
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Sankce (snížené odvody) za porušení rozpočtové kázně v důsledku 

nenaplnění závazných hodnot monitorovacích indikátorů 

uvedených v Technickém popisu projektu a v důsledku porušení 

povinností stanovených v Příručce pro příjemce Operačního 

programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007–2013 pro PO1 
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Sankce (snížené odvody) za porušení rozpočtové kázně v důsledku nenaplnění závazných hodnot 
monitorovacích indikátorů uvedených v Technickém popisu projektu 
 
 
Specifikace snížených odvodů za porušení povinností stanovených v Příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí - kap. č. I, části „Závazné 
hodnoty monitorovacích indikátorů“, pro Výzvu č. 1.1, k datu ukončení realizace projektu a k datu uvedenému u jednotlivých 
indikátorů. 
 

Výzva 1.1 - Toleranční pásmo 5 % 
Porušení rozpočtové kázně - pásma míry naplnění 

monitorovacího indikátoru (MI) v %** 
Datum uplatnění sankce 
z celkové částky dotace 

Kód indikátoru Název indikátoru   MI < 50 50 ≤ MI < 65 65 ≤ MI < 80 80 ≤ MI < 95 95 ≤ MI 

110820 

Počet studentů magisterských 
a doktorských studijních 
programů využívajících 
vybudovanou infrastrukturu 

Sankce v % 
z celkové 

částky 
dotace* 

2 1,2 0,6 0,2 0 DD. MM. RRRR1 

110810 
Počet výzkumných pracovníků 
využívajících vybudovanou 
infrastrukturu 

2 1,2 0,6 0,2 0 DD. MM. RRRR1 

110300 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 
VaV - celkem  

3 1,8 0,9 0,3 0 DD. MM. RRRR1 

071700 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst, výzkumní 
pracovníci celkem 

3 1,8 0,9 0,3 0 DD. MM. RRRR1 

071900 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst, výzkumní 
pracovníci do 35 let 

3 1,8 0,9 0,3 0 DD. MM. RRRR1 

110516 
Rozšířené nebo 
zrekonstruované kapacity 

3 1,8 0,9 0,3 0 DD. MM. RRRR1 

                                                           
1 Doplňte datum dle data uvedeného v TA a poznámku pod čarou smažte! 
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110517 Vybudované kapacity 3 1,8 0,9 0,3 0 DD. MM. RRRR1 

* Maximální celková výše sankce za porušení rozpočtové kázