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Smlouva o odborném zajištění aktivity  
programu Strategie AV21 - ROZE 

 
Koordinátor/spolupříjemce:                    Biologické centrum AV ČR, v. v. i. („BC“)/ÚPB BC 
se sídlem:             Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice 
Statutární orgán:                                   prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc., ředitel BC, koordinátor  
Kontaktní osoba:                             Ing. Monika Severinová, tajemnice programu ROZE Strategie 
tel.: 778 749 447, email: tajemnikROZE@bc.cas.cz  
Spoluřešitel:    Mgr. Veronika Jílková, Ph.D 
IČO:             60077344 
DIČ:             CZ60077344  
č. účtu:                        6063942/0800 
ID datové schránky:             r84nds8  
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT 
(dále jen „koordinátor“, „spolupříjemce“ nebo „spoluřešitel“) 
 
a 
 
Příjemce/řešitel:          Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem:              Zámek 1, Průhonice, 252 43 
Statutární orgán:                                   doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc., ředitel 
Řešitel:    RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 
IČO:       67985939  
DIČ:      CZ67985939 
č. účtu:      131407492/0300 ČSOB 
ID datové schránky:      8nindrj 
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT 
(dále jen „příjemce“ nebo „řešitel“) 
 
a 
 
Spolupříjemce/spoluřešitel:         Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem:              Jilská 361/1, Praha 1, 110 00 
Statutární orgán:                                   RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., ředitel                                 
Spoluřešitelka:    PhDr. Jana Stachová, Ph.D. 
IČO:       68378025 
DIČ:      CZ68378025 
č. účtu:      68823011/0710 
ID datové schránky:      i4gng7e 
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT 
(dále jen „spolupříjemce“ nebo „spoluřešitel“) 
 
a 

mailto:tajemnikROZE@bc.cas.cz
http://www.soc.cas.cz/lide/tomas-kostelecky
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Spolupříjemce/spoluřešitel:         Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 

se sídlem:              Národní 18, Praha 1, 116 00 

Statutární orgán:                                   JUDr. Ján Matejka, Ph.D., CSc., ředitel 

Spoluřešitelka:    JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. 

IČO:        68378122 

DIČ:       CZ68378122 

č. účtu:       94-69121011/0710 

ID datové schránky:     9x7nbxx  

Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT 

(dále jen „spolupříjemce“ nebo „spoluřešitel“) 

společně též jako „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne a měsíce tuto: 

smlouvu o odborném zajištění aktivity programu Strategie AV21 – ROZE 
 
Smluvní strany se dohodly podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, o zajištění odborné aktivity v rámci programu Strategie AV 21 - ROZE. 
 

Článek č. I 
Předmět smlouvy 

 
1. Příjemcem dotace jsou pracoviště řešitele a spoluřešitelů, tj. Botanický ústav AV ČR, v. v. i., 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. 
i. 

2. Poskytovatelem dotace je Akademie věd ČR. 
3. Koordinátor rozhoduje  o výši přidělené dotace a o struktuře rozpočtu aktivity. 
4. Příjemce a spolupříjemci zajistí odborné plnění aktivity výzkumného programu Strategie AV21 – 

ROZE (Rozmanitost života a zdraví ekosystémů), konkrétně pak tuto aktivitu:   
Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání. 

5. Předmětem této smlouvy je úprava právního postavení koordinátora, příjemce a spolupříjemců, 
jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci 
projektu. 

6. Cílem aktivity je v rámci Platformy pro udržitelné hospodaření v krajině zapojit odborníky do 
veřejné debaty a na základě vědeckých poznatků připravit návrhy potřebných změn právní úpravy 
reagující na tyto nové poznatky a seznamovat s nimi veřejnost. 

7. Schválený program k dané aktivitě včetně harmonogramu a schváleného rozpočtu pro rok 2017 je 
Přílohou č. 1 této smlouvy. Pravidla programu jsou pak Přílohou č. 2. 

8. Činnosti v rámci dané aktivity budou probíhat převážně v sídle smluvních stran. 
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Článek č. II 

Práva a povinnosti  
1. Příjemce a spolupříjemci uvolní své zaměstnance k řešení dané aktivity a dále poskytnou prostory, 

přístroje a zařízení potřebné k dosažení cílů dané aktivity.  
2. Příjemce a spolupříjemci se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají být 

vykonány dle této smlouvy. Příjemce i řešitel jsou povinni jednat způsobem, který neohrožuje 
realizaci projektu. 

