
 

 

 
Dotazy ze semináře k výzvě Podpora excelentních výzkumných týmů  

konaného dne 10. 8. 2015 
 

Základní informace 
1) S jakým datem předpokládaného zahájení realizace projektu by měl žadatel počítat, 

resp. od jakého data musí nastoupit klíčový zahraniční vědecký pracovník 
s ohledem na podmínku výzvy (nástup nejpozději před vydáním právního aktu 
o poskytnutí/převodu podpory)?  
Předpokládaná délka schvalovacího procesu je 7 měsíců, je tedy třeba počítat se 
zapojením klíčového zahraničního vědeckého pracovníka (dále pouze „KZVP“) do 
projektu cca 7 měsíců od data předložení žádosti o podporu. Datum pro vznik 
způsobilých výdajů je pro tuto výzvu stanoveno na 1. 1. 2014. Od tohoto data mohou být 
způsobilé jak výdaje na aktivity související s přípravou projektu, tak i výdaje spojené 
s fyzickou realizací přímých aktivit (a tedy např. i mzdové výdaje KZVP). Je však nutné 
rozlišovat pojmy „datum zahájení projektu“ a „datum zahájení fyzické realizace 
projektu“, přičemž obě data mohou být shodná. Od data zahájení projektu jsou způsobilé 
pouze výdaje související s přípravou projektu, od data zahájení fyzické realizace pak 
veškeré výdaje související s projektem. Od data zahájení fyzické realizace projektu se 
také počítá celková doba realizace projektu (délka trvání projektu). Pokud si tedy žadatel 
stanoví datum 1. 1. 2014 pouze jako datum zahájení projektu, budou od tohoto data 
způsobilé pouze aktivity související s přípravou projektu. Avšak v případě, že datum 1. 1. 
2014 bude v žádosti o podporu figurovat jako datum zahájení fyzické realizace projektu 
(tzn., že od tohoto data už žadatel hodlá započít i fyzickou realizaci přímých aktivit 
projektu dle harmonogramu aktivit), budou způsobilé i výdaje na přímé aktivity projektu. 
Fyzická realizace projektu tak bude zahájena před vydáním právního aktu o 
poskytnutí/převodu podpory, což pravidla OP VVV umožňují.  

2) Jaká je míra spolufinancování státních příspěvkových organizací zřízených 
rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR?  
Pro Příspěvkové organizace Organizačních složek státu je spolufinancování ze strany 
žadatele/příjemce výzvou stanoveno na 0 %.  

3) Jaké je místo dopadu a místo realizace, pokud je žadatel z hl. m. Prahy?  
Pokud je žadatelem subjekt se sídlem na území hl. města Prahy, územím dopadu musí být 
území hl. města Prahy a zároveň minimálně jedno území méně rozvinutého regionu. 
Projekt musí být realizován na území České republiky.  

4) Musí žadatel se sídlem na území hl. m. Prahy mít partnerství s mimopražským 
subjektem? 
Nemusí, nutný je však dopad klíčových aktivit minimálně na jedno území méně 
rozvinutého regionu. 



 

 

5) V jakém jazyce má být podávána projektová žádost?  
Žádost o podporu musí být podávána v českém jazyce, anglická verze je povinnou 
přílohou. Přílohy výzvy jsou dokládány vždy v českém jazyce, upřesnění o příp. doložení 
v anglickém jazyce je uvedeno v Příloze č. 9 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – 
specifická část. 

6) Jaký by měl být rozsah projektové žádosti?  
Min. rozsah určen není, v IS KP14+ je nastaven pro všechna pole max. počet 2000 znaků. 
V případě, že tento rozsah žadateli nestačí, je možné využít formu nepovinné přílohy. 

7) V jakém jazyce je předkládána studie proveditelnosti?  
V českém i anglickém jazyce. 

Metodický výklad 
8) Jaká je definice klíčového vědeckého pracovníka?  

