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1. Účinná spolupráce  
 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, Centra Kompetence (dále jen CK) 

Co to je ú činná spolupráce? 

• Účinná spolupráce znamená, že se projektu účastní více subjektů, které řeší dané téma 
společně. Definicí účinné spolupráce se tedy nemusíte zabývat, pokud je projekt předkládán 
pouze výzkumnou organizací či pouze jedním podnikem.  
Protože projekty řešené ve spolupráci jsou žádané a podporované, mohou si jejich účastníci 
navýšit míru podpory (výzkumných organizací se navýšení pochopitelně netýká, protože 
jejich základní maximum je již stanovené na 100% jejich nákladů). Aby však zúčastněné 
podniky získaly na toto navýšení (bonifikaci) právo, musí být splněno několik podmínek, 
které se liší podle typu účinné spolupráce.  

Existují celkem dva typy účinné spolupráce: 

A) Spolupráce pouze mezi podniky: 
Musí být splněny obě následující podmínky: 

1) jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých nákladů projektu prováděného 
ve spolupráci 
2) projektu se účastní alespoň jeden malý nebo střední podnik  

 
B) Spolupráce podniku/ů s výzkumnou organizací 

Musí být splněny obě následující podmínky: 
1) výzkumná organizace podílí na řešení projektu, na jeho uznaných nákladech a jeho 

výsledcích alespoň ve výši 10 %. Tzn., že náklady výzkumné organizace musí být 
alespoň ve výši 10 % nákladů projektu bez ohledu na to, zda jsou plně hrazeny 
z dotace či z vlastních zdrojů. 

2) výzkumná organizace musí mít právo zveřejnit výsledky výzkumného projektu, 
které nemají za následek vznik práv duševního vlastnictví, v rozsahu svého podílu 
na realizaci tohoto projektu.  
Práva k duševnímu vlastnictví na výsledky projektu náleží výzkumné organizaci ve 
výši stanovené smlouvou o spolupráci, odvíjí se od výše jejího podílu na 
činnostech v projektu a mohou být převedena na spolupracující podnik za tržní 
cenu tohoto podílu. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 

Pokud se do řešení projektu zapojí  více výzkumných organizací, musí – aby byly napln ěny 
podmínky ú činné spolupráce - mít 10% podíl na nákladech projek tu každá z nich? 

• Ne, stačí, aby tento podíl splnila jedna (libovolná) z nich.  
 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
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Je možné podíly výzkumných organizací s čítat (nap ř. projektu se budou ú častnit 3 
výzkumné organizace a každá bude mít 4% podíl na ná kladech), aby mohly zú častněné 
podniky získat bonifikaci a ú činnou spolupráci? 

• Ne, podíly není možné sčítat, pro splnění podmínek účinné spolupráce je nutné, aby 
alespoň 1 výzkumná organizace měla podíl na nákladech min. 10%. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 

Co znamená 10% podíl výzkumné organizace na náklade ch projektu? Znamená to, že 
výzkumná organizace musí zaplatit 10% ceny projektu ? Neodporuje to tvrzení nároku na 
100% dotace? 

• Náklady a způsob jejich uhrazení jsou dvě různé věci – výzkumná organizace musí mít 10% 
podíl na nákladech (a také činnostech a výsledcích!), což znamená, že tuto sumu utratí 
např. z dotačních prostředků. 

2. Uchazeči 
 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Podle čeho se ur čuje kategorie podniku? 
 

• Rozdělení podniků do kategorie malý, střední a velký se řídí Přílohou 1 Nařízení 
Komise 800/2008. Nařízení Komise je dostupné na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:CS:PDF. 
Další výklad naleznete na stránkách TA ČR v sekci přílohy – Aplikační výklad MSP: 
http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/program-alfa/druha-verejna-soutez-id:156/  

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Naše firma je  právnická osoba a p ředmětem našeho podnikání je Výzkum a vývoj v oblasti 
přírodních a technických v ěd nebo spole čenských v ěd. Na tento druh činnosti máme 
vydaný živnostenský list. Prosím o sd ělení, zda m ůžeme žádat o podporu jako výzkumná 
organizace nebo jen jako podnik. 
 

• Pokud vaše firma prokáže, že splňuje definici výzkumné organizace dle podle Rámce 
Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) (bod 2.2, str. 
9), pak můžete žádat o podporu jako výzkumná organizace. V opačném případě se musíte 
zařadit pod patřičnou kategorii podniku. 
Rámec definuje výzkumnou organizaci následovně: „výzkumnou organizací“ se rozumí 
určitý subjekt, např. vysoká škola nebo výzkumný ústav, bez ohledu na právní formu 
(subjekt zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož 
hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj 
a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; veškerý 
zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků nebo do výuky; 
podniky, které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, 
nemají žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům 
výzkumu vytvořeným tímto subjektem; 
V současné době již neexistuje mezi živnostmi samostatná kategorie VaV. Tato kategorie 
se zařadila pod kategorii ostatní. 
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Týká se programu: ALFA, CK 
Jaké podmínky musí spl ňovat fyzická osoba, jestliže by byla žadatelem o po skytnutí  
podpory pro aplikovaný výzkum  ?  Co se rozumí výkonem hospodá řské činnosti ve smyslu 
Nařízení Komise 800 z roku 2008 ? 
 

• Fyzická osoba nepodnikatel se nemůže programu ALFA/CK zúčastnit. Program 
ALFA/OMEGA/CK je určen pro podniky a výzkumné organizace. Hospodářskou činností se 
rozumí podnikatelská činnost. Fyzické osoby se mohou účastnit jen jako osoby samostatně 
výdělečně činné a platí pro ně stejné podmínky prokázání způsobilosti jako pro ostatní 
podniky. 
Definice dle Nařízení Komise (článek 1 přílohy 1): "Podnikem se rozumí každý subjekt 
vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu. K těmto subjektům 
patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné 
či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou 
činnost." 
 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Může se do programu hlásit OSV Č? 

• Pro program ALFA a CK se může hlásit OSVČ 
• Pro program OMEGA se OSVČ nemohou hlásit 

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Je účast v programu ALFA , OMEGA, CK možná pouze pro tuzemské nebo i zahrani ční 
právnické osoby? 

• Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích se může účastnit právnická osoba uvedená 
v § 18 odst. 10 zákona č. 130/2002 Sb., mající sídlo v členském státě Evropské unie, 
Evropském hospodářském prostoru či Švýcarské konfederaci. Zahraniční subjekty mimo 
členské státy Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace 
se nemohou účastnit ani v případě, že nepožadují finanční podporu z programu. 
Obecnou podmínkou účasti zahraničních subjektů je realizace výsledků projektu v České 
republice nebo jiný podstatný přínos pro Českou republiku.  

• V případě konsorcia bez právní subjektivity musí mít alespoň jeden z členů konsorcia sídlo 
v České republice. V případě konsorcia s právní subjektivitou musí mít toto konsorcium 
sídlo v České republice a sídlo v České republice musí mít zároveň jeden ze zakladatelů 
uchazeče (konsorcia).  

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Musí mít firma, která se uchází o podporu živnosten ský list na výzkum a vývoj? 

• Ne, firma nemusí mít živnostenský list na výzkum a vývoj. V současné době již neexistuje 
mezi živnostmi samostatná kategorie VaV. Tato kategorie se zařadila pod kategorii ostatní. 

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Může žádat i obecn ě prosp ěšná spole čnost? 

• Ano, právní forma účastníků není omezena. Žádat nemůže pouze fyzická osoba 
nepodnikatel. 

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Mohu být odpov ědný řešitel dvou r ůzných projekt ů u dvou firem, které mne tímto vedením 
smluvn ě pověří? 
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• Ano, můžete být řešitelem u dvou firem za předpokladu, že bude respektovat podmínky 
týkající se velikosti úvazků (viz. Zákoník práce). 

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Může být uchaze čem/dalším ú častníkem projektu i krajský ú řad? 

• Ano, do projektu se bude hlásit jako podnik. 

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Je dán maximální po čet dalších ú častník ů projektu?  

• Ne, maximální počet účastníků projektu není určen. 

• Minimální počet účastníků v konsorciu je stanoven na 4 členy. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Kdo je p říjemce duševního vlastnictví 

• Otázka duševního vlastnictví je řešena ve vaší Smlouvě o spolupráci mezi příjemci podpory 
daného projektu. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Může být jeden subjekt ve více projektech 

• Ano 

 

3. Prokazování zp ůsobilosti  
 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 

Kdo podepisuje Návrh projektu  v přihlášce do programu  

• titulní stranu podepisuje statutární zástupce, který má podpisové právo nebo osoba, která 
má zplnomocnění k podpisu – viz. Zadávací dokumentace (článek 3.2, bod 5.; článek 3.2, 
bod 5; článek 4.3, bod h) 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 

Kdo podepisuje Smlouvu o spolupráci  v návrhu projektu podávaného do programu  

• TA ČR doporučuje jedno vyhotovení návrhu smlouvy o spolupráci pro všechny subjekty 
podílející se na řešení projektu. Účastníci projektu podepíší Návrh smlouvy o spolupráci 
nebo Smlouvu o smlouvě budoucí. 

• Návrh smlouvy o spolupráci – nemusí být podepsaný při podání návrhu projektu– viz. 
Zadávací dokumentace (článek 3.2, bod 7.; článek 3.2, bod 7; článek 4.4.1.4.) 

• Smlouva o smlouvě budoucí – musí být podepsána jednotlivými uchazeči při podání návrhu 
projektu (platí pro ALFA, OMEGA) 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
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Kdo podepisuje Čestné prohlášení  podávaná samostatn ě za každého uchaze če 
v samostatné obálce? 

• článek 3.3. Zadávací dokumentace (platí pro ALFA, OMEGA) 

• článek 4.4.1. Zadávací dokumentace (platí pro CK) 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA 
Kolik členů statutárního orgánu uvádíme v elektronické p řihlášce návrhu projektu? 

• Uveďte všechny členy statutárního orgánu. V elektronické přihlášce v okně 5.1.2.8. „Výběr 
z možností návrhu projektu“ vyberete u těchto osob jednu ze dvou možností: 
podepisuje/nepodepisuje návrh projektu. 

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
V kterém dokumentu je definováno, co to je p řesně hospodá řská resp. nehospodá řská 
činnost? 

• Vymezení je uvedeno v Rámci Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 
v čl. 3.1.1 a 3.1.2. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Musí uchaze č/další ú častník prokazovat svou historii, resp. m ůže být žadatelem nov ě 
vzniklý podnikatelský subjekt? 

• Uchazečem/dalším účastníkem může být i nově vzniklý subjekt, historii prokazovat nemusí. 
Tuto skutečnost byste měli uvést v návrhu projektu a zdůvodnit tak nuly v části 
„hospodářské výsledky za poslední 3 roky“.  

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Je vyžadována u uchaze če/dalšího ú častníka „absolutní bezdlužnost“ nebo za 
bezdlužného a tudíž spl ňujícího požadavky zadání lze považovat i firmu, kte rá má nap ř. 
s finan čním ú řadem sepsánu dohodu o splátkách a existuje splátkov ý kalendá ř, který je 
řádně plněn? Lze mít takových dohod v rámci bezdlužnosti i ví ce? (myslím t řeba finan ční 
úřad a sociálka). Pokud ano, jaké doklady musí žadate l předložit? 

• Absolutní bezdlužnost vyžadovat nebudeme, pokud již má daná firma podepsanou dohodu 
o splátkách s věřitelem. Tato dohoda by měla být k projektu přiložena. Věřitelů může být i 
více. 

• Uchazeč/další účastník nesmí být v úpadku nebo nesmí mu hrozit úpadek, který je řešen 
v insolvenčním řízení nebo není v likvidaci. 

4. Výpočet míry podpory, neve řejné zdroje  
 

Týká se programu: ALFA, CK 

Jakým zp ůsobem jednoduše spo čítám, že míra podpory bude nižší než 70% pokud je 
projekt realizován ve spolupráci  se samostatnými právnickými/fyzickými osobami a 
výzkumnými organizacemi (konsorciem bez právní subj ektivity) ? 

