizované v rámci projektu, resp. sledovat, zda jsou aktivity 
realizovány v dostatečném rozsahu, kvalitě a intenzitě. 
 

Název KPI Kategorie KPI Cílová hodnota KPI* 

Účast na zasedáních pracovních 
skupin v rámci sítě IGLO v Bruselu 

Kvalitativní ANO / NE 

Zastupování orgánů státní správy 
ČR na jednáních pořádaných 

v Bruselu 
Kvalitativní ANO / NE 

Zastupování výzkumných 
subjektů ČR na jednáních 

pořádaných v Bruselu 
Kvalitativní ANO / NE 

Poskytování logistické podpory 
organizaci jednání pořádaných 

v Bruselu 
Kvalitativní ANO / NE 

Organizace propagačních, resp. 
marketingových akcí českého 

výzkumu v Bruselu 
Kvantitativní 10 x ročně 

Organizace stáží pro pracovníky 
výzkumných subjektů ČR 

v Bruselu 
Kvantitativní 10 x ročně 

Organizace školení pro 
projektové manažery zemí V4 

pro FP9 v Bruselu 
Kvantitativní 2 x ročně 

Vydávání elektronického 
zpravodaje CZELO o dění na poli 

ERA v Bruselu  
Kvantitativní 15 x ročně 

Vydávání elektronického 
bulletinu CZELO o úspěších 

českého výzkumu 
Kvantitativní 6 x ročně 

Vedení pravidelně 
aktualizovaných webových 

stránek CZELO 
Kvalitativní ANO / NE 

Využívání sociálních sítí 
Facebook, Instagram, Twitter, 

Linked-In a YouTube 
Kvalitativní ANO / NE 

Podpora přípravy návrhů projektů 
předkládaných subjekty z ČR do 
9. rámcového programu EU pro 

výzkum a inovace Horizontu 
Evropa (2021–2027) 

Kvalitativní ANO / NE 

 
* V případě kvalitativního indikátoru bude naplnění cílové hodnoty indikátoru doplněno i o bližší popisnou 
informaci o způsobu jejího naplnění. Tato informace bude obsažena ve výroční zprávě o řešení projektu. 
Bližší popisná informace bude doplňovat i způsob naplnění cílové hodnoty kvantitativního indikátoru. 
 