Klíčovým zahraničním vědeckým pracovníkem/pracovnicí (KZVP, vedoucí nového 
týmu) se rozumí pracovník jakékoliv národnosti, který splňuje následující podmínky: 

- v rámci 5 let (v letech 2009–2013) působil v zahraniční VaV instituci, kde se zabýval 
prováděním nezávislého aktivního výzkumu alespoň 36 po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců. Rozumí se tím osobnost dobře rozpoznatelná ve svém oboru na 
mezinárodní úrovni, splňující požadavky pro úroveň R3 nebo R4 (Established 
Researcher/Leading Researcher), tj. s bohatou historií publikační činnosti, 
manažerskými kvalitami, prokazatelnou úspěšností v získávání grantů v 
mezinárodních programech VaV a dalšími zkušenostmi z VaV standardně 
požadovanými pro vedoucí výzkumné pracovníky v prestižních zahraničních 
pracovištích VaV.  

- v rámci 5 let (2009–2013) výše jeho ročního úvazku v instituci žadatele/příjemce 
nebo partnera nepřekročila 0,2 FTE.  

- jeho minimální roční pracovní úvazek musí být alespoň 0,5 FTE (vykazována bude 
absolutní hodnota za sledované monitorovací období) plně realizovaný ve VaV centru 
žadatele (tzn. KZVP má místo výkonu práce v sídle VaV centra příjemce) po dobu 
realizace projektu, den nástupu do práce na pozici KZVP v projektu nejpozději den 
před vydáním právního aktu.)  

9) Pokud bude klíčový zahraniční pracovník pocházet ze zemí mimo EU, a tedy 
nebude mít dostatečné zkušenosti s Evropskými granty, je tato skutečnost důležitá 
pro hodnocení?  

Kvalita klíčového zahraničního vědeckého pracovníka je předmětem hodnocení. Pro 
hodnocení je však rozhodující jeho odbornost související se zaměřením celého projektu, 
jeho zkušenost s evropskými granty není nutnou podmínkou. Zkušenost KZVP 
s Evropskými granty je hodnocena jedním hodnoticím kritériem (V7.1), jeho kvalita je 
hodnocena z různých pohledů kritérii V5.1 – V5.8.  

10) Jakým způsobem je nutné doložit v rámci žádosti o podporu pracovní smlouvu 
klíčového zahraničního pracovníka, pokud v době podání žádosti smlouva není 
uzavřena?  
Smlouva s KZVP se dokládá před  vydáním právního aktu, přičemž účinnost smlouvy 
s KZVP musí nastat nejpozději den před vydáním právního aktu. K žádosti o podporu lze 
místo pracovní smlouvy s KZVP doložit její návrh.  



 

 

11) Jaká je zpětná způsobilost nákladů?  
Podmínkou způsobilosti je, že všechny úkony, které se váží k způsobilým výdajům, byly 
uskutečněny po 1. 1. 2014, více viz odpověď na otázku č. 1.  

12) Musí být místo výkonu práce KZVP fyzicky u žadatele/příjemce?  
Ano. 

13) Týká se limit úvazku max. 0,2 FTE u příjemce/partnera/na území celé ČR i dohody 
o pracovní činnosti či dohody o provedení práce?  
Limit úvazku se týká pouze instituce žadatele/partnera. Do tohoto limitu jsou započítány 
veškeré formy pracovně-právních vztahů. 

14) Je určen věkový limit pro KZVP? 
Věková hranice omezena není. 

15) Může KZVP pracovat polovinu měsíce u příjemce a polovinu v zahraničí?  
Ano, pokud bude dodržena podmínka ročního úvazku min. 0,5 FTE po celou dobu 
realizace projektu.  KZVP musí mít místo výkonu práce v sídle VaV centra příjemce. 

16) Úvazek KZVP musí být po celou dobu realizace 0,5 FTE, nebo se jedná o výpočet 
průměrem?  
KZVP musí mít minimální roční pracovní úvazek alespoň 0,5 FTE (vykazována bude 
absolutní hodnota za sledované monitorovací období) plně realizovaný ve VaV centru 
žadatele (KZVP má místo výkonu práce v sídle VaV centra příjemce) po dobu realizace 
projektu, s nástupem k realizaci projektu nejpozději před vydáním právního aktu. 
Nejedná se o výpočet průměrem mezi jednotlivými monitorovacími obdobími.  

17) Může mít KZVP od roku 2014 úvazek na projektu nižší než 0,5 FTE?  
Může, ale náklady na něj nelze považovat za způsobilé. Pro realizaci projektu a 
způsobilost výdajů je nutné, aby KZVP měl úvazek minimálně 0,5 FTE. Aby osoba na 
pozici KZVP splňovala definici KZVP, musí mít úvazek alespoň 0,5 FTE. Pokud by před 
datem zahájení fyzické realizace projektu měla úvazek nižší, nemůže se jednat o osobu na 
pozici KZVP. Proto jsou náklady na pozici KZVP nezpůsobilé.  

18) Je úvazek KZVP v zahraničí omezen minimální výší?  
Není, předmětem hodnocení je kvalita zahraničního vědce. 

19) Může KZVP pracovat v zahraničí i v současnosti? Je období 2009 až 2013 závazné?  
Může. Období 2009–2013 je závazné pro hodnocení, zda KZVP v letech 2009 až 2013 
působil v zahraničních VaV institucích, kde se zabýval prováděním nezávislého aktivního 
výzkumu alespoň 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. KZVP může v zahraničí 
pracovat i v období po roce 2013, ale tato část nebude zahrnuta do hodnocení.  

20) Z jakého důvodu je praxe KZVP omezena obdobím 2009–2013?  
Toto období bylo nastaveno s ohledem na nastavení data způsobilosti od 1. 1. 2014. 

21) Bude zaměstnání zahraničních vědeckých pracovníků nějak bonifikováno při 
procesu hodnocení? Je nutné zaměstnat osoby ze zahraničí?  
Nutné to není, zvýhodnění v procesu hodnocení také nebude. Bude hodnocena jejich 
kvalita (nikoliv národnost či státní občanství). 



 

 

22) Musí být tým složen z excelentních vědců? Bude na to pohlíženo v procesu 
hodnocení? 
Není podmínkou, že výzkumný tým musí být složen z excelentních vědců. Kvalita týmu 
bude hodnocena v rámci kritérií V5.10 a V5.11. 

23) V návrhu projektu musí být jmenovitě uvedena alespoň 1/3 členů nového týmu, z 
toho maximálně 50 % členů týmu, a zároveň maximálně 50 % celkového FTE, může 
pocházet ze stávajících či minulých zaměstnanců příjemce či jeho partnerů 
působících ve VaV centru. Vztahuje se podmínka 50 % i na CV 1/3 uvedených 
zaměstnanců v návrhu projektu? 
Ne. 

24) Započítávají se administrativní pracovníci do výzkumného týmu?  
Ne, výzkumný tým se skládá z 1 klíčového zahraničního vědeckého pracovníka, max. 15 
členů nového vědeckého týmu a 1 podpůrného technického pracovníka (1+15+1).  

25) Kolik klíčových zahraničních vědeckých pracovníků může být v 1 excelentním 
výzkumném týmu?  
V každém týmu je pouze 1 pozice KZVP hrazená z projektu v rámci výzvy Podpora 
excelentních výzkumných týmů. V novém vědeckém týmu však může být více 
zahraničních pracovníků, národnost výzkumníků však nebude předmětem hodnocení ani 
bonifikace. 

26) Pokud KZVP má splněnou podmínku zahraniční praxe, ale nesplňuje podmínku 
max. 0,2 FTE u žadatele/partnera, může se stát součástí vědeckého týmu u jiného 
žadatele?  
Ano. 

27) Musí tým zkoumat nové vědecké poznatky nebo se může zabývat již probíhajícím 
výzkumem?  
Zde není nastaveno žádné omezení. 

28) Je dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury povinné?  
Ano. 

29) Co se rozumí pod pojmem Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury 
v rámci klíčové aktivity b) v případě projektů měkkých oborů (např. matematika, 
filozofie)?  
V projektu je možné realizovat buď dobudování, nebo modernizaci, nebo upgrade 
infrastruktury. Dobudování je chápáno jako rozšíření existující kapacity VaV centra 
v návaznosti na pořízení či využívání nových technologií – např. se může jednat o 
rozšíření místností využívaných pro výzkum (např. využívání místnosti pro nově pořízené 
počítače či server).  