3. Příjemce a spolupříjemci se zavazují: 
a) Vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. Je povinen zajistit, aby příslušné doklady prokazující výdaje související s projektem 
splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu, a aby tyto doklady byly správné, úplné, 
průkazné a srozumitelné. Dále je povinen uchovávat tyto doklady způsobem uvedeným 
v zákoně o účetnictví a v zákoně o archivnictví a spisové službě a v souladu s dalšími platnými 
právními předpisy České republiky.  

b) Vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k projektu. 
c) V případě uzavírání dodavatelsko-odběratelských vztahů dodržovat platné právní předpisy, 

zejména zákon o zadávání veřejných zakázek a pravidla účelovosti a způsobilosti výdajů. 
Zajistit, že navržené smlouvy a objednávky budou v souladu s obecnými právními předpisy 
a nebudou odporovat zákonným ustanovením a vnitřním předpisům pracoviště. 

d) Po celou dobu realizace projektu nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně 
z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě 
nebo odcizení. Vést drobný majetek pořízený ze Strategie AV21 – ROZE ve své podrozvahové 
evidenci.  

e) Dodržovat strukturu výdajů v členění na položky rozpočtu. V případě zdůvodněného 
požadavku na přesun  mezi neinvestičními prostředky v rámci jednotlivých položek musí řešitel 
či spoluřešitel písemně požádat o svolení s přesunem koordinátora. Plánovanou položku na 
osobní náklady nelze přečerpat ani navyšovat. 

4. Příjemce a spolupříjemci se zavazují, že z přidělených finančních prostředků nebudou financovat 
režijní náklady.  

5. V případě, že by hrozilo vracení dotace a s tím související sankce a penále, jsou smluvní strany 
povinny udělat vše proto, aby případnou hrozbu odstranily. 
 

Článek č. III 
Hospodaření s finančními prostředky 

 
1. Příjemce a spolupříjemci zodpovídají za hospodárnost, účelnost a efektivnost navržených smluv a 

objednávek nutných k naplnění smlouvy. Zavazují se, že veškeré činnosti provedou v souladu  
s vyhláškou 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o finanční 
kontrole). 

2. V případě nesprávného užití finančních prostředků ze strany příjemce nebo spolupříjemce jde 
škoda k jeho tíži. Každá ze smluvních stran odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům této 
smlouvy i třetím osobám, která vznikne porušením její povinnosti vyplývající z této smlouvy, jakož 
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i z obecných ustanovení právních předpisů. Spolupříjemci neodpovídají za škodu vzniklou konáním 
nebo opomenutím koordinátora. 

 
Článek č. IV 

Duševní vlastnictví a zveřejňování výsledků 
 
1. V případě, že realizací dané aktivity vznikne duševní vlastnictví, bude toto vlastnictví, resp. jemu 

náležející práva duševního vlastnictví ve výlučném vlastnictví té smluvní strany, kde vznikne. 
2. Případné výnosy plynoucí z výsledků řešení aktivity (např. z prodeje publikací) budou rozděleny 

podle dohody smluvních stran, která zohlední množství vynaložené pracovní kapacity a výši vkladů 
jednotlivých stran na realizaci výsledků.  

3. Partneři se zavazují, že nebudou zveřejňovat výsledky své činnosti při realizaci aktivity způsobem, 
který by mohl zasáhnout do oprávněných zájmů druhé smluvní strany, zejména nebudou 
zveřejňovat informace, které druhá smluvní strana označí za důvěrné.  

4. V případě že výsledky činnosti při realizaci aktivity budou způsobilé k průmyslově-právní ochraně, 
např. podle zák. č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, nebo podle zákona 
č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, zavazují se smluvní strany nezveřejňovat tyto výsledky před 
podáním patentové přihlášky.  

5. Zveřejňováním se rozumí jakékoliv sdělování veřejnosti včetně výuky. Ustanovení tohoto článku 
platí přiměřeně i pro zveřejnění výsledků v Rejstříku informací o výsledcích (tzv. RIV). 

6. Náklady na ochranu práv k duševnímu vlastnictví (např. podání patentové přihlášky) budou 
hrazeny smluvní stranou, která bude vlastníkem těchto práv.  