 

• V tomto případě doporučuji dosadit si do vzorečku: 



 

7 
 

(náklady uchazeče 1 x míra podpory uchazeče 1 (v %)) + (náklady uchazeče 2 x míra 
podpory uchazeče 2 (v %) + (náklady uchazeče 3 x míra podpory uchazeče 3 (v %)) + 
(náklady uchazeče 4 x míra podpory uchazeče 4 (v %)) = dotace; musí platit že dotace činí 
max. 70% nákladů projektu 

• př 1: Náklady projektu jsou 42 mil. Kč, podmínky účinné spolupráce jsou splněny 

-  uchazeč 1 (VŠ) má náklady 15 mil. Kč, míru podporu 100 %,  

- uchazeč 2 (velký podnik) má náklady 13 mil. Kč, míra podpory na 
experimentální vývoj je 40% 

- uchazeč 3 (střední podnik) má náklady 6 mil. Kč, míra podpory na 
aplikovaný výzkum je 75 %,  

- uchazeč 4 (velký podnik) má náklady 8 mil. Kč, míra podpory na aplikovaný 
výzkum je 65% 

(15 mil. Kč x 100 %) + (13 mil. Kč x 40 %) + (6 mil. Kč x 75 %) + (8 mil. Kč x 65 %) = 
15 mil. Kč + 5,2 mil. Kč + 4,5 mil. Kč + 5,2 mil. Kč = 29,9 mil. Kč 

29,9 mil. Kč ze 42 mil. Kč je 71,19% = překročená míra podpory projektu, je nutné 
dodat více neveřejných zdrojů od jednoho z uchazečů 

• př 2: Náklady projektu jsou 42 mil. Kč, podmínky účinné spolupráce jsou splněny 

-  uchazeč 1 (VŠ) má náklady 8 mil. Kč, míru podporu 100 %,  

- uchazeč 2 (velký podnik) má náklady 15 mil. Kč, míra podpory na 
experimentální vývoj je 40% 

- uchazeč 3 (střední podnik) má náklady 12 mil. Kč, míra podpory na 
experimentální vývoj je 50 %,  

- uchazeč 4 (velký podnik) má náklady 7 mil. Kč, míra podpory na 
experimentální vývoj je 40% 

(8 mil. Kč x 100 %) + (15 mil. Kč x 40 %) + (12 mil. Kč x 50 %) + (7 mil. Kč x 40 %) = 8 
mil. Kč + 6 mil. Kč + 6 mil. Kč + 2,8 mil. Kč = 22,8 mil. Kč 

• 22,8 mil. Kč ze 42 mil. Kč je 54,29% = míra podpory je nižší než povolených 70% 

• Program OMEGA má stejné schéma výpočtu dotace, liší se pouze v maximální míře 
podpory, která činí 80%.   

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Jakým zp ůsobem se dokladuje závazek dofinancování projektu d o 100 % ?  
 

• V návrhu projektu uchazeč uvede výši neveřejných zdrojů použitých na svou část projektu a 
popíše, z jaké činnosti pocházejí. Vzhledem k tomu, že průkaznost dofinancování je jedním 
z binárních kritérií, doporučujeme věnovat zdůvodnění původu neveřejných zdrojů 
adekvátní pozornost. Výši spolufinancování není nutné dokládat čestným prohlášením či 
jiným dalším způsobem, protože podpisem návrhu projektu stvrzuje, že údaje v něm 
uvedené jsou pravdivé. Skutečná výše spolufinancování bude kontrolována v průběhu 
řešení projektu. 

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
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Jakým zp ůsobem bude výzkumná organizace (vysoká škola, v ědecko výzkumná instituce) 
prokazovat zdroje z neve řejných zdroj ů? 
 

• Výzkumná organizace prokazuje původ neveřejných zdrojů stejným způsobem jako 
podniky. 

 

5. Mzdy a personální otázky  
 

Mzdy a personální otázky jsou shodné pro všechny pr ogramy. Pouze s jednou výjimkou. 

!!!CK uznávají stipendium jako uznatelný náklad, za tímco ALFA a OMEGA nikoliv!!! 

 

Lze změnit jednu z klí čových osob řešitelského týmu? Za jakých podmínek je to možné?  

• Osoby v řešitelském týmu i jejich úvazky lze změnit i bez zaslání žádosti o změny. Všechny 
tyto změny musíte následně uvést do průběžné či závěrečné zprávy. Výjimka je pouze u 
statutárního zástupce (viz příručka pro řešitele). Změna statutárního zástupce, jako hlavního 
řešitele, nám musíte oznámit. 

 

Je možné pracovníkovi vyplatit mzdu ze mzdových pro středků projektu i v p řípadě, že není 
uveden v řešitelském týmu? Nebo je pot řeba s ním uzav řít nějaký typ dohody? 

• Mzdu ani finanční odměnu nelze vyplácet bez řádně uzavřené pracovní smlouvy/Dohody o 
provedení práce/Dohody o pracovní činnosti. Zaměstnanec však nemusí být v návrhu 
projektu jmenovitě uveden jako člen řešitelského týmu. 

 

Chci se zeptat, jak detailn ě musí být v pracovní smlouv ě (resp. v dodatku pracovní 
smlouvy) rozepsán popis práce daného zam ěstnance, který se podílí na projektu? 

• V dodatku smlouvy/pracovní smlouvě nemusí být detailní popis práce. V dodatku bude 
pouze specifikace pracovní náplně. 

 

V pracovní smlouv ě má programátor stanovený druh práce a v dodatku pr acovní smlouvy 
má stanovený úvazek, kterým se podílí na řešení projektu. Sta čí tento zp ůsob řešení, aby 
nebylo nutné vypl ňovat výkazy práce?  

• Ano, tento způsob je postačující. Každý zaměstnanec podílející se na projektu, musí mít 
ovšem vyhotoven obecný výkaz docházky, který se vztahuje na činnosti v projektu i mimo 
něj.  

 

Máme stanovený celkový úvazek pro více osob na proj ektu 2,6. Je možné tento úvazek 
navýšit? Je nutný zásah do uzav řené smlouvy s TA ČR? Navýšení by bylo v rámci 
povoleného p řesunu finan čních prost ředků do 20 %. 

• Úvazek i počet zaměstnanců můžete kdykoliv měnit bez chválení ze strany TA ČR. Tuto 
změnu musíte zdůvodnit v průběžné/závěrečné zprávě. 
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Máme pracovníka na 0,5 úvazku, mohou jeho práci vyk onávat 2 osoby po 0,25 úvazku (2 x 
0,25 = 0,5)? Může práci vykonávat v jednom roce jiná osoba než v d ruhém roce? 