30) Je předepsaná udržitelnost pořízených přístrojů a možnost je přesunout na jiné 
místo?  
Ano, v případě, kdy jsou nakupovány přístroje, je udržitelnost stanovena dle Obecného 
nařízení 1303/2013 cit.: 



 

 

„V případě operace zahrnující investici do infrastruktury nebo produktivní investici se 
musí příspěvek z fondů ESI vrátit, jestliže do pěti let od poslední platby příjemci či 
případně v době stanovené v pravidlech pro státní podporu dojde u operace k:  
a) zastavení nebo přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast;  
b) změně vlastnictví položky infrastruktury, která podniku či veřejnému subjektu 
poskytuje nepatřičnou výhodu; nebo  
c) podstatné změně nepříznivě ovlivňující povahu, cíle nebo prováděcí podmínky operace, 
která by vedla k ohrožení jejích původních cílů.“ 
Pro tuto výzvu je stanovena 5letá udržitelnost, která začíná běžet po finančním 
vypořádání projektu ze strany ŘO. 

Možnost přesunout pořízené přístroje na jiné místo je možná v rámci programové oblasti 
v případě, že nedojde ke změně vlastnictví položky infrastruktury nebo se tím nezmění 
původní povaha, cíle nebo prováděcí podmínky projektu.  

31) Jak má vypadat spolupráce v rámci strategického partnerství?  
Účelem je mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké spolupráce s předními 
výzkumnými organizacemi v zahraničí a mezinárodní spolupráce, nejedná se o 
projektové partnerství. Spolupráce v rámci strategického partnerství musí být popsána již 
v žádosti o podporu.  

32) Musí strategický partner splňovat nějaké konkrétní předepsané podmínky či 
kvality?  
Nemusí, partnerství musí být přínosné, bez předepsaných omezení. Kvalita partnera je 
hodnocena kritériem V3.5.  

33) Je nutné mít uzavřené strategické partnerství již v době podání žádosti o podporu?  
Dohoda o spolupráci se předkládá s žádostí o podporu, může se jednat o novou i o již 
probíhající spolupráci (viz příloha č. 11, Pravidla pro žadatele a příjemce – Specifická 
část, strana 50). 

34) Bude bonifikováno, pokud bude mít příjemce více strategických partnerství?  
Ne. 

35) Je nutné, aby strategický partner pocházel pouze ze zemí EU?  
Není. 

36) Je předepsána forma a obsah Dohody o spolupráci? 
Je ponecháno na rozhodnutí a potřebách příjemce, co bude obsahem dohody o spolupráci. 

37) Co má být obsahem popisu povinné aktivity Řízení projektu?   
Cílem této klíčové aktivity je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly 
průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Je třeba nastavit organizační strukturu 
daného projektu, aby byly jednoznačně a přehledně stanoveny pracovní činnosti členů 
realizačního týmu a jejich jednotlivé kompetence. Kvalitně nastavený systém řízení 
umožní včas identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu. 
Složení realizačního týmu zahrnuje pracovníky organizace žadatele, resp. příjemce, 
případně mohou být do této skupiny přizváni i pracovníci partnerských organizací. 
V optimálním případě by měl být projektový tým složen z pracovníků, kteří již mají 



 

 

dostatečné zkušenosti s realizací projektů. Podrobně popsáno v Pravidlech pro žadatele a 
příjemce – obecná část a specifická část. 

38) Je nutné předkládat i CV členů administrativního týmu? 
Nutné to není, možné to je. 

39) Z kterého typu nákladů bude hrazen administrativní tým?  
Výdaje spojené s aktivitami administrativního týmu projektu jsou hrazeny z nepřímých 
nákladů.  Z přímých nákladů bude hrazen pouze odborný tým projektu, tzn. mzdy členů 
nového výzkumného týmu, popř. mzda (či její část) technického pracovníka v závislosti 
na náplni jeho práce. V této výzvě je odborným týmem výzkumný tým.  

40) Jsou nějaké minimální kvalifikační požadavky na projektového manažera? 
Nejsou. 

41) Je cílová skupina – studenti doktorských programů – omezena národnosti? 
Jedná se o studenty bez omezení národnosti na českých VŠ. V rámci této výzvy není pro 
tuto CS nastaven žádný indikátor. 

42) Jak je nastavená udržitelnost pro vědecký tým?  
Udržitelnost se týká pouze infrastruktury, netýká se vědeckého týmu (v Příloze č. 2 výzvy 
byla nepřesná formulace již opravena). 

