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PROHLÁŠENÍ  
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY 

K NĚKTERÝM USTANOVENÍM VŠEOBECNÝCH 
PODMÍNEK  

 

 

Předsednictvo TA ČR na základě dosavadních zkušeností s aplikací Všeobecných 
podmínek ve verzi 2, které jsou přílohou č. 06 F-211 směrnice SME-11 Směrnice pro 
přípravu a vyhlášení veřejné soutěže, vydává toto prohlášení o aplikaci některých 
ustanovení v praxi. 

 

I. 

Vracení nevyčerpané části poskytnuté podpory 

Z článku 4, bod 1, odst. d) Všeobecných podmínek vyplývá povinnost hlavního příjemce: 
“vrátit poskytovateli na jeho běžný výdajový účet část podpory, a to do 14 kalendářních dnů 
poté, co se dozví, že tuto část z jakéhokoliv důvodu nevyužije, nebo poté, co byl 
poskytovatelem k jejímu vrácení vyzván, přičemž nejpozději do 31. prosince příslušného 
roku musí být takto nevyčerpaná podpora za tento rok připsána na běžný výdajový účet 
poskytovatele; hlavní příjemce je však oprávněn vrátit max. 5% takto nevyčerpané podpory 
až do 15. února na účet 6015-3125001/0710, pokud tak řádně odůvodní v průběžné nebo 
závěrečné zprávě. Pokud je příjemce veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou 
institucí, může takto nevyužitou podporu převést do fondu účelově určených prostředků, 
nejvýše však 5 % objemu podpory poskytnuté a pouze jemu příslušné v daném kalendářním 
roce.” 

 

mailto:info@tacr.cz


 

Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6    STRANA 2 (CELKEM 3) 
telefon: +420 234 611 111 / fax: +420 234 611 112 / e-mail: info@tacr.cz   VEŘEJNÉ 
www.tacr.cz 

Uvedený 5 % limit umožňuje určitou výši podpory vrátit až v roce následujícím za splnění 
daných podmínek a jedná se tedy o určitou výjimku z obecně platné povinnosti provést 
vrácení veškeré nevyčerpané podpory do konce příslušného kalendářního roku. 

Hlavní příjemce je povinen průběžně sledovat čerpání prostředků celého projektu (vč. 
dalších účastníků). Nejpozději v průběhu prosince by si proto měl vyžádat informace od 
dalších účastníků projektu a provést odhad nákladů do konce roku, včetně těch, které budou 
hrazeny v lednu, ale jedná se o náklady příslušného roku. Prostředky, které nebyly použity a 
nebudou použity k úhradě nákladů příslušného roku ani v lednu, vrátí na účet poskytovatele, 
a to tak, aby nejpozději 31.12. byly vrácené prostředky připsány na účet poskytovatele.   

Příjemce/další účastník podpory může tedy použít prostředky příslušného roku i v 
následujícím roce, a to pokud jimi bude v následujícím roce hradit náklady tohoto 
roku, přičemž  tyto náklady musí být řádně zaúčtovány a musí být uhrazeny v době 
splatnosti, nejdéle však do 30 dnů.   

Příjemce tedy k 31.12. nemusí vracet tu část prostředků určených pro příslušný rok, 
kterou použije v lednu následujícího roku k úhradě svých závazků z příslušného roku 
(prosincové mzdy, prosincové faktury se splatností v lednu následujícího roku). 
Prostředky, které ani v lednu nevyužije, vrátí poskytovateli dotace nejpozději do 15.2. 
Částka, která bude vrácena po 1.1. však nesmí přesáhnout 5 % podpory daného roku s 
ohledem na povinnost příjemce řádně a průběžně sledovat náklady projektu.  

Předsednictvo TA ČR v souvislosti s tímto ustanovením dále prohlašuje, že základ pro 
výpočet 5% limitu pro vracení v roce následujícím tvoří celková výše podpory 
poskytnutá v příslušném kalendářním roce na řešení projektu a nikoliv pouze její 
nevyčerpaná část, jak by mohlo vyplývat z gramatického výkladu tohoto ustanovení. 

 

P ř í k l a d : 

Poskytnuté prostředky pro rok 2014 činí 5 mil. Kč. Míra podpory činí 100 %.  