• Ano, úvazek jednoho pracovníka je možné rozdělit na více osob. Můžete také změnit 
daného pracovníka v průběhu řešení projektu a ponechat mu stejný úvazek. 

 

V příručce pro p říjemce se píše: „Mzdy a platy pracovník ů nesmí být cílen ě navyšovány jen 
pro projekt, ale musí odpovídat p ředem schválenému vnit řnímu nebo jinému 
mzdovému/platovému p ředpisu p říjemce“: Znamená to, že nem ůže dojít v pr ůběhu řešení 
projektu k navýšení mzdy zam ěstnance firmy podílejícího se na řešení projektu?  

• Pokud má daný pracovník např. 150,-Kč/hod v rámci běžné pracovní činnosti a o pár 
týdnu/měsíců později, bude vykonávat tu samou činnost nebo jí podobnou v rámci projektu, 
nemůže najednou hodinová mzda zvýšena na částku 500,- Kč/hod. Mzdy musí být 
stanoveny na základě např. tarifních tabulek nebo na základě vnitřních předpisů. 

Čím se musím řídit p ři ur čování výše mzdy pro jednotlivé zam ěstnance? 

• Každá instituce se musí řídit svými vnitřními předpisy a ekonomickými zásadami.  

 

V příručce pro p říjemce se píše: „Mimo řádná ro ční odm ěna je stanovena maximáln ě do 
výše jednoho m ěsíčního platu daného zam ěstnance (pr ůměr za posledních 12 m ěsíců)“., 
potom máte p říklad: „Pracovník zam ěstnaný na částečný úvazek ve výši 0.4 má m ěsíční 
plat 20.000,- K č. Mimo řádná ro ční odm ěna tedy m ůže činit op ět max. 20.000,- K č“ Je to 
správn ě? Může zaměstnanec, který odpracovat cca 1hodinu na projektu s tále obdržet ro ční 
odm ěnu ve výši jeho pr ůměrné mzdy?  

• Příklad. Průměrný plat zaměstnance na projektu je 10.000,- Kč/jeden celý úvazek. Jeho 
roční odměna tedy může být do maximální výše 10.000,- Kč. Průměrný plat zaměstnance 
na projektu je 30.000,- Kč/ 0,5 úvazku (tj. 60.000,- Kč by měl za celý úvazek). Jeho roční 
odměna tedy může být do maximální výše 30.000Kč. Mimořádná odměna se vždy 
vypočítává pouze z úvazku, kterým se daný zaměstnanec podílí na řešení projektu.  

Jakým zp ůsobem mohu uhradit prosincové mzdy? 

• Za způsobilý náklad budou považovány náklady, které vznikly v daném roce a nelze tyto 
náklady v téže roce uhradit. Příjemci podpory mohou uhradit prosincové mzdové náklady 
v roce následujícím do 15. ledna a to z prostředků předešlého roku.  

Je možné do osobních náklad ů těchto pracovník ů zahrnout pohyblivou složku mzdy v 
souladu s naším vnit řním mzdovým p ředpisem (v P říručce jsou zmi ňovány mzdy obecn ě, 
není řešena pevná a pohyblivá složka mzdy, nap ř. projektový p říplatek)? 

• Ano, do mzdy lze zahrnout i pohyblivou složku mzdy (na základě vnitropodnikové 
směrnice). 

Pracovní výkazy budou vypracovávat všichni členové tým ů včetně těch, kte ří nebudou 
pobírat žádnou mzdu ani nebudou zam ěstnáni na základ ě dohody?  

• Pracovní výkazy budou vypracovávat pouze zaměstnanci, kteří se na projektu podílí a 
náleží jim za tuto práci finanční odměna (mzda/plat) a nemají v pracovní smlouvě či 
DOPP/DOPČ uveden popis práce či úvazek vztahující se k projektu. 
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Prof. X je hlavním řešitelem projektu a již má úvazek 1,5. M ůže být v rámci projektu 
zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti? 

 

• Zákoník práce uvádí tuto skutečnost, cituji: „Zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo 
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele 
nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny.“ 

 

V naší organizaci se rovn ěž vyplácí i osobní p říplatek nap ř. za vedení týmu (sou část 
pravidel organizace tzv. funk ční příspěvek). Lze tento funk ční příspěvek rovn ěž přiřadit ke 
mzdě dle mzdových pravidel organizace? 

• Ano, lze funkční příplatek započítat ke mzdovým nákladům. 

 

Není problém v tom, když si zam ěstnanec v rámci 0,1 úvazku vy člení pro práci na projektu 
jeden p ůlden v týdnu a vykáže tedy činnost nap ř. každý pátek 4 hodiny + popis práce? A v 
tom p řípadě, že bude mít týden dovolenou, tak v rámci dovolené  si pro projekt m ůže zapsat 
4 hodiny dovolené - pochopila jsem to správn ě? 

• Pokud bude pracovník zaměstnán na úvazek 0,1, uvede do výkazu přesně den, ve kterém 
pracoval, čas a pracovní činnost. 

Pokud je zaměstnanec zaměstnán na plný úvazek, přičemž 0,9 úvazkem se podílí na práci 
mimo projekt a 0,1 úvazkem se podílí na práci v rámci projektu, může si tedy nárokovat 
pouze 10 % z celkové doby dovolené na projekt.. Počet hodin dovolené, které mu náleží, 
závisí na počtu dnů dovolené poskytované vaší organizací.  

 

Je 13. plat brán jako mimo řádná odm ěna? 

• 13. plat je mimořádná odměna. 

 

Máme zaměstnance, se kterým je uzav řena pracovní smlouva na zkrácený pracovní 
úvazek. Zárove ň má živnostenský list. Na řešení projektu se podílet nebude. M ůže nám 
fakturovat své služby jako OSV Č v rámci živnostenského oprávn ění, které vlastní? 

• Ne, tento zaměstnanec se musí na projektu podílet v rámci svého úvazku, který může být 
kvůli projektu zvýšen až na 1,0 úvazku (celkem). 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Je stipendium zp ůsobilým nákladem programu? 