43) Je počet žádostí za organizaci (IČ) omezen? 
Není. 

44) Je nutné zařadit KZVP do indikátoru CO 24?  
Ano. 

45) Jaká by měla být hodnota indikátoru 2 40 00 Počet nově vybudovaných, rozšířených 
či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence?  
Vždy „1“. 

46) Jaká je definice VaV centra?  
VaV centrem se rozumí tematicky jasně vyprofilované pracoviště výzkumu a vývoje 
(např. výzkumný ústav, ústav vysoké školy nebo jeho jasně organizačně vymezená a 
účetně oddělená část nebo obdobně vyčleněné společné pracoviště několika výzkumných 
institucí).  

VaV centrum je aktivní ve výzkumné činnosti, často mezioborové povahy, a programově 
propojuje výzkum, vývoj a vzdělávání (zejména studentů doktorských studijních 
programů a mladých výzkumných pracovníků), viz Pravidla pro žadatele a příjemce – 
specifická část (str. 7). 

47) Může být VaV centrem fakulta VŠ?  
Ano. 

48) Koho lze zahrnout do indikátoru CO 25 Počet výzkumných pracovníků, kteří 
pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách?  
Nemusí se nutně jednat pouze o pracovníky z odborného týmu, ale musí se jednat o 
pracovníky v rámci projektů OP VVV. 



 

 

49) Požadavek vyvěsit rozpočet na webu. 
Rozpočty zveřejněny na webových stránkách ke všem vyhlášeným výzvám. 

Finanční řízení projektu 
50) Lze překročit limity pro mzdy pracovníků a doplatit rozdíl z vlastních zdrojů? 

Ano, to lze, ale v rámci projektu je možné do rozpočtu zahrnout pouze tu částku, která je 
pro projekt způsobilá, tj. maximálně možnou částku, která je v souladu s materiálem pro 
určení mezd a platů a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část. 
Rozdíl, který žadatel/příjemce hodlá hradit z vlastních zdrojů a který je nad rámec 
možného limitu, je pro projekt nezpůsobilý, tudíž se do rozpočtu projektu v žádosti o 
podporu nezahrnuje.  

51) Lze překročit výši cestovních náhrad, tj. max. 100 EUR/osoba/noc?  
Limit lze přesáhnout. Při překročení této částky je vyžadováno doložení průzkumu trhu 
hotelových služeb v dané oblasti, zejména je pak tento průzkum vyžadován u hotelů vyšší 
kategorie (více jak ***), jako podklad pro posouzení způsobilosti. 

52) Lze zakoupit již sesbíraná data k analýze prostřednictvím služby?  
Ano, lze, a to i ze zahraničí. 

53) Lze řešit administraci projektu prostřednictvím najaté služby?  
ŘO nedoporučuje řízení projektu řešit výhradně dodavatelsky. Za řízení projektu 
odpovídá a nese plnou odpovědnost příjemce projektu. Žadatel/příjemce v žádosti o 
podporu popisuje, že je projekt o požadovaném objemu finančních prostředků schopen 
realizovat a řídit, proto není žádoucí, aby bylo řízení řešeno službou/dodavatelsky. 

Za administraci spojenou s řízením projektu se považuje: administrace a příprava žádosti 
o podporu, zpráv o realizaci projektu, žádostí o platbu, žádostí o změnu, žádostí 
o přezkum a další administrativní činnosti, které by měly být řešeny výhradně 
žadatelem/příjemcem.  

54) Lze zaplatit poradenství k administraci projektu?  
Poradenství k administraci projektu může být způsobilým výdajem, avšak v závislosti na 
obsahové stránce poradenství (tedy za podmínek dodržení výše uvedeného doporučení, 
viz odpověď na otázku č. 53, že samotná administrace projektu bude zajišťována 
žadatelem/příjemcem). Tento výdaj pak spadá do nepřímých nákladů projektu.  

55) Lze zaplatit zpracování žádosti o podporu externím subjektem? Jakým způsobem 
bude hrazeno?  
S ohledem na zkušenosti z minulého programového období a doporučení Evropské 
komise ŘO OP VVV tento přístup žadatele (zpracování žádosti o podporu výhradně 
externím subjektem) nedoporučuje. Výdaje spojené se zpracováním žádosti o podporu 
budou hrazeny z nepřímých nákladů projektu (resp. při zpracování žádosti je žadatel 
v rozpočtu zařadí do administrativních výdajů). 

