
 

 

 

Vážení příjemci, 
 
dovolujeme si Vám nabídnout možnost uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory, který 
spočívá v přestoupení na novou verzi Všeobecných podmínek.  
 
Hlavní změna, kterou přináší nové Všeobecné podmínky v6, je změna systému vracení nevyčerpaných 
prostředků podpory a finančního vypořádání podpory. Všeobecné podmínky v6 reagují na změnu 
vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Nové Všeobecné 
podmínky jsou již součástí podmínek veřejných soutěží vyhlášených po 1. 1. 2018. Nyní bychom rádi 
touto cestou nabídli Všeobecné podmínky v6 i příjemcům projektů zahájených dříve. Zároveň 
s úpravou Všeobecných podmínek logicky dochází k úpravě finanční části závazných parametrů, kde 
rozdělení jednotlivých nákladů v letech nebude závazným parametrem projektu. Závaznými 
parametry zůstanou jen celkové náklady účastníka v jednotlivých nákladových položkách za celou 
dobu řešení projektu, maximální intenzita podpory za projekt, maximální intenzita podpory 
jednotlivého účastníka a jednotlivé zálohy podpory v letech. 
  
Uvedená změna spočívá v opuštění systému ročního zúčtování se státním rozpočtem poskytnuté 
podpory, což umožňuje vypuštění povinnosti provádět každoročně finanční vypořádání se státním 
rozpočtem a navracení nespotřebovanou podporu. Přehled reálného čerpání proti plánu zůstává 
nadále součástí roční zprávy o řešení projektu. Máme za to, že nová úprava je pro příjemce výhodnější, 
a poskytuje jim možnost účelnějšího a efektivnějšího využití poskytnuté podpory v průběhu celého 
řešení projektu. 
 
Příjemce tak není povinen vracet nevyčerpanou část podpory za daný kalendářní rok poskytovateli. 
Stávající povinnost vrátit poskytovateli tu část podpory, kterou z nějakého důvodu nevyužije a již 
využívat nebude, zůstává. Povinnost vracet podporu před koncem kalendářního roku tak, aby při 
vypořádání se státním rozpočtem nebyla následně vratka vyšší než 5 % podpory za daný rok, se nově 
vztahuje logicky jen k poslednímu roku řešení. Je povinen neprodleně vrátit část podpory do 14 dnů 
od okamžiku, kdy se dozví, že podporu z nějakého důvodu nevyužije, nejpozději však do 31. prosince 
kalendářního roku, v němž projekt končí. Nejvýše 5 % poskytnuté nevyužité podpory je pak příjemce 
povinen vrátit nejpozději do 15. února roku následujícího po ukončení řešení projektu.  
  
Nově je tedy příjemce oprávněn podporu nespotřebovanou v kalendářním roce využít v roce 
následujícím. 
 
Takto navržená úprava však neznamená, že příjemce není povinen řešit projekt podle schváleného 
návrhu projektu, a v případě rozsáhlejších změn harmonogramu nebo čerpání podpory je příjemce 
povinen tuto skutečnost dle charakteru změny oznámit poskytovateli, nebo požádat o změnu projektu. 
Rovněž na povinnost předkládání průběžných zpráv nemá daná změna vliv, mění se pouze skladba 
vykazovaných údajů v průběžné zprávě, kde dojde ke zjednodušení vykazování. Samotné finanční 
vypořádání příjemce provede do 15. února roku následujícího po ukončení projektu. 
 

 

 



 

 

 
Všeobecné podmínky v6 dále obsahují tyto novinky: 
 

• Všechna práva a povinnosti jsou uvedena ve Všeobecných podmínkách, vnitřní předpisy 
obsahují pouze metodické pokyny podrobnější proces k jejich provedení; 

• V návaznosti na výše uvedené byla zakotvena základní úprava změnového řízení a rozšířena 
a zpřesněna část týkající se implementace, předkládání zpráv a provádění kontrol - metodické 
rozpracování bude i nadále součástí vnitřních předpisů; 

• Byla provedena revize sankcí - některé sankce byly zmírněny; 
• Podkategorie nákladů “Stipendia” byla přesunuta z kategorie “Ostatní přímé náklady” 

do kategorie “Osobní náklady”; 
• Došlo k rozsáhlým formulačním změnám za účelem zpřesnění textu. 

  
Všeobecné podmínky v6 předpokládají již podávání žádostí o změny prostřednictvím systému ISTA. 
Vzhledem k množství projektů, kterým je možnost přechodu na nové Všeobecné podmínky nabízena, 
není možné časově zkoordinovat okamžik spuštění funkcionality ISTA a podpisu dodatků. Proto bude 
tato funkce dostupná pro všechny projekty od 1. 1. 2020, do té doby postupujte i v případě přechodu 
na nové Všeobecné podmínky jako dosud, žádost o změnu proto zasílejte prostřednictvím datových 
schránek dle SME-07 Změnová řízení projektů. 
 
Jsme si vědomi, že přechodem na nový systém může vzniknout nejistota, jakým způsobem správně 
provést finanční vypořádání po ukončení projektu, tedy jak správně vyplnit formulář finančního 
vypořádání. V této záležitosti bude TA ČR jako doposud poskytovat metodickou podporu. 
 
Upozorňujeme na skutečnost, že Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory, musí být včas doručen, 
a to do 15. 11. 2019. Pokud nebude dodatek doručen do uvedeného termínu, nebude dodatek z naší 
strany již podepsán. Důvodem tohoto administrativního opatření je zajištění co nejhladšího průběhu 
přechodu na nové Všeobecné podmínky a sjednocení termínu aplikace nového systému nakládání 
s podporou. 
 
V případě nesouhlasu s uvedeným dodatkem není příjemce nucen k této změně přistoupit a nadále 
zůstává v platnosti jeho původní verze Všeobecných podmínek, dle kterých bude příjemce postupovat 
jako doposud. 

 

S pozdravem 

Technologická agentura ČR 


