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Finanční, právní a administrativní aspekty 
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Finanční a administrativní aspekty (I) 

• Ponechání MÍRY FINANCOVÁNÍ z H2020 

– 100% přímých nákladů (resp. 70% pro inovační akce)  

– 25% sazba pro nepřímé náklady 

 

• Zjednodušování v oblasti OSOBNÍCH NÁKLADŮ 

– Nebude se již rozlišovat mezi „Basic Remuneration“  
a „Aditional Remuneration“ 

 zrušení projektového bonusu 8 000 EUR 

 

– Osobní náklady příjemců s projektovým odměňováním 
způsobilé pouze do výše osobních nákladů placených za 
účast v národních projektech.  

– Projektové odměňování = odměňování za účast v projektech, 
které je vypláceno konzistentně podle obvyklé praxe instituce.  
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Finanční a administrativní aspekty (II) 

• Širší využití projektů financovaných formou jednotné částky: 
„lump sum project funding“ 

 

• GARANČNÍ FOND přejmenován na tzv. „Mutual Insurance 
Mechanism“ a využit i v dalších programech EU 

– 5% odvod může být zvýšen na 8% nebo naopak snížen na 
základě pravidelného hodnocení.  

 

• Širší respektování obvyklé praxe příjemců - zachování 
jednotkových nákladů pro INTERNĚ FAKTUROVANÉ zboží a 
služby  

– možnost zahrnout skutečné režijní náklady 

 

 



Finanční a administrativní aspekty (III) 

• KONTROLY 

– Zůstává povinnost získání CFS (audit 1. stupně) u příjemců, 
jejichž příspěvek EU na přímé náklady převyšuje 325 000 
EUR. 

– Zachován limit pro dobu realizace auditu 2. stupně - až do 
dvou let po výplatě zůstatku grantu. 

 

– Zavedení možnosti kombinovaného mechanismu kontroly 
(systémový a procesní audit, doplněný finančním auditem). 

– Snaha EK více spoléhat na audity prováděné v jiných 
programech EU („cross-reliance on audits“). 
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Právní aspekty (I) – IPR, Background 

• Netřeba dále smlouva, nutno písemně označit před začátkem 
projektu 
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Právní aspekty (II) – IPR, Results 

• „any output“  „any effect“ – bude potřeba dalšího 

vysvětlení 

• Exploitation 

– přibyly možnosti využít výsledek skrze inovaci nebo výrobu 
produktu 

– v případě nevyužití ve stanoveném termínu  povinnost 

nabídnout skrze online platformu 

– odůvodnit zájem EU na využití mimo členské a přidružené 
země 

• Protection 

– širší povinnost, neomezuje se jen na komerční využitelnost 

– Chybí možnost převzetí EU 

• Ownership 

– povinnost písemné dohody o spoluvlastnictví 
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Právní aspekty (III) – IPR, Results 

• Open Access 

– širší pojetí - povinnost pro vědecké publikace 

– podpora OA pro všechny výstupy 

• DATA 

– méně opt-out důvodů 

– data management – FAIR, data management plan 

– možnost stanovit povinné používání EOSC 

• Transfer 

– možnost převodu na předem stanovené 3. strany bez souhlasu 
zakotvena přímo v RfP 

 

• Možnost dílčích úprav pro jednotlivé typy projektů (ERC, 
MSCA, PCP, PPI, CSA, co-fund) 
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Lenka Chvojková – finanční otázky 

chvojkova@tc.cz 

Jiří Kotouček, Martin Kobert – právní otázky 

kotoucek@tc.cz, kobert@tc.cz  

 

www.h2020.cz 

www.tc.cz  
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