56) Mohou být náklady na překladatelské služby způsobilým výdajem?  
Překladatelské služby jsou způsobilým výdajem. 

57) Od kdy jsou způsobilé náklady na přípravu projektu? 
Výdaje spojené s přípravou projektu jsou způsobilé od 1. 1. 2014.  



 

 

58) Jakým způsobem budou vykazovány režijní náklady, co do nich lze zahrnout, jaké 
lze využít způsoby výpočtu?  
V případě, že je projekt realizován v režimu nepřímých nákladů, jsou režijní náklady 
spojené s administrací projektu součástí nepřímých nákladů. Ostatní režijní náklady 
spojené s realizací aktivit projektu jsou hrazeny z přímých výdajů. Metodiku/způsob 
výpočtu režijních nákladů si příjemce určuje sám.  

59) Lze do odborného vzdělávání realizačního týmu zahrnout i výuku cizích jazyků? 
Ano, souvisí-li výuka cizích jazyků s realizací aktivit projektu. 

60) Budou nepřímé náklady podléhat kontrole ze strany ŘO?  
V rámci kontroly projektů (administrativní či kontroly na místě) nebudou ze strany ŘO 
OP VVV nepřímé náklady jako takové kontrolovány (tzn., příjemci se neukládá 
povinnost prokazovat čerpání nepřímých nákladů účetními doklady a veškerou 
podpůrnou dokumentací, která souvisí s jejich čerpáním). Kontrole podléhá jen celková 
výše nepřímých nákladů stanovena na základě paušální sazby, která se vypočte ze 
skutečně čerpaných celkových přímých způsobilých výdajů. 

61) Může administrativní pracovník absolvovat v rámci projektu zahraniční služební 
cestu? Bude se jednat o přímý či nepřímý výdaj?  
V případě zahraniční služební cesty, se vždy jedná o přímý výdaj. V případě 
administrativních zaměstnanců je zahraniční služební cesta také způsobilým výdajem, 
pokud plně souvisí s realizací konkrétní aktivity projektu (jedná se např. o zaměstnance 
žadatele/příjemce, který na základě pracovní náplně vykonává jak administrativní 
činnosti na projektu, tak i aktivity věcného charakteru) a rovněž spadá do přímých 
výdajů. 

62) Lze poskytovat pracovníkům na zahraničních cestách kapesné?  
Ano, v souladu se zákoníkem práce a dle směrnic příjemce. 

63) Lze vyplácet zaměstnancům na projektu odměny?  

Ano, není ale možné překročit celkovou částku v rámci dané pozice (schválenou 
hodnotiteli/Výběrovou komisí (např.: na danou pozici byla schválená hrubá mzda ve výši 
40 000,- Kč. S daným pracovníkem se uzavře pracovně-právní akt na 35 000,- Kč s tím, 
že je možné mu vyplatit odměnu tak, aby proplacená částka v průměru nepřekročila 
schválených 40 000,- Kč.)  

64) Jak postupovat při souběhu pracovního úvazku zaměstnance v projektech NPU, 
NPU II a LM?  
Pokud bude zaměstnanec zároveň zapojen do projektu OP VVV, pak je způsobilým 
výdajem jen jeho průměrná část mzdy dle úvazku na projektu schváleného a 
financovaného v rámci OP VVV. 

65) Jakým způsobem se vykazuje spolufinancování a jeho zdroje na straně žadatele?  
Způsob vykazování spolufinancování není v rámci OP VVV nastaven tak, že je nutné 
spolufinancovat stanoveným minimálním podílem každý prokázaný výdaj v rámci každé 
předložené ZoR/ŽoP v průběhu realizace projektu, ale výše spolufinancování se váže na 
celkovou schválenou částku způsobilých výdajů dané ŽoP, a následně pak na celý 
projekt.  Příjemce je povinen prokázat spolufinancování projektu z vlastních zdrojů (v 
případě věcných příspěvků) nejpozději v závěrečné ZoR/ŽoP při ukončení projektu. 
Celková částka způsobilých výdajů v rámci dané ŽoP se v IS KP14+ rozpadá na 



 

 

jednotlivé zdroje financování (EU, SR a zdroje příjemce) automaticky dle nastaveného 
podílu na dané výzvě.  