• Ne, není (ALFA, OMEGA) 

• ANO (CK) 

 

Jsou uznatelným nákladem projektu mzdové náklady na  ekonoma, který bude mít na 
starost veškeré ekonomické a ú četní činnosti projektu  dle pracovní smlouvy na 20% 
úvazek (nebyl v žádosti specifikován jako sou část řešitelského týmu). 
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• Ano, náklady na ekonoma mohou být způsobilým nákladem. Musí mít na tuto činnost 
sepsanou DOPP, DOPČ či Pracovní smlouvu. Na základě těchto dokladů jej lze zahrnout 
do osobních nákladů. 

6. Investice 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Jakým zp ůsobem je možné uplat ňovat náklady na po řízení hmotného investi čního majetku 
(HIM) a nehmotného investi čního majetku (NIM)? 

• U obou typů nákladů je možné uplatnit vždy tu část nakupovaného majetku, která bude 
používaná pro řešení projektu (zařízení může být používáno i pro jiné účely, v tom případě 
lze uplatnit pouze část tohoto zařízení) a pouze tu část odpisů, které vzniknou v letech 
řešení projektu. 

Výše uznaných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného (s pořizovací cenou vyšší než 
40 tis. Kč) a nehmotného majetku  (s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč) s dobou 
upotřebitelnosti delší než je doba řešení projektu se stanoví dle vzorce: UN = (A/B) x C x D 

o UN jsou uznané náklady 

o A je doba v letech, po kterou bude majetek užíván pro řešení projektu 

o B je doba upotřebitelnosti nebo provozně technické funkce majetku v letech, 
stanovené dle zákona o účetnictví nebo dle zákona o daních z příjmů 

o C je pořizovací cena majetku stanovená podle zákona o účetnictví 

o D je podíl užití na majetku 

• V návrhu projektu pro program ALFA, OMEGA existuje systém, který vám výši investice 
přepočítá. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA 
Dotace na po řízení dlouhodobého majetku – jakým zp ůsobem bude zaú čtováno v 
účetnictví spole čnosti? Spole čnost pravd ěpodobn ě využije ú četní odpisy.  

• Pokud koupíte investici v rámci projektu, do způsobilých nákladů jde pouze pořizovací cena 
do výše odpisů za dané období vypočítaných podle zavedených účetních odpisů. Lze použít 
pouze  lineární odpisy.  

 

Týká se programu: CK 

• Pokud koupíte investici v rámci projektu, do způsobilých nákladů jde pouze pořizovací cena 
do výše odpisu za dané období. Lze použít účetní nebo daňové odpisy. Náklady na pořízení 
dlouhodobého majetku mohou činit max. 20% z celkových způsobilých nákladů. Tyto 
náklady lze financovat pouze z neveřejných zdrojů.  

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Můžeme v položce nákup hmotného majetku uvád ět i drobný hmotný majetek? 

• Ne, v položce nákup hmotného majetku prosím uvádějte pouze dlouhodobý hmotný majetek 
s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Drobný 
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dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nižší než 40. Tis. Kč prosím uvádějte v položce 
provozní náklady. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Můžeme v položce nákup nehmotného majetku uvád ět i drobný nehmotný majetek? 

• Ne, v položce nákup hmotného majetku prosím uvádějte pouze dlouhodobý nehmotný 
majetek s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. 
Drobný dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nižší než 60. Tis. Kč prosím uvádějte 
v položce provozní náklady. 

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Je možné po řídit si p řístroj na leasing? 

• Ne, leasing není uznatelným nákladem. 

7. Provozní náklady 
 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Lze do uznaných náklad ů započítat materiál a za řízení, které již máme na sklad ě a které 
budeme pro řešení projektu pot řebovat? 

• Zařízení, které již vlastníte, můžete samozřejmě pro projekt používat, ale do nákladů 
můžete dávat pouze náklady na jeho provoz, ne na nákup, který byl proveden před 
zahájením řešení projektu. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Naše spole čnost má jinou metodiku ú čtování drobného dlouhodobého majetku – je 
odepisován. Asi budeme muset zm ěnit zp ůsob ú čtování drobného dlouhodobého majetku, 
že? 

• Drobný majetek je zařazen do položky další provozní náklady, tudíž odpisování nepodléhá. 
Budete tedy muset provést změny u vás. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
V průběhu konstrukce laborato ře jsme zjistili, že pot řebujeme navýšit položku "další 
provozní prost ředky" (nákup materiálu, spojovacích kabel ů apod.) z 10 tis. na 20 tis. K č. 
Lze toto provést na úkor jiných položek? Konkrétn ě by se jednalo o drobný hmotný 
majetek.  

• Finanční přesuny mezi jednotlivými kategoriemi nákladů "Osobní náklady", "Služby" a 
"Ostatní" jsou možné bez schválení poskytovatelem do výše 20 % součtu kategorií 
uznaných nákladů "Osobní náklady", "Služby" a "Ostatní" jednotlivého účastníka projektu na 
daný rok. Není možné přesouvat náklady z kategorie "Investiční náklady" do ostatních 
kategorií uznaných nákladů a naopak. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Pokud vyrobím 200 výrobk ů (zkušebních vzork ů), jsou náklady na výrobu t ěchto vzork ů 
uznatelným nákladem? 
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• Ano, pokud má být výsledkem projektu funkční vzorek a na vzorcích budou prováděny např. 
zátěžové testy. Vzorky však nesmí být obchodovány. 

 

8. Služby 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
V rámci projektu je plánován nákup odborného porade nství, tzv. technická pomoc. Je 
možné tyto náklady čerpat z kapitoly Služby?  

• Ano, tuto položku lze zahrnout do služeb, pokud se daný náklad bude týkat řešení projektu. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Poradenské služby – je možné tyto služby nárokovat k proplacení z kapitoly Služby či 
nikoliv?  

• Musely by to být odborné služby, které se budou týkat řešení projektu, nikoliv pouze 
přípravy návrhu projektu k podání a vzniknou v době řešení projektu. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Objem prost ředků na nákup služeb je omezen na 20 % z celkových uzna ných náklad ů. Platí 
toto procento pro celkovou dotaci pro p říjemce nebo je n ějak tato částka upravena zvláš ť 
pro p říjemce a zvláš ť pro spoluú častníky projektu? 

• 20 % hranice pro způsobilé náklady u jednotlivých projektů je stanovena zvlášť pro každého 
účastníka pro celou dobu řešení projektu.  (platí pro ALFA, OMEGA). 