7. Smluvní strany jsou oprávněny užívat výsledky dosažené při realizaci dané aktivity pro své potřeby 
(další účastník, zejména jiná pracoviště Akademie věd ČR, pak k výzkumným a výukovým účelům), 
avšak pouze takovým způsobem, který nebude zasahovat do oprávněných zájmů vlastníka práv. 
  

Článek č. V 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, vyjma čl. III. až IV., 

které se uzavírají na dobu neurčitou. 
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 

oprávněnými osobami. 
3. Jestliže některé ustanovení této smlouvy je neplatné nebo se stane neplatným, nebude tím 

dotčena platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit 
platným ustanovením, které se co možná nejvíce blíží hospodářskému účelu neplatného 
ustanovení. Jestliže smlouva bude mít mezeru, která by vyžadovala úpravu, odstraní smluvní strany 
tuto mezeru doplňujícím ustanovením, které přihlíží k hospodářskému účelu této smlouvy. 

4. Vztahy smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.  

5. Veškeré spory, vzniklé z této smlouvy, budou stranami řešeny přednostně smírně jednáním stran. 
Nedojde-li k smírnému řešení sporu, předloží strany spor k rozhodnutí obecným soudům. 

6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření smlouvy se rozumí den 
označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li u podpisů smluvních stran uvedeno více dat, platí 
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datum nejpozdější. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění  
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

7. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že údaje (např. osobní údaje, obchodní tajemství), které 
nebyly předem řádně označeny (zažluceny) dle dohody, povolují zveřejnit v registru smluv 
v souladu se zákonem. 

8. Údaje, které se smluvní strany dohodly vyloučit z povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra České republiky, budou znečitelněny před samotným uveřejněním smlouvy 
v registru smluv. 

9. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy se tímto zavazuje 
objednatel (koordinátor programu).  

10. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 
 

Příloha č. 1: Návrh aktivity programu Strategie AV 21 – ROZE (2017) 
Příloha č. 2: Pravidla aktivity programu Strategie AV21 – ROZE (2017) 
 
 

V Českých Budějovicích, dne     V Průhonicích, dne   
 
     
 
…………………………………………………                                        …………………………………………………               
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.    doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc. 
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.                                         Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
koordinátor       ředitel 
 

 
 
V Praze dne                                                                             V Praze dne  
 
 
 
…………………………………………………..                                      ……………………………………………………… 
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.                                              JUDr. Ján Matejka, Ph.D., CSc. 
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.                                           Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. 
ředitel       ředitel 

http://www.soc.cas.cz/lide/tomas-kostelecky
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Příloha č. 1:  
Návrh aktivity programu Strategie AV21 – ROZE (2017) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pracoviště AV ČR - příjemce Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 

Zdroj ROZE Strategie AV21 

Název aktivity Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání 

Řešitel (jméno, kontakty) 
Další řešitelé (jména, příp. pracoviště) 

RNDr. Petr Petřík, Ph.D., prof. Ing. Josef Fanta, CSc., Mgr. 
MgA. Radim Hédl, Ph.D., Mgr. Kateřina Poláková, Mgr. Jan 
Stachura, Ing. Pavla Růžková, Ph.D. 

prostředky provozní  Materiál: 10 000 Kč (DHM, běžné kancelářské potřeby) 
Služby: 120 000 Kč (platby za přípravu filmu, seminářů – 
pronájem sálu a správu rozšířeného webu Platformy, 
překladatelské služby a vedení guerillové kampaně) 
Cestovné: 30 000 Kč (cesty v rámci ČR na sběr podkladů 
pro reportáže, setkání řešitelského týmu, výjezdy do 
zahraničí na mezinárodní setkání IPBES) 
                                      Celkem provozní náklady: 160 000 Kč 

prostředky osobní  120 000 Kč – částečný úvazek na propagaci výsledků týmu, 
supervize, konzultace, moderace setkání u kulatého stolu 

Rozpočet 2017 
Celkem neinvestiční prostředky  

 
280 000 Kč 

Celkem investiční prostředky   0 Kč 

Pracoviště AV ČR - spolupříjemce Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

Zdroj ROZE Strategie AV21 

Název aktivity Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání 

Řešitel (jméno, kontakty) 
Další řešitelé (jména, příp. pracoviště) 