Kontroluje se 100 % způsobilých výdajů projektu, zatímco příjemce dostane od MŠMT 
proplacenou pouze část připadající na poskytnutou dotaci.  

66) Jakým způsobem si lze nastavit spolufinancování ze strany žadatele, jaké jsou 
možné zdroje spolufinancování?  
V současné době se připravuje doporučení pro VŠ ke spolufinancování projektu OP 
VVV. Jedná se o nezávazný materiál doporučujícího charakteru. Pro ostatní typy 
právních forem žadatele bude tento doporučující materiál zpracován také a následně 
zveřejněn na webových stránkách MŠMT. 

67) Je možné spolufinancovat projekt např. již zakoupeným přístrojem?  
Spolufinancování projektu ze strany žadatele/příjemce je možné poskytnutím věcného 
příspěvku. Tuto skutečnost musí žadatel uvést a popsat už v žádosti o podporu. Podrobné 
informace, které se týkají věcných příspěvků, jsou popsány v Pravidlech pro žadatele a 
příjemce OP VVV – obecná část.   

68) Je možné % spolufinancování nahradit např. budovou, ve které bude realizace 
projektu probíhat? Tím pádem by již žadatel nemusel vkládat finance (např. 
fakulty)  
Obecně lze na spolufinancování použít také věcný příspěvek – budovu – avšak využití 
této budovy musí souviset s realizací daného projektu.  Současně musí být nákup budov 
nebo výstavba nových budov jako takových způsobilým výdajem v rámci dané výzvy, 
tzn., že v rámci výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů budova nemůže být 
věcným příspěvkem. Ve výzvách, kde je nastaveno povinné spolufinancování ze strany 
příjemce, bude financování v průběhu realizace projektu probíhat tak, že příjemce obdrží 
v rámci schválených průběžných žádostí o platu vždy jen  podíl dotace v součtu podílu 
EU a SR (např. 95 %, je-li podíl spolufinancování ze strany příjemce 5 %). Příjemce 
vyúčtovává a předkládá v průběžných žádostech o platbu 100 % vyčerpaných 
způsobilých výdajů (dokládá minimálně úhradu způsobilého výdaje výpisem z účtu). 

69) Finanční milníky – je možné, aby si žadatel zažádal o více jak 100 % částky 
stanovené na příslušný milník? 
Ano. Tak, jak je uvedeno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část: V 
případě, že příjemci vyvstane v průběhu realizace projektu potřeba upravit průběžný 
finanční ukazatel, může požádat o podstatnou změnu a průběžný finanční ukazatel 
upravit.  Finanční ukazatele není třeba upravovat v případě, že je ze strany příjemce jisté, 
že budou plněny do minimální výše uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu 
podpory.  Hraniční finanční ukazatel nemůže příjemce podstatnou změnou ponížit, pokud 
současně nedojde k žádosti o podstatnou změnu na snížení celkové částky dotace. 
 

70) Existují konkrétní limity na položky rozpočtu?  
Ano, tyto limity jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.  

71) Existují limity na náklady na dobudování infrastruktury?  
Ne. 



 

 

72) Bude vytvořena metodika pro vykazování režijních nákladů (jako např. v OP VK)? 
Metodika pro výpočet režijních nákladů je v plné režii žadatele/příjemce. Ze strany ŘO 
OP VVV nebude metodika výpočtu zpracována. Metodika bude příjemcem předkládána 
s první Zprávou o realizaci projektu, ve které budou předloženy první požadavky na 
proplacení režijních nákladů, tak aby bylo možné ze strany ŘO OP VVV posoudit jejich 
nastavení z hlediska dodržení pravidel 3E (efektivnost, hospodárnost, účelnost). 

73) Je možné uplatňovat v projektu vnitrofaktury? Jakým způsobem se budou 
vnitrofaktury dokládat? 
Ano, interní účetní doklady je možné využívat. Tyto musí být předkládány v rámci 
předložených průběžných žádosti o platbu a na kontrole na místě v souladu s kapitolou 
8.6.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část.  

