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Prohlášení
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY
K NĚKTERÝM USTANOVENÍM VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK 2
TA ČR na základě dosavadních zkušeností s aplikací Všeobecných podmínek ve verzi 1,2 i 3,
které jsou přílohou č. 06 směrnice SME-11 Směrnice pro přípravu a vyhlášení veřejné
soutěže, vydává toto prohlášení o aplikaci některých ustanovení v praxi.

I.
Povinnost dosahovat výsledky
Článek 4 odstavec 1 písm. b) Všeobecných podmínek stanoví povinnost příjemce svou činností při
řešení projektu dosahovat výsledků ve lhůtách uvedených v Závazných parametrech řešení
projektu, přičemž příjemci, kteří jsou vázáni verzí 1 Všeobecných podmínek, mají ještě povinnost
poskytovateli prokázat jejich existenci (např. doručením příslušných dokumentů) včetně přiřazení k
cílům dané podoblasti národních priorit. Ve všech uvedených verzích je také stanoveno, že v případě
nedodržení této povinnosti se odvádí 100 % poskytnuté podpory určené k dosažení toho výsledku,
kterého nebylo dosaženo (čl. 5 odst. 2 písm. b), ve spojení se způsobem výpočtu v čl. 16 odstavec 6
Všeobecných podmínek).
TA ČR tímto prohlašuje, že toto ustanovení bude aplikováno tak, že 100 % odvod bude realizován až
na základě věcného posouzení dosažení/nedosažení takového výsledku před konáním závěrečného
oponentního řízení, a dále s ohledem na povinnost dosáhnout cílů projektu. O povinnosti uhradit
100 % odvod za nedosažení výsledku rozhodne předsednictvo v případě, že výsledek nebude
dosažen do doby konání závěrečného oponentního řízení, a nebylo tak možné jej posoudit, nebylo
dosaženo cílů projektu, nebo z jiného závažného důvodu.

Nedosažení výsledku dle lhůt stanovených v závazných parametrech, byť o jediný den, však vždy
představuje porušení povinnosti písemně informovat poskytovatele o veškerých změnách, které by
mohly mít vliv na řešení projektu a cíle projektu (čl. 4 odst. 2 písm. b) Všeobecných podmínek), což
bude mít za následek udělení smluvní pokuty dle čl. 5 odst. 3 písm. b) Všeobecných podmínek. Podle
verze 1 Všeobecných podmínek bude tato pokuta vymáhána i v případě, že příjemce neprokáže
poskytovateli ve stanovené lhůtě existenci výsledku (např. doručením příslušných dokumentů)
anebo neprovede přiřazení k cílům dané podoblasti národních priorit.

II.
Určení výsledku typu „X“ nebo „O“
Článek 16 odstavec 6 Všeobecných podmínek stanoví postup, jak určit náklady na konkrétní
výsledek, avšak neobsahuje již tento postup pro výsledky typu „X“ nebo „O“. Určení nákladů na
takový výsledek se provede tak, že tyto odpovídají zbytkové hodnotě po odečtení všech dílčích
hodnot ostatních výsledků z celkové podpory. Pokud je deklarováno více výsledků tohoto typu,
rozdělí se hodnota mezi ně rovným dílem.

