Změna Všeobecných podmínek na verzi 3
V souvislosti se zkušenostmi, které přinesla aplikace nových Všeobecných podmínek
ke Smlouvě o poskytnutí podpory, které byly poprvé aplikovány ve 4. veřejné soutěži
programu ALFA, a které do dnešní doby doznaly pouze drobných technických úprav, bylo
přistoupeno k širší revizi a upřesnění některých sporných otázek, popřípadě k narovnání
institutů, které činily v minulosti aplikační problémy. Dále byly provedeny některé úpravy
vycházející ze změny evropských pravidel veřejné podpory.
V nové verzi Všeobecných podmínek si poskytovatel vyhrazuje změnu vnitřních
předpisů. Je třeba vždy postupovat dle verze vnitřního předpisu platné a účinné v době
provedení konkrétního úkonu. Oproti původní úpravě tak odpadá nejistota, která úprava
vnitřních předpisů má být pro konkrétní případ aplikována s ohledem na to, která úprava je
pro příjemce výhodnější, jelikož v řadě případů je obtížné toto stanovit.
Bylo zpřesněno ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. d), které zakotvuje povinnost příjemce
vrátit nevyčerpanou část podpory, jelikož z původního znění nebylo zcela zřejmé, zda se
částka k vrácení nejvýše 5% nevyčerpané podpory do 15. února následujícího kalendářního
roku počítá z celé částky podpory poskytnuté na daný kalendářní rok, nebo z částky
představující nevyčerpanou část podpory.
Blíže specifikována byla oblast příjmů z projektů dle čl. 9 Všeobecných podmínek, která
byla v minulosti předmětem častých dotazů. Kalkulaci příjmů je třeba uvést v průběžné či
závěrečné zprávě z řešení projektu, a odvést nejpozději do 15. února následujícího
kalendářního roku. V souladu s prohlášením uveřejněným na webu TA ČR ze dne 15. ledna
2015 bylo doplněno, že povinnost odvádět příjmy se nevztahuje na příjmy do částky 200,- Kč.
Ve vztahu k přeměnám obchodních společností je často diskutován dopad ustanovení
§ 14a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, které stanoví povinnost žádat
poskytovatele o souhlas v případě plánované přeměny, při které zaniká příjemce, a tento má
zájem o přechod práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí podpory. Dle nastavení nových
všeobecných podmínek má nesplnění této povinnosti za následek neuznatelnost nákladů mezi
dnem nabytí účinnosti přeměny a schválení této změny dle SME-07 Změnová řízení projektů.
V kategorii osobních nákladů byla specifikována přípustná výše odměn zaměstnanců
příjemce, kteří se podílí na řešení projektu. Bližší specifikace byla provedena i v kategorii
ostatních přímých nákladů,
Věříme, že provedené změny budou mít pozitivní dopad na smluvní vztahy mezi
poskytovatelem a příjemci, předejdou případným nejasnostem při výkladu některých
ustanovení a tím přispějí k naplnění cílů veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích.