• U Konsorcia bez právní subjektivity je 20 % hranice pro způsobilé náklady u projektů 
stanovena na jednoho účastníka za dobu řešení projektu. 

• U konsorcia s právní subjektivitou je 20 % hranice pro způsobilé náklady u projektů 
stanovena na celkové způsobilé náklady konsorcia za dobu řešení projektu. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Lze z projektu zaplatit za službu ze zahrani čí? 

• Ano lze. Při nákupu služeb je nutné postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
V kategorii služby máme v sou časnosti uznané náklady 0K č. Je i v tomto p řípadě možné z 
ostatních kategorií p řevést 20 % uznaných náklad ů do kategorie služby?  

• 20 % uznaných nákladů můžete přesunovat v rámci všech kategorií (osobní náklady, 
služby, ostatní) mimo kategorie investice. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Jak je to s uznáním náklad ů? Příklad - lze "2x" uznat nap ř. platbu za službu (nap ř. internet) 
jednou pro Plze ň, kde pracuje část zam ěstnanc ů, a pro Prahu? Nebo je dané místo 
realizace a pražští zam ěstnanci musí pracovat z Plzn ě?  



 

14 
 

• Pokud jsou daní pracovníci zaměstnaní na základě Pracovní smlouvy / DPP / DPČ, lze 
uhradit i náklady spojené s řešením projektu.  

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Dle přílohy č. 2 ke smlouv ě o poskytnutí ú čelové podpory – všeobecné podmínky se uvádí 
jednotlivé kategorie uznaných náklad ů. Naše organizace má smluvn ě zajišt ěno vedení 
účetnictví s externí firmou a v souvislosti s vícepra cemi souvisejícími s výše uvedenými 
projekty byl uzav řen dodatek na tyto služby. Náleží tyto náklady do k apitoly C služby 
anebo do kapitoly D ostatní, písm. c) dopl ňkové režijní náklady nebo výdaje vzniklé v p římé 
souvislosti s řešením projektu?  

• Účetní služby, zajišťované externí firmou na fakturu, patří do položky služby. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Mohu si uplatnit do náklad ů projektu pronájem salonku + ob čerstvení p ři jednání se 
spolupracujícími subjekty?  

• Ano, náklady spojené s pronájmem salonku jsou způsobilým nákladem. Náklady na 
občerstvení nejsou explicitně zakázány, ale musí být v souladu s ekonomickými zásadami.  

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Jsou zp ůsobilým nákladem výdaje na pr ůzkum trhu a marketingové studie? 

• Ne, tyto náklady nejsou způsobilé. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Jsou zp ůsobilé náklady na klinické studie a certifikaci? 

• Testování a certifikace může být způsobilým nákladem programu Alfa pouze, pokud se 
nejedná o certifikaci výrobků či služeb, které jsou či budou přímo obchodovány.  

• Náklady na klinické zkoušky nemohou být způsobilým nákladem. Náklady na preklinické 
zkoušky způsobilým nákladem být mohou. V případě způsobilých nákladů je nutné, aby 
testovaný materiál včetně smyslu jeho testování (či certifikace) přímo souvisel s řešeným 
tématem projektu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.  

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Je možné v rámci zp ůsobilých náklad ů uplat ňovat nájemné prostor, ve kterých bude 
projekt realizován? (jednalo by se o pronájem čistých prostor) 

• Nájemné může být způsobilým nákladem, pokud souvisí s řešením projektu.  

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Mohou si partne ři projektu navzájem poskytovat služby v rámci proje ktu (na základ ě 
fakturace)? 

• Ne, příjemce převede na začátku každého roku dalším účastníkům jejich část dotace a 
každý partner ji používá na své náklady dle úpravy ve Smlouvě o spolupráci, kterou mezi 
sebou účastníci uzavírají. Není tedy možné si služby vzájemně fakturovat. 
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9. Režijní náklady  
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Lze do režijních náklad ů zahrnout také silni ční daň  (vycházeli bychom z po čtu ujetých km 
na pracovních cestách souvisejících s řešením projektu) a pojišt ění automobilu. 

• Ano, tyto skutečnosti lze zahrnout do režijních nákladů v případě, že se jedná o firemní vůz. 
Výpočet těchto poplatků se provádí na základě např. vnitropodnikové směrnice. 

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Je stanoven n ějaký limit na výši režijních náklad ů? 

• Maximálně 20% z ročních  způsobilých nákladů příslušného ú častník. V případě využití 
metody full cost není výše režijních nákladů omezena (ALFA, OMEGA) 

• Konsorcium bez právní subjektivity  je omezeno  20% z ročních  způsobilých nákladů 
jednoho ú častníka konsorcia  nebo full cost metodou bez procentního omezení 

• Konsorcium s právní subjektivitou je omezeno  20% z ročních  způsobilých nákladů 
konsorcia  nebo full cost metodou bez procentního omezení 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Co lze všechno zahrnout do režijních náklad ů (v příručce máte uvedeno administrativní 
náklady), lze tam zahrnout nap ř. mzdu admin. pracovníka? 

• Pokud daný administrativní pracovník zpracovává podklady pro projekt a je to prokazatelné, 
můžete ho zařadit do řešitelského týmu a zaměstnat ho na prac. smlouvu, DPP či DPČ. 
Potom tyto náklady řadíte do osobních.  Pokud se jedná jen o občasné zařazení či vyřízení 
dokladů, poté můžete vzniklé náklady na administrativní práce zařadit do režijních nákladů. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Při využití 20% omezující podmínky na ro ční výši režijních náklad ů na jednoho ú častníka 
projektu,  musím dokládat p ři této variant ě účetní doklady?  

• Ano, všechny režijní náklady je nutné mít podložené účetními doklady při kontrole. 

10. Cestovní náklady 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Ráda bych se zú častnila neplánované konference. P ředpokládané náklady na konferenci 
budou 15.000 až 18.000 K č. Předpokládaný p řesun financí mezi jednotlivými kategoriemi 
náklad ů: Osobní náklady, Služby a Ostatní z d ůvodu ú časti na konferenci by nebyl vyšší 
než 10.000 Kč. Je nutné zasílat žádost k povolení neplánované sl užební cesty? 

