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Rozpočtové provizorium a projekty ve fázi realizace 

Vážení, 

 

dovolujeme si Vás oslovit jako příjemce v projektech řešených na základě smlouvy o poskytnutí podpory 

uzavřené s Technologickou agenturou ČR, jakožto poskytovatelem podpory (dále jen „poskytovatel”). Toto 

oznámení se vztahuje ke všem projektům ve fázi realizace, u kterých je Vaše organizace příjemcem a TA ČR 

poskytovatelem, a které byly podpořeny v rámci veřejných soutěží a mezinárodních výzev. 

 

Vzhledem k tomu, že prozatím nedošlo ke schválení zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 

a dostaneme se tak pravděpodobně do období tzv. rozpočtového provizoria, jsme dle Všeobecných podmínek 

povinni Vás informovat o možné změně lhůty pro poskytnutí podpory na rok 2022. Situaci momentálně 

řešíme s Ministerstvem financí a o aktuálním stavu Vás budeme informovat. Pokud k rozpočtovému 

provizoriu dojde, řídí se poskytovatel následujícím: 

Dle § 10 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a návazně 

čl. 3 odst. 3 Všeobecných podmínek (resp. čl. 3 odst. 4 Všeobecných podmínek verze 3) je předpokladem 

poskytnutí podpory to, že nedojde v důsledku rozpočtového provizoria nebo krácení prostředků ze státního 

rozpočtu k regulaci čerpání státního rozpočtu. V důsledku výše uvedeného a na základě                                                 

čl. 3 odst. 4 Všeobecných podmínek (resp. čl. 3 odst. 5 Všeobecných podmínek verze 3) Vás informujeme 

o tom, že pokud dojde k rozpočtovému provizoriu, zvolí poskytovatel postup (či kombinaci postupů) dle                          

čl. 3 odst. 4 Všeobecných podmínek (resp. čl. 3 odst. 5 Všeobecných podmínek verze 3), tedy: 

a) oznámí písemně hlavnímu příjemci, že příslušnou část podpory neposkytne ve stanovené lhůtě              

a je-li tak možné, uvede jinou lhůtu, kdy bude hlavnímu příjemci tato část podpory poskytnuta, 

b) navrhne hlavnímu příjemci změnu Závazných parametrů řešení projektu nebo 

c) smlouvu o poskytnutí podpory vypoví. 

O tom, k jaké variantě poskytovatel případně přistoupí, budete informováni dalším oznámením. 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

S pozdravem 

 

 

Martin Bunček 

ředitel Kanceláře TA ČR 
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