Mgr. Veronika Jílková, Ph.D. 
RNDr. Dana Elhottová, Ph.D., doc. RNDr. Václav Pižl, CSc., 
RNDr. Petr Znachor, Ph.D., Ing. Petr Maršík 

prostředky provozní  Materiál: 10 000 Kč (DHM, kancelářské potřeby, materiál 
potřebný k zajištění projektu SOČ) 
Služby: 7 000 Kč (tisk propagačních letáků, posterů) 
Cestovné: 7 000 Kč (schůzky týmu, účast na seminářích, 
cestovné na přednášky) 
                                      Celkem provozní náklady: 24 000 Kč 

prostředky osobní  7 000 Kč – DPP na studenty SOČ, odměny za přednášky 

Rozpočet 2017 
Celkem neinvestiční prostředky  

 
31 000 Kč 

Celkem investiční prostředky   0 Kč 



 

2 

 

 

 

 
Cíl aktivity:  

Výzkum v lesích v poslední době přinesl nové poznatky ve vztahu ke globální změně prostředí, která 
zahrnuje kromě změn klimatu také bezprostřední vliv člověka v podobě hospodaření. Cílem je v rámci 
Platformy pro udržitelné hospodaření v krajině zapojit odborníky do veřejné debaty a na základě 
vědeckých poznatků připravit návrhy potřebných změn právní úpravy reagující na tyto nové poznatky 
a seznamovat s nimi veřejnost. 

Zdůvodnění aktivity: 

Lesy zabírají zhruba třetinu našeho území a jsou natolik výrazným krajinotvorným prvkem, že 
hospodaření v nich se dotýká i témat souvisejících se změnou klimatu, přírodních stanovišť a 
poklesem biodiverzity. Ochrana biodiverzity lesů a lesní půdy se týká ochrany na les vázaných druhů 
organismů a společenstev, na které se vztahuje legislativní úprava ochrany přírody. Pro každý 

Pracoviště AV ČR - spolupříjemce Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Zdroj ROZE Strategie AV21 

Název aktivity Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání 

Řešitel (jméno, kontakty) 
Další řešitelé (jména, příp. pracoviště) 

PhDr. Jana Stachová, Ph.D. 
Ph.D., Mgr. Věra Patočková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Renáta 
Mikešová, RNDr. Martin Šimon, Ph.D., PhDr. Markéta 
Poláková, Ph.D. 

prostředky provozní  Materiál: 6 700 Kč (kancelářské potřeby, nákup literatury, 
tisk dotazníků) 
Cestovné: 5 000 Kč (cesty v rámci ČR na realizaci 
hloubkových rozhovorů, setkání řešitelského týmu) 
Služby: 29 900 Kč (přepis hloubkových rozhovorů, 
poštovné)                                       
Celkem provozní náklady: 41 600 Kč 

prostředky osobní  53 400 Kč – OON (odměny tazatelům, vkládání dotazníků) 

Rozpočet 2017 
Celkem neinvestiční prostředky  

 
95 000 Kč 

Celkem investiční prostředky   0 Kč 

Pracoviště AV ČR - spolupříjemce Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.  

Zdroj ROZE Strategie AV21 

Název aktivity Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání 

Řešitel (jméno, kontakty) JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. 

prostředky provozní  Materiál: 2 000 Kč 
Cestovné: 5 000 Kč 
Služby: 0 Kč 
                                      Celkem provozní náklady: 7 000 Kč 

prostředky osobní  30 000 Kč – DPP na legislativní analýzy a jejich 
prezentování 

Rozpočet 2017 
Celkem neinvestiční prostředky  

 
37 000 Kč 

Celkem investiční prostředky   0 Kč 
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chráněný organismus a typ lesa je třeba stanovit specifický typ managementu, který umožní jejich 
dlouhodobou a životaschopnou existenci. To zahrnuje celé spektrum hospodářských zásahů včetně 
tradičních způsobů hospodaření (například pařezení) a bezzásahovosti. Konkrétní systém 
hospodaření by měl být v co nejtěsnějším propojení se soustavami územní ochrany přírody (a českým 
systémem zvláště chráněných území i systémem evropské sítě NATURA 2000).  

Nedávno ustavená Platforma pro udržitelné hospodaření v krajině, vycházející z Evropské úmluvy o 
krajině, jasně pojmenovala možné hrozby související se změnou klimatu. Nabízí se aktivní účast na 
přípravě změny lesního zákona. 