• Žádost si podávat nemusíte. Dle příručky můžete přesunovat mezi nákladovými položkami 
způsobilých nákladů daného roku bez chválení do výše 20%. Neplánovanou služební cestu 
zdůvodníte v průběžné či závěrečné zprávě. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Jsou cestovní náklady vždy zp ůsobilým nákladem? 
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• Způsobilým cestovním nákladem je nezbytná doba strávená na služební cestě, přičemž 
alespoň jeden den musí být prokazatelná aktivní účast pracovníka. Cestovní náklady se 
musí řídit ekonomickými zásadami. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Pokud se zam ěstnanec ú častní seminá ře nebo konference, která se týká řešené 
problematiky, aniž by prezentoval výsledky řešení (tj. nap ř. sbírá pot řebné informace, 
získává kontakty, realizuje v rámci konference jedn ání s partnery apod.), nem ůže náklady 
související s touto konferencí uplatnit jako zp ůsobilé? 

• V případě, že účastník doloží aktivní účast na konferenci, budou náklady na služební cestu 
považovány za způsobilý náklad. Tuto skutečnost můžete doložit např. zápisem z jednání. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Může tedy být cestovní doklad zapo čítán do zp ůsobilých náklad ů?  

• Adekvátní podíl nákladů na cestovné můžete uplatňovat na osoby, které se prokazatelně 
podílí na projektu, tj. mají podepsanou pracovní smlouvu (dohodu o provedení práce či o 
pracovní činnosti) s organizací. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Pracovníci, kte ří jsou vysílání na služební cesty za ú čelem provád ění prací na projektech, 
jezdí služebními vozidly spole čnosti. Je mi jasná metodika úhrady cestovních p říkazu, ale 
není zcela jasno jakým zp ůsobem je možno promítnout do této kapitoly náklady za použití 
služebních vozidel? 

• Náklady na využití služebních vozidel se budou řídit vaší vnitřní směrnicí. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Zaměstnanci jezdí na služební cesty p řevážně služebními auty. Pohonné hmoty jsou 
průběžně účtovány p ři jejich nákupu na analytický ú čet spot řeby materiálu a na st řediska 
dle zařazení pracovník ů, kteří je nakupují, bez ohledu na ú čel jízdy. Je možné p ři vykázání 
služební cesty pro ú čely projektu TA ČR považovat pohonné hmoty na tuto cestu 
spot řebované za cestovné a p řeúčtovat je na st ředisko TA ČR v rámci cestovného? 

• Ano, za způsobilý náklad lze považovat náklady na pohonné hmoty, pokud se služební 
cesta vztahuje k projektu a pokud je podložena dalšími odpovídajícími doklady (cestovním 
příkazem, knihou jízd). 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Je možné zahrnout do náklad ů projektu TA ČR hodnotu základní náhrady 3,70 K č/km, 
pokud byla cesta uskute čněna služebním vozidlem, které je již ú četně odepsané. Chceme 
tuto částku vy číslit v rámci cestovného u projektu (dotace). 

• Ne, tato skutečnost možná není. Tuto sazbu zle uplatnit pouze u zaměstnance, který využije 
své vlastní auto. 

11. Ostatní 
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Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Lze zahrnout do zp ůsobilých náklad ů projektu náklady jednoho z partner ů na registraci 
přípravku na ochranu rostlin, či hnojiva? Jednalo by se o poplatek za p řihlášení p řípravku, 
testy toxicity, testy ú činnosti a podobn ě. Vše by bylo výsledkem projektu. 

• Ne, tento náklad není způsobilý, protože se již jedná o registraci související s prodejem 
výrobku, které přímo nesouvisí s výzkumem. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Je způsobilý náklad p říspěvek na členství v Asociaci čistírenských expert ů, apod.? 

• Ne není. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Uznané náklady musí spl ňovat mimo jiné následující podmínku: "být prokazate lně 
zaplaceny p říjemcem či dalším ú častníkem projektu". V jaké lh ůtě musí být doklady 
zaplaceny? Nap ř. pokud bude faktura za pln ění přijaté v r. 2012 vystavena 30.12.2012 se 
splatností 20.1.2013 a bude zaú čtována do náklad ů roku 2012 (vedeme podvojné 
účetnictví) a zaplacena 16.1.2013 (tj. ve lh ůtě splatnosti) m ůže být považována za uznatelný 
náklad roku 2012? 

• TA ČR bude uznávat náklady, které prokazatelně vznikly v daném roce např. 2011 
(doložené fakturou, pracovní smlouvou, apod.) a byly v daném roce (2011) zaúčtovány a 
uhrazeny. Výjimku však tvoří faktury za režijní náklady nebo osobní náklady. Ty mohou být 
uhrazeny do 15. ledna následujícího ruku. 

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Je DPH způsobilým nákladem projektu? 

• Pokud je příjemce plátcem DPH a uplatňuje její odpočet, nelze DPH považovat za způsobilý 
náklad. 

• Pokud příjemce (další účastník) není plátce DPH, je DPH uznatelným nákladem. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Naše univerzita je plátcem DPH a uplat ňuje její odpo čet, tedy da ň z přidané hodnoty z řejmě 
nebude uznatelným výdajem, pokud bude u projekt ů vystupovat jako p říjemce finan čních 
prost ředků. Nejsem si jistý, zdali toto pravidlo platí i v p řípadě, kdy hlavním p říjemcem 
v projektu je soukromý subjekt a univerzita vystupu je v projektu jako spolup říjemce. 
V tomto p řípadě budou platit stejná pravidla, kdy pro univerzitu n ebude DPH uznatelným 
nákladem. 

• Způsobilost/nezpůsobilost nákladů na odpočet DPH platí pro všechny účastníky stejně. 
Nezáleží na tom, zda jste hlavním příjemcem dotace či nikoliv. Pro všechny účastníky tedy 
platí, že pokud je plátcem DPH a uplatňuje její odpočet, nelze DPH považovat za způsobilý 
náklad. 

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Chci se zeptat, jestli jednotlivé položky  v katego rii investice mají být uvedeny s nebo bez 
DPH.  
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• Jednotlivé položky uvádějte bez DPH. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Pokud nespot řebuji celou dotaci ur čenou na daný rok, m ůžu si ji p řevést do dalšího roku?  