Stav k 31. 12. 2014: 

● uhrazené způsobilé náklady projektu: 4 500 000,- Kč 

● neuhrazené způsobilé náklady projektu: 430 000,- Kč, z toho: 

a. neuhrazená faktura za službu se splatností  5. 1. 2015 -  30 000,- Kč;  

b. odhad osobních nákladů za prosinec 2014 - 400 000,- Kč 

● nevyčerpaná část podpory: 70 000,- Kč 

Postup příjemce: 

● 31. 12. 2014 vrátí na účet poskytovatele část podpory, která nebude vyčerpána, 
tj.    70 000,- Kč 

● v lednu 2015 uhradí neuhrazené náklady předchozího roku: 

a. fakturu za službu - 30 000,- Kč 

b. osobní náklady - 395 000,- Kč (skutečné náklady jsou nižší, než odhadované) 
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● do 15. 2. odešle na účet poskytovatele nevyčerpanou část dotace, tj. 5 000,- Kč 
(jedná se o rozdíl mezi odhadem nákladů na osobní výdaje a skutečnými náklady) 

  

V této souvislosti upozorňujeme příjemce, že nevyčerpanou podporu vrací ihned poté (resp. 
do 14 kalendářních dnů), co zjistí, že ji nevyčerpá (resp. nebude čerpána na řešení celého 
projektu, tedy i dalšími účastníky), a to kdykoliv během příslušného roku (např. odpadne 
potřeba nákupu materiálu, se kterým bylo původně kalkulováno, na základě výběrového 
řízení vysoutěží nižší cenu apod.). Termín do konce příslušného roku je nejzazším 
termínem, kdy tak lze učinit a slouží zejména pro případy, kdy si hlavní příjemce není jistý, 
zda podporu využije či ne. V případě, že by tedy došlo ke zjištění těchto skutečností v 
průběhu roku (tedy pokud příjemce už v průběhu roku ví, že ji opravdu nevyčerpá), nelze 
odložit vrácení příslušné části podpory až na konec roku. Tato situace je pak posuzována 
jako porušení rozpočtové kázně (srov. čl. 5 odst. 2 Všeobecných podmínek). 

 

II. 

Služby jako uznaný náklad 

Podle čl. 17, bod 1, odst. c) jsou v rozpočtové položce “Náklady na služby (subdodávky)” 
zařazeny pouze náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, tj. přenesení části 
výzkumné činnosti projektu na dodavatele. Další služby vzniklé v přímé souvislosti s řešením 
projektu, které však nemají charakter subdodávek by tak neměly být vykazovány v této 
položce. Současně z čl. 17, bod 1, odst. d) vyplývá, že v rozpočtové položce “Další provozní 
náklady” mohou být zahrnuty například i cestovní náklady anebo náklady na údržbu majetku, 
přičemž výčet položek v tomto ustanovení není extenzivní. V indikativním výčtu položek tak 
nejsou explicitně uvedeny náklady na další služby vzniklé v přímé souvislosti s řešením 
projektu a splňující všechny podmínky uvedené v čl. 16 Všeobecných podmínek. 

Služby, které nemají charakter subdodávky a  nelze je tedy vykázat v rozpočtové 
položce “Služby”, současně však splňují všechny podmínky pro uznání výdaje dle čl. 
16 Všeobecných podmínek - “Uznané náklady” mohou být zahrnuty do rozpočtové 
položky “Další provozní náklady”.  

 

P ř í k l a d : 

Příjemce využívá služeb účetního poradce, který není jeho zaměstnancem, a má tak s ním 
uzavřenou občanskoprávní smlouvu. Tento subjekt mu poskytuje mimo jiné i poradenství, jak 
správně účtovat nakládání s finančními prostředky potřebnými pro řešení projektu. Tato 
činnost je považována jako služba, nikoliv však jako subdodávka. Náklady na toto účetní 
poradenství je však možno uznávat v rámci výše uvedeného ustanovení, pokud splňují další 
podmínky, zejména jsou v přímé souvislosti s řešením projektu.  

 

TA ČR toto prohlášení promítne z důvodu právní jistoty do nejbližší změny 
Všeobecných podmínek tak, aby gramatický výklad předmětných ustanovení byl v 
souladu s tímto prohlášením, a umožní stávajícím příjemcům náhradu současné verze 
2 za novou verzi 3. 
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