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Příloha III ke smlouvě
Plán hodnocení Projektu

1)

Poskytovatel provádí kontrolu a hodnocení Projektu (dále jen „kontrola“) podle tohoto plánu
hodnocení Projektu v souladu s § 13 zákona č. 130/2002 Sb.

2)

Poskytovatel, pokud nerozhodne jinak, provádí kontrolu u projektů, jejichž řešení trvá více než
2 roky, zpravidla dvakrát – jednou přibližně v polovině řešení Projektu a jednou po ukončení
řešení Projektu. U projektů, jejichž řešení trvá kratší dobu, se kontrola provádí zpravidla jednou
až po ukončení řešení Projektu.

3)

Poskytovatel provádí kontrolu ve dvou stupních:
I. Monitoring: kontrola I. stupně se provádí zpravidla v polovině délky řešení Projektu, a to u
projektů, u nichž je podpora poskytována na dobu delší než 2 roky. U projektů, u nichž je
podpora poskytována na dobu řešení 2 roky a kratší, se zpravidla kontrola I. stupně provádí
až po ukončení řešení projektu a stává se tak součástí kontroly II. stupně. Kontrola probíhá
vždy za účasti člena/členů odborného poradního orgánu poskytovatele nebo poskytovatelem
určeného odborníka/určených odborníků, a to na základě příjemcem předložené průběžné
zprávy. Průběžná zpráva obsahuje informace a přílohu podle odst. 6 písm. a) této přílohy.
Závěrečná zpráva obsahuje informace a přílohu podle odst. 6 písm. b) této přílohy.
Poskytovatel si však vyhrazuje právo uskutečnit kontrolu I. stupně i v jiných časových úsecích
řešení Projektu.
II. Evaluace: kontrola II. stupně navazuje vždy až na kontrolu I. stupně a je realizována za účasti
člena/členů odborného poradního orgánu poskytovatele nebo poskytovatelem určeného
odborníka/určených odborníků, a to na základě příjemcem předložené průběžné zprávy či
závěrečné zprávy. Závěrečná zpráva obsahuje informace a přílohu podle odst. 6 písm. b) této
přílohy. Evaluace může být navázána na provedení finanční nebo veřejnosprávní finanční
kontroly, kterou provádí rovněž poskytovatel. Poskytovatel provádí hodnocení II. stupně
(evaluaci) vždy při zjištění nesouladu v I. stupni hodnocení (monitoringu) a vždy po ukončení
řešení Projektu.

4)

Podle výsledku hodnocení ve II. stupni bude Projekt zařazen do jedné z následujících kategorií:
V

Projekt úspěšně plní/splnil stanovené cíle v souladu se smlouvou; bylo dosaženo
vynikajících výsledků ve výzkumu a vývoji mezinárodního významu. Výsledek hodnocení
Projektu v této kategorii je třeba podrobně odůvodnit popisem skutečností, které
prokazatelně ovlivňují nebo ovlivnily aktuální světové trendy výzkumu a vývoje.

U Projekt plní/splnil stanovené cíle v rozsahu stanoveném ve smlouvě („uspěl podle
zadání“) a byly získány kvalitní výsledky ve výzkumu a vývoji na národní úrovni.
O Projekt neplní/nesplnil stanovené cíle z důvodů, které nemohl poskytovatel ani příjemce
předvídat. Ostatní podmínky stanovené ve smlouvě byly ale dodrženy. Výsledek
hodnocení Projektu v této kategorii je třeba podrobně odůvodnit popisem a vysvětlením
skutečností, které příjemce objektivně nemohl předvídat a které mu z prokazatelně
objektivních důvodů znemožnily splnit všechny cíle stanovené v Příloze II. Nesplněné cíle
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jsou kategorizovány na cíle, které nebyly naplněny vůbec a cíle, které byly naplněny
zčásti. V druhém případě je třeba specifikovat, do jaké míry byly cíle naplněny. Protože
výsledek hodnocení Projektu v kategorii „O“ znamená nesplnění některých závazků
příjemce stanovených ve smlouvě, případné uplatnění sankcí je třeba posuzovat
v souladu s článkem 14 smlouvy.
S

