NCK 1 - UZNATELNOST NÁKLADŮ A VYKAZOVÁNÍ
PŘÍJMŮ Z KOMERCIALIZAČNÍCH AKTIVIT PROJEKTU
Pro jednodušší orientaci v problematice uznatelnosti nákladů projektu v programu Národní centra
kompetence 1 (dále jen „NCK 1”) je níže uveden souhrn relevantních ustanovení zákona č. 130/2002 Sb.,
zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále
jen „ZPVV”) a dokumentů, které jsou na program NCK 1 navázány.
Dle § 2 odst. 2 písm. l) ZPVV jsou uznanými náklady takové způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu,
vývoji a inovacích, které poskytovatel schválí, a které jsou zdůvodněné.
Technologická agentura ČR se jako poskytovatel podpory (dále jen „poskytovatel”)
následovně:
1.

k uznatelnosti nákladů celkového projektu:
1.1.
náklady projektu jsou uznatelné po nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory
(dále jen „Smlouva”). Všeobecné podmínky v čl. 16 odst. 4 k tomu dodávají, že pokud
dojde k nabytí účinnosti Smlouvy ke dni pozdějšímu, než je den uvedený jako začátek řešení
projektu1 v Závazných parametrech řešení projektu, bude na náklady na řešení projektu
vzniklé mezi těmito dny pohlíženo, jako by se jednalo o náklady vzniklé po nabytí účinnosti
Smlouvy.
1.2.

2.

1

vyjadřuje

Kapitola 3.2 Zadávací dokumentace stanoví příjemci povinnost předložit první dílčí
projekt již před uzavřením Smlouvy, z čehož plyne, že poskytovatel vznik nákladů před
uzavřením Smlouvy předpokládá.

K uznatelnosti nákladů dílčích projektů:
2.1.
dle čl. 4 odst. 3 písm. a) Smlouvy musí být dílčí projekty schváleny Radou centra. Jelikož
Rada centra schvaluje dílčí projekt na základě jeho návrhu, jenž mimo jiné obsahuje
datum zahájení dílčího projektu, které může předcházet datu schválení dílčího projektu
Radou centra, a finanční plán, považují se náklady dílčího projektu schváleného Radou
centra za uznatelné od data, který je v návrhu dílčího projektu stanoven jako začátek
jeho řešení.
2.2.
Dle čl. 4 odst. 3 písm. c) Smlouvy - náklady na dílčí projekt lze financovat z poskytnuté
podpory až po marném uplynutí lhůty pro vyjádření poskytovatele nebo jeho sdělení, že
nemá k návrhu dílčího projektu výhrady. Z toho vyplývá, že po schválení dílčího projektu
poskytovatelem lze uznatelné náklady projektu uhradit z poskytnuté podpory a lze tak
učinit i zpětně. Možnost zpětného hrazení uznatelných nákladů z podpory plyne z faktu,
že poskytovatel schvaluje dílčí projekt na základě návrhu, který obsahuje i den zahájení
řešení. Schválením dílčího projektu dává poskytovatel souhlas se všemi skutečnostmi,
které jsou v návrhu dílčího projektu uvedeny, tedy i se dnem zahájení řešení jako datem,

dle kapitoly 3.3 Zadávací dokumentace je termín zahájení projektu nejdříve 1. 6. 2018
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od kterého jsou náklady dílčího projektu uznatelné, tedy způsobilé k tomu, aby byly
financovány z podpory.
Pokud tedy převedeme výše uvedená ustanovení na konkrétní příklad, bude uznatelnost nákladů dílčího
projektu vypadat takto:
• datum zahájení dílčího projektu uvedené v jeho návrhu: 1. 3. 2019
• datum schválení dílčího projektu Radou centra: 15. 3. 2019
• datum schválení dílčího projektu poskytovatelem: 29. 3. 2019.
Náklady tohoto dílčího projektu budou uznatelné od 1. 3. 2019.
Pravidla uznatelnosti nákladů jsou uvedena v níže uvedených dokumentech, které je nezbytné vykládat
systematicky:
•
•
•

Smlouva o poskytnutí podpory
Všeobecné podmínky (verze 5)
Zadávací dokumentace programu Národní centra kompetence 1

Výše uvedený výklad relevantních ustanovení považuje poskytovatel za jediný možný.

VYKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z KOMERCIALIZAČNÍCH AKTIVIT PROJEKTU
Dle čl. 4 odst. 4. Smlouvy je příjemce typu výzkumná organizace povinen v průběhu realizace projektu
zajistit příjmy z komercializačních aktivit v objemu alespoň 19 % finanční podpory.
K tomuto poskytovatel dodává, že povinná výše příjmů z komercializačních aktivit projektu se bude
počítat za každý jednotlivý kalendářní rok řešení projektu a to jako alespoň 19 % z částky, která bude
ke konci předmětného roku uvedena v Závazných parametrech jako výše podpory na daný rok.
Tyto příjmy budou vykazovány prostřednictvím Výkazu příjmů z komercializačních aktivit projektu v
rámci programu NCK 1, jenž bude přílohou Průběžné/Závěrečné zprávy.
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