• VVI a VŠ si mohou do Fondu účelově určených prostředků převést 5% účelově určených 
veřejných prostředků poskytnutých na projektu v daném kalendářním roce. V případě 
ostatních subjektů to možné není. Nevyužité finanční prostředky musí vrátit do státního 
rozpočtu. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Je nutné uplatnit všechny výsledky, nebo sta čí uplatnit jen n ěkteré z nich? 

• Výsledky byste měli uplatnit přesně dle informací uvedených v návrhu projektu.  

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Jsou stanoveny n ějaké podmínky, za jakých se musí zadávat ve řejné zakázky?  

• V případě, že v projektu není podrobně specifikován předmět služby nebo pořízení 
dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku ve výzkumu, vývoji a inovacích, včetně 
ceny a kurzu platného v době podání návrhu projektu a dodavatele, postupuje příjemce 
podle zákona o veřejných zakázkách. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Naše účetní období není shodné s kalendá řním rokem. Poslední ú četní období uzav řeme 
až po podání p řihlášky. Jak máme vyplnit finan ční ukazatele? 

• Není nutné mít uzavřený poslední rok, pokud Váš účetní rok nesouhlasí s kalendářním 
obdobím. V tomto případě doložíte informace za poslední tři uzavřené roky. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Musí být záv ěrečná zpráva k projektu oponována? 

• TA ČR zajišťuje hodnocení průběžných i závěrečných zpráv vlastními silami.  

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Pokud si ú častník aktivuje sv ůj stroj do majetku, a bude jej používat k VaV v rám ci projektu 
financovaného z programu ALFA – m ůže si zahrnout do náklad ů pom ěrově odpisy tohoto 
stroje? 

• Ano, pořízení hmotného majetku aktivací není v programu ALFA považováno za způsobilý 
náklad. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Můžeme mít v 1 kalendá řním roce více období/etap zárove ň? 

• Ne, v 1 kalendářním roce můžete mít pouze 1 období (ALFA, CK) 

• Ano, v jednom kalendářním roce můžete mít více částí/úseků. 
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Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Mohou se jednotlivé etapy v rámci projektu p řekrývat? 

• Ne, jednotlivé období/části/úseky se nemohou překrývat. 

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Jakým zp ůsobem posuzujeme ekonomicky propojené osoby? 

• Osoby, kdy se jedna osoba podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění 
druhé osoby. Účastí na kontrole nebo jmění se rozumí vlastnictví více než 25 % podílu na 
základním kapitálu nebo hlasovacích právech 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Kdy budou poskytovány prost ředky z programu ALFA , OMEGA, CK – po ukon čení 
období/ části/úseku, p řed zahájením projektu? 

• Prostředky z programu ALFA, OMEGA, CK budou poskytovány ex ante, tj. předem vždy na 
daný kalendářní rok. V průběžné zprávě za předchozí rok bude příjemce specifikovat a 
upřesňovat rozpočet na rok následující a na základě tohoto zpřesněného rozpočtu budou 
poskytnuty prostředky. 

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Bude v rámci program ů možno n ějakým zp ůsobem čerpat prost ředky na spolupráci mezi 
českou a zahrani ční výzkumnou organizací? Nap ř. náklady na cestovné a pobyty zahr. 
vědeckých pracovník ů, poskytnutí zahrani čního know-how v oblasti výzkumu, zap ůjčení 
přístrojového vybavení apod. 

• V souladu s §18 odst. 10 zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje je možná účast 
zahraničních účastníků projektu, kteří pochází z členského státu EU, Evropského 
hospodářského prostoru či Švýcarska. Náklady, které uvádíte, nejsou nijak formálně 
omezovány, nicméně musí být přiměřené a souviset s projektem. Tuto skutečnost posoudí 
oponenti a Rada programu. 

 
Týká se programu: OMEGA 
V jaké form ě, jakým zp ůsobem a jak se dokládá dokument o pot řebnosti řešení? 

• Forma dokumentu prokazující potřebnost řešení je závislá na konkrétním druhu výsledku, 
který vznikne při řešení projektu (např. pokud bude výstupem certifikovaná metodika, bude 
prokázání zájmu doloženo dopisem. U typu výsledku software lze doložit průzkumem trhu). 

 
Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Jaké výstupy mohou být v jednotlivých programech? 

• Uchazeči při podávání návrhu projektu musí deklarovat splnění (vytvoření) druhu výsledku 
uvedených v platném znění programu a zadávací dokumentaci programu. Jednotlivé druhy 
výsledků musí odpovídat jejich definování uvedené v Metodice hodnocení výsledků 
výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 
2011). Znění této metodiky je uvedené na stránkách TA ČR u jednotlivých programů. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Kdo je oprávn ěn certifikovat metodiky? Které orgány státní správy ? 
Metodiku m ůže dle platné metodiky uznávání výsledk ů certifikovat p říslušný orgán státní 
správy (ministerstvo) či mezinárodn ě uznávaný akredita ční orgán. 

• Podmínkou, aby metodika byla certifikovaná, je udělení mezinárodně uznávané certifikace u 
příslušného odborného certifikačního orgánu. Nebo se může jednat o získání osvědčení 
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příslušného odborného orgánu státní správy, který je odpovědný za oblast, kterou tato 
metodika řeší.  

• Je důležité předem s orgánem státní správy projednat, zda a za jakých podmínek provádí 
certifikaci uvedeného druhu výsledku, tj. metodiky. 

Týká se programu: OMEGA, 
Jak má vypadat výsledek typu V – výzkumná zpráva? 

• Požadavek na jeho podobu je uveden v Metodice hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011). 
Jedná se o výzkumnou zprávu, která obsahuje utajované informace podle zvláštního 
právního předpisu (např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Údaje, které podléhají utajení vychází 
z výše uvedených právních norem. 

• Pokud bude výstupem projektu tento druh výsledku, bude na konci řešení projektu 
uvedená výzkumná zpráva s utajovaným obsahem předána přímo prostřednictvím tajné 
spisovny uživateli výsledku. 

 

Týká se programu: ALFA, OMEGA, CK 
Pokud je výsledkem řešení projektu patent nebo užitný vzor, musí být vý sledek schválen. 
 

• TA ČR používá pro uznávání výsledků projektů aktuálně platnou definici uvedenou 
v Metodice hodnocení výsledků projektů, která je zveřejněna i na stránkách TA ČR. Dle 
této metodiky se musí jednat o udělený patent či užitný vzor. 

 

 