Projekt neplní/nesplnil stanovené cíle, podmínky stanovené smlouvou nebyly ze strany
příjemce dodrženy. Výsledek hodnocení Projektu v této kategorii znamená neplnění
podmínek smlouvy a uplatnění sankcí je třeba posuzovat v souladu s článkem
14 smlouvy. V případě, že půjde o výsledek průběžného hodnocení Projektu, promítne
se do výše poskytované podpory Projektu pro další etapu řešení, kdy původně
stanovená výše podpory pro následující kalendářní rok nebo pro celé následující období
může být snížena až o 50 % oproti hodnotě uvedené ve smlouvě. Výsledek hodnocení
v této kategorii v posledním roce řešení Projektu bude spojen s uplatněním sankce, která
může mít i formu úplného odnětí podpory, požadavku na její vrácení nebo vrácení její
části podle článku 10 smlouvy.

5)

V souvislosti s vyhodnocením Programu může poskytovatel požadovat, aby příjemce předložil
další podklady pro závěrečné zhodnocení výsledků Projektu, případných přínosů Projektu a jejich
socioekonomických dopadů v návaznosti na vyčerpanou podporu v období až do 180 dnů ode
dne ukončení poskytování podpory v rámci Programu.

6)

Pro účely kontroly Projektu v průběhu a na konci jeho řešení má příjemce povinnost předložit
poskytovateli ke schválení následující dokumenty:
a) průběžnou zprávu o řešení Projektu, je-li podle ustanovení odst. 3) této přílohy vyžadována.
Průběžná zpráva musí obsahovat








informace o postupu prací na Projektu,
zhodnocení dosažených dílčích cílů Projektu,
porovnání skutečně provedených prací na Projektu s plánovaným harmonogramem,
přehled a zdůvodnění případných změn, které během řešení Projektu nastaly oproti
původním plánům v harmonogramu a rozpočtu, včetně uvedení stanoviska
poskytovatele,
porovnání výše skutečně vynaložených uznaných nákladů a výše skutečně čerpané
podpory s plánovaným rozpočtem,
porovnání skutečných výstupů Projektu s daty zveřejněnými příjemcem,
roční vyúčtování uznaných nákladů Projektu, včetně souhrnného a položkového výpisu
nákladů z účetní evidence, za monitorovací období.

V rámci průběžného hodnocení je rovněž posuzováno plnění informační povinnosti příjemce a
předávání informací do IS VaVaI. Povinnou přílohou průběžné zprávy jsou dva oponentní
posudky dvou nezávislých oponentů a zápis z oponentního řízení. Průběžné oponentní řízení se
provádí podle pokynů poskytovatele1;
1

)

Poskytovatel zveřejní pokyny k oponentnímu řízení na internetových stránkách Programu. Podle pokynů
poskytovatele si tento zpravidla vyhrazuje právo určit oponenty a členy oponentní rady nebo členy kontrolní komise,
termín, místo konání a způsob provedení oponentního řízení nebo kontrolního dne. Příjemce má právo se k návrhu
poskytovatele vyjádřit, a to nejdéle 7 kalendářních dnů od jeho doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s návrhem
poskytovatele souhlasí. Případné námitky příjemce však poskytovatel není povinen akceptovat.
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b) závěrečnou zprávu o řešení Projektu, která obsahuje







veškeré informace o průběhu řešení Projektu v posledním kalendářním roce a za celé období
řešení Projektu (tj. ode dne oznámeného zahájení Projektu do dne jeho ukončení),
souhrnné zhodnocení a přehled dosažených výsledků a výstupů s ohledem na všechny
stanovené cíle,
plnění předepsaných indikátorů,
vyúčtování celkových uznaných nákladů Projektu a přehled vynaložených nákladů včetně
specifikace jejich položek a souhrnného a položkového výpisu z účetní evidence,
výpis o čerpání přidělené podpory Projektu,
přehled a zdůvodnění případných změn, které během řešení Projektu nastaly oproti
původním plánům v harmonogramu a rozpočtu, včetně uvedení stanoviska poskytovatele.