Popis řešení a časový plán (do 15 řádků): 

 Koordinace činností a spolupráce mezi výzkumnými týmy na úrovni AV ČR včetně spolupráce 
s dalšími národními (MŽP, MZe) a mezinárodními partnery (zejm. Mezivládní panel pro 
biodiverzitu a ekosystémové služby IPBES). (celý rok 2017) 

 Hloubkové rozhovory zaměřené na identifikaci možných konfliktních oblastí a slabých míst v 
lesním zákoně v návaznosti na jeho implementaci z pohledu různých typů aktérů (1. polovina 
roku 2017) 

 Dotazníkové šetření, které bude mapovat vztah české veřejnosti k  lesu jako krajinotvornému 
prvku, pasečnému hospodaření a způsobů využívání lesa (ekonomické, sociální, volnočasové) 
(1. polovina roku 2017) 

 Navržení konkrétních opatření, která budou s podporou právníků přenesena do tezí 
využitelných pro přípravu novely lesního zákona a budou prezentována zástupcům 
příslušných parlamentních výborů. (2. polovina roku 2017) 

 Zvyšování veřejného povědomí o otázkách udržitelného hospodaření v lese pomocí vhodných 
komunikačních nástrojů (seminář, diskusní fórum, webové stránky, populárně-vědecké 
články, přednášky na školách) včetně popularizační brožury či zapojení studentů v rámci 
středoškolské odborné činnosti (SOČ). (2. polovina roku 2017). 
 

Výstupy aktivity: 

 Úspěšná realizace 1 semináře a 1 veřejného diskuzního fóra na vybraná lesnická témata. 

 Tisková zpráva s výsledky dotazníkového šetření mapujícího vztah české veřejnosti k  lesu 
jako krajinotvornému prvku, pasečnému hospodaření a způsobů využívání lesa (ekonomické, 
sociální, volnočasové). 

 Publikace brožury v rámci edice Academia „Strategie AV21“ na téma aktuálního stavu 
výzkumu a ochrany lesů v ČR.  

 Rozpracování webových stránek k lesnické problematice umožňující širší informování o 
cílech, realizaci a výstupech projektu včetně využití sociálních sítí. 

 Zorganizování kulatého stolu s volenými zástupci veřejnosti v Průhonickém parku. 

 Guerillová propagační kampaň projektu na přitáhnutí pozornosti soukromých vlastníků či 
uživatelů lesa, aby si představili, co se stane za různých scénářů globálních změn a 
hospodářských zásahů. 

 Výstupy budou představeny formou filmu s rozhovory se soukromými hospodáři a vědci. 

 Zpráva s hlavními závěry z kvalitativních rozhovorů v podobě popularizačního článku. 

 Zapojení středoškolských studentů do drobných projektů zaměřených na ochranu 
biodiverzity lesa a lesních půd a následná prezentace na školách a v rámci Vědeckého treku. 

 Zpráva o zhodnocení platné právní úpravy (lesní zákon) s návrhy na její změny. 
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V Praze dne    ………………………………………………………… 
       RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 

řešitel aktivity (BÚ AV ČR, v. v. i.) 
 
 
V Českých Budějovicích dne   ………………………………………………………… 
       Mgr. Veronika Jílková, Ph.D. 

spoluřešitelka aktivity (ÚPB, BC AV ČR, v. v. i.) 
 
 

V Českých Budějovicích dne  ………………………………………………………….   
     doc. RNDr. Václav Pižl, CSc. 

ředitel ÚPB, BC AV ČR, v. v. i. 
 
 
 

V Praze dne     ………………………………………………………… 
     PhDr. Jana Stachová, Ph.D. 

spoluřešitelka aktivity (SOÚ AV ČR, v. v. i.) 
 
 
V Praze dne       ………………………………………………………. 

JUDr. Hana Müllerová 
spoluřešitelka aktivity (Ústav státu a práva AV ĆR, v. v. i.) 

         
 

 
 

 



  
 

Příloha č. 2:  
Pravidla aktivity programu Strategie AV21 – ROZE (2017) 

 
Řešitel a spoluřešitelé odpovídají za řešení aktivity „Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání. Řešitel a 
spoluřešitelé komunikují s koordinátorem a tajemnicí ROZE, předkládají zprávu o čerpání finančních prostředků 
a závěrečnou zprávu o řešení a výstupech aktivity za rok 2017.  
 
