
Pokyny k vyplnění odhadu čerpání finančních prostředků 

  

Dne 5.12.2019 Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) rozeslala emailové zprávy na 

statutární zástupce, řešitele a další osoby spojené s řešením projektů, ve kterých žádá příjemce o 

revizi čerpání poskytnutých účelových prostředků a stanovení odhadu čerpání poskytnuté 

podpory k 31. 12. 2019. K této zprávě je přiložen excelový soubor. Stanovení tohoto odhadu se 

netýká projektů podpořených v programu BETA2. 

  

Termín pro vyplnění těchto formulářů a zaslání zpět je stanoven na 20. 12. 2019. 

  

Formulář zašlete zpět datovou schránkou. ID datové schránky: afth9xp 

  

Zaslané tabulky jsou ze strany TA ČR částečně předvyplněné. Žádáme Vás o kontrolu všech 

uvedených hodnot. V případě nesouladu nás ihned kontaktujte! Buňky a součtové řádky, které se 

počítají automaticky, jsou uzamčené a nepůjdou z Vaší strany měnit. Vyplňujete pouze odhad 

čerpání dotace a to do sloupce 2 – Odhad použitých prostředků v roce 2019 - zapisujte vždy 

do řádku s konkrétním číslem projektu. 

Veškeré číselné údaje uvádějte v Kč na dvě desetinná místa. 

V případě, že máte verzi všeobecných podmínek nižší než verzi 5 a že předpokládaná 

výsledná vratka u jednotlivých podpořených projektů Vám vychází větší než 5 % 

poskytnuté dotace, vraťte takto nevyčerpané prostředky na běžný výdajový účet TA ČR 

3125001/0710 tak, aby byly připsány   na výše uvedený účet nejpozději do 31. 12. 2019. 

Jako variabilní symbol uveďte číslo projektu.  

Při verzi všeobecných podmínek č. 5 a vyšší se nevyčerpané prostředky nemusí vracet v 

průběhu řešení projektu, ale až při jeho ukončení. 

 Odhad čerpání dotací musí být podepsán oprávněným zaměstnancem. 

Upozorňujeme, že nedodržení termínu stanoveného poskytovatelem je posuzováno jako 

porušení smlouvy. Žádáme proto o včasné dodání odhadu čerpání. 

Pokud jste emailovou zprávu neobdrželi nebo se v zaslaném souboru vyskytl jakýkoliv nesoulad, 

obraťte se neprodleně na Simonu Zmatlíkovou, tel. 234 611 413, email zmatlikova@tacr.cz nebo 

na Radka Najmana, tel. 234 611 415, email najman@tacr.cz. 

  

 



Vysvětlivky k tabulce 

  

Řádky 

1. B1 Dotace celkem – součtový řádek dotace za všechny projekty podpořené TA ČR ve Vaší 

organizaci. 

a. V tom – rozpis dotací podle jednotlivých projektů. Název programu a identifikátor projektu 

(číslo smlouvy nebo číslo projektu bez písmen). 

  

Sloupce 

Sloupec a. ukazatel – identifikace projektů, předvyplněno ze strany TA ČR 

Sloupce b.-d. - nevyplňují se pro účely TA ČR 

Sloupec 1 – Dotace zaslaná v roce 2019 – předvyplněno ze strany TA ČR – hodnota se rovná výši 

poskytnuté dotace dle smlouvy ponížená o případnou zaslanou vratku v roce 2018 

Sloupec 2 – Odhad použitých prostředků v roce 2019 – zde vyplňuje příjemce odhad čerpání k 31. 

12. 2019, hodnota nesmí být vyšší než hodnota uvedená ve sloupci 1 u všeobecných podmínek s 

verzí nižší než č. 5 

Sloupec 3 – Předpokládaná výše vratky dotace – počítá se automaticky jako rozdíl sloupce 1 a 

sloupce 2. Buňka je uzamčena. 

  

Žádáme příjemce o kontrolu předvyplněných údajů ze strany TA ČR u zaslané tabulky, 

vyplnění sloupce č. 2 a o posouzení výsledné vratky. Upozorňujeme, že dotace vyplácené 

ex post jsou vyjmuty z tohoto finančního vypořádání a nejsou tudíž zahrnuty do údajů v  

tabulce. 

V případě, že máte verzi všeobecných podmínek nižší než verzi 5 a že předpokládaná 

výsledná vratka u jednotlivých podpořených projektů Vám vychází větší než 5 % 

poskytnuté dotace, vraťte takto nevyčerpané prostředky na běžný výdajový účet TA ČR 

3125001/0710 a to připsáním na účet nejpozději do 31.12.2019. Jako variabilní symbol 

uveďte číslo projektu. 

Při verzi všeobecných podmínek č. 5 a vyšší se nevyčerpané prostředky nemusí vracet v 

průběhu řešení projektu, ale až při jeho ukončení. 

  

 