Součástí závěrečné zprávy je redakčně upravená závěrečná zpráva, tj. závěrečná zpráva upravená k
publikování tak, aby poskytla třetím stranám natolik dostatečnou informaci o dosažených výsledcích,
že mohou požádat příjemce o licenci na výsledky, aniž by byla ohrožena priorita příjemce výsledky
publikovat, autorsky nebo jinak právně chránit, komerčně využít či jiným způsobem zveřejnit.
(Redakčně upravená závěrečná zpráva se nepředkládá v případě, kdy lze závěrečnou zprávu zveřejnit
v plném znění). Povinnou přílohou závěrečné zprávy jsou dva oponentní posudky dvou nezávislých
oponentů a zápis z oponentního řízení. Závěrečné oponentní řízení se provádí podle pokynů
poskytovatele1;
c) dodatečné zprávy, tj. jakékoliv další zprávy vyžádané poskytovatelem za účelem kontroly.

7)

Příjemce zpracuje dokumenty podle odst. 6 této přílohy v rozsahu a formátech podle pokynů
poskytovatele, a předkládá je v listinné a elektronické formě, za jejichž obsahovou shodnost sám
odpovídá. Příjemce předává listinnou formu dokumentů poskytovateli doporučenou poštou
nebo prostřednictvím podatelny poskytovatele.

8)

Příjemce předkládá průběžnou zprávu poskytovateli (je-li podle odst. 3) vyžadována), podle odst.
6 písm. a) této přílohy, bez zbytečného prodlení do 60 kalendářních dnů od výzvy učiněné
poskytovatelem, nejdéle však do 30. ledna následujícího kalendářního roku. Poskytovatel si
může vyžádat mimořádné předložení průběžné zprávy o řešení Projektu i mimo výše uvedené
termíny.

9)

Příjemce předkládá závěrečnou zprávu podle odst. 6 písm. b) této přílohy poskytovateli nejdéle
do 30 kalendářních dnů po ukončení Projektu podle článku 3 odst. 3 smlouvy.

10)

Poskytovatel je oprávněn nařídit příjemci uspořádat kontrolní den kdykoli v průběhu řešení
Projektu a předložené zprávy podle odst. 6 této přílohy nechat v rámci kontrolního dne posoudit
kontrolní komisí. Kontrolní den se provádí podle pokynů poskytovatele.

11)

Oponentní řízení nebo kontrolní den organizačně a finančně zajišťuje příjemce a konají se
zpravidla v místě řešení Projektu, pokud poskytovatel po předchozí dohodě s příjemcem
nestanoví jinak. Příjemce je povinen osobám, které se účastní oponentního řízení nebo
kontrolního dne nebo jsou jmenovitě určeny poskytovatelem, poskytnout v předem dohodnuté
době přístup na pracoviště, kde je Projekt řešen, k osobám podílejícím se na řešení Projektu,
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ke všem dokumentům, počítačovým záznamům a zařízením, které přísluší k Projektu. Od osob
účastnících se oponentního řízení nebo kontrolního dne se požaduje slib mlčenlivosti ve vztahu
k obchodnímu či jinému typu tajemství definovaného podle zvláštních právních předpisů.
12)

Oponentní rada při oponentním řízení a kontrolní komise při kontrolním dnu a jednáních
souvisejících s průběhem řešení a ukončením Projekt postupují zejména v souladu se zákonem
č. 130/2002 Sb., pokyny poskytovatele a Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací
a hodnocení výsledků ukončených programů schvalovanou vládou ČR a platnou pro hodnocení
uplynulého kalendářního roku.

13)

Z kontrolního dne je pořizován zápis, který je vyhotoven vždy na místě ve dvou vyhotoveních,
přičemž jeden z nich náleží poskytovateli a druhý příjemci. Příjemce je povinen doručit
poskytovateli zprávu z kontrolního dne do 7 kalendářních dnů ode dne jeho konání.