Pro čerpání finančních prostředků platí následující pravidla, která vycházejí ze zásad financování programů 
Strategie AV21: 
 
Příjemcem dotace pro neinvestiční prostředky je pracoviště řešitele/spoluřešitele. Veškeré neinvestiční výdaje 
(osobní náklady, cestovné, nákupy materiálu a drobného majetku apod.) budou tedy prováděny výhradně 
prostřednictvím pracoviště řešitele/spoluřešitele. Drobný majetek bude veden v podrozvahové evidenci 
daného pracoviště. Majetek pořízený v rámci Strategie AV21 musí sloužit výhradně pro účely aktivit Strategie 
AV21.  Pořízení veškerých neinvestičních položek (materiálu, služeb, apod.) bude probíhat prostřednictvím 
vystavení objednávky dle schváleného rozpočtu pro dané pracoviště Akademie věd ČR, tj. 
příjemce/spolupříjemce dotace. Odběratelem bude na každém daňovém dokladu příjemce/spolupříjemce 
dotace. Z přidělených prostředků nelze financovat režijní náklady. Určeny jsou primárně na materiál, služby, 
cestovné apod., které jsou však nezbytné pro realizaci dané aktivity, a to ve struktuře striktně podle rozpočtu 
aktivity. Jakýkoliv požadavek na změnu ve struktuře schváleného rozpočtu nebo v náplni aktivity předkládá 
řešitel/spoluřešitel tajemnici programu ROZE, která jej předá ke schválení koordinátorovi programu ROZE. 
Změny je možné realizovat až po schválení koordinátorem, do té doby jsou závazné původní parametry 
vyplývající z návrhu aktivity. Aby bylo možné proplácet mzdové náklady a náhrady cestovních výdajů, musí 
daná osoba uzavřít s pracovištěm, pro které byly finanční prostředky schváleny, pracovněprávní vztah (tj. 
pracovní smlouvu, nebo dohodu o provedení práce = DPP, nebo dohodu o pracovní činnosti = DPČ). DPP a DPČ 
mohou být uzavřeny s vlastními zaměstnanci pouze na jiný druh práce, než má daný zaměstnanec uvedeno 
v pracovní smlouvě uzavřené se zaměstnavatelem – příjemcem/spolupříjemcem dotace. V případě 
nesprávného užití finančních prostředků jde škoda k tíži pracoviště řešitele/spoluřešitele 
(příjemce/spolupříjemce dotace). 
 
Veškeré výstupy budou opatřeny dedikací programu ROZE a doplněny o loga programu Strategie  
AV21 – ROZE. 
 
Rámcový harmonogram: 
16. 1. 2017 – od tohoto data jsou vynaložené náklady způsobilé 
31. 10. 2017 – k tomuto datu řešitel/spoluřešitel podá předběžnou zprávu o naplňování cílů dané aktivity a o 
stavu čerpání finančních prostředků a uvede případně, jakou část nevyčerpá 
30. 11. 2017 – k tomuto datu bude ukončeno čerpání finančních prostředků (netýká se mezd za prosinec) 
29. 12. 2017 – k tomuto datu řešitel ve spolupráci se spoluřešiteli zašle podrobnou závěrečnou zprávu o řešení 
a výstupech aktivity za rok 2017 tajemnici programu Strategie AV21 - ROZE 
 
Kontakty: 
Ing. Monika Severinová, tajemnice programu Strategie AV 21 - ROZE: tajemnikROZE@bc.cas.cz 
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. koordinátor programu Strategie AV21 - ROZE: simek@bc.cas.cz  
 
 
V Praze dne      ………………………………………………………… 
         RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 

řešitel aktivity (BÚ AV ČR, v. v. i.) 
 
 
V Českých Budějovicích dne     ………………………………………………………… 
         Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.  

spoluřešitelka aktivity (BC AV ČR, v. v. i.) 
 

mailto:tajemnikROZE@bc.cas.cz
mailto:simek@bc.cas.cz


  
 

 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne    …………………………………………………………. 
       doc. RNDr. Václav Pižl, CSc. 

ředitel ÚPB, BC AV ČR, v. v. i. 
 
 
 

V Praze dne       ………………………………………………………… 
       PhDr. Jana Stachová, Ph.D. 

spoluřešitelka aktivity (SOÚ AV ČR, v. v. i.) 
 
 
V Praze dne       ………………………………………………………. 

JUDr. Hana Müllerová 
      spoluřešitelka aktivity (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.) 
         
 

 
 
V Českých Budějovicích dne …………………   ………………………………………………………… 

prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. 
Strategie AV21 - ROZE 
koordinátor programu 