74) Jakým kurzem se bude přepočítávat mzda na české koruny v případě mezd v EUR 
(či v jiné měně) při stanovení mezd KVZP dle kapitoly 2 mzdových limitů? 
Pro účely vyúčtování způsobilých výdajů v rámci žádosti o platbu se využívá kurz ke dni, 
ke kterému se mzda účtuje. Zpravidla by to měl být poslední den v měsíci, ve kterém je 
mzda účtována.   

Schvalovací proces 
75) Budou v této výzvě využiti zahraniční hodnotitelé? A pokud ne, z jakých důvodů? 

Dle žadatelů se jeví využití zahraničních hodnotitelů jako vhodné.  
Ano, v této výzvě budou využiti zahraniční hodnotitelé. Z toho důvodu jsou požadovány 
některé přílohy v anglickém jazyce.  

76) Jakým způsobem se dokládá oprávněnost žadatele?  
Doložením čestného prohlášení, upřesněno v příloze č. 2 Hodnoticí kritéria. 

77) Je možné proplácet zahraničním expertům jejich cestu formou per diems? 
Výdaje spojené s per diems pro zahraniční experty jsou v rámci této výzvy způsobilé. 

 

Otázky z dotazníků: 
78) Studie proveditelnosti – bod 4.1.2 – do FTE se počítá pouze vědecká část úvazku 

(nikoliv pedagogická) nebo celý úvazek? A publikační output – omezit jen na ty, 
kteří budou součástí projektu nebo infrastruktury nebo VaV centra?  
Publikační output se vztahuje na osoby, které jsou součástí projektu. Do FTE se počítá ta 
část úvazku, která je v přímé souvislosti s projektem OP VVV a aktivitami projektu.  

79) Zahraniční strategický partner – musí to být univerzity a akademie nebo to mohou 
být i firemní výzkumné laboratoře? 
Musí se jednat o organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce.  



 

 

80) Lze financovat udržitelnost projektu z NPU nebo z jiných projektů z jiných či 
navazujících operačních programů?  
Nelze financovat stejné výdaje, které by byly předloženy do NPU nebo jiných OP. Nesmí 
dojít k dvojímu financování téhož výdaje. Na úrovni výzev bude (například u této výzvy), 
omezena možnost podpory aktivit z NPU nebo jiných programů tak, že bude jejich výčet 
uveden u nezpůsobilých výdajů/nezpůsobilých aktivit v textu výzvy nebo Pravidel pro 
žadatele a příjemce – specifická část. 

81) Aktivity projektu musí být jedinečné. Týká se jedinečnost i tématiky financované 
např. z GAČR nebo 7RP? 
Ne, nejedná. 

82) Může být partnerem projektu zahraniční univerzita? 
Obecně je tato možnost povolena, pokud výzva nestanoví jinak. V případě výzvy 
Podpora excelentních výzkumných týmů je zahraniční partnerství umožněno. Dopad 
projektu však vždy musí být na území stanoveném výzvou, v případě této výzvy tedy na 
území ČR kromě hl. m. Prahu. 

83) Jakým způsobem bude VŠ dokládat statut výzkumné organizace?  

Čestným prohlášením. 

84) Jsou způsobilé odpisy přístroje zakoupeného např. z Fondu rozvoje VŠ a 
používaného v projektu (nezbytný přístroj)? 
Odpisy jsou v projektech financovaných z OP VVV způsobilé pouze za splnění 
podmínek uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, str. 140, 
přičemž jednou z podmínek je, že k nákupu dotčeného majetku nebyly využity veřejné 
prostředky (tj. současný či některý z předcházejících vlastníků zařízení neobdržel 
prostředky z veřejných zdrojů (v rámci jiného projektu) na nákup daného majetku). 
Vzhledem k tomu, že prostředky FRVŠ jsou tvořeny fin. prostředky poskytovanými 
MŠMT, jedná se tedy o veřejné prostředky (viz odpověď na ot. č. 85) a není tak splněna 
jedna z podmínek způsobilosti odpisů. 

85) Co je myšleno veřejnými prostředky? Jsou to dotace v rámci jiných projektů nebo 
všechny prostředky?  
Za veřejné prostředky lze považovat fin. prostředky, které pocházejí ze státního rozpočtu 
(SR), státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, 
z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo 
jakýkoliv podobný výdaj. 

 

 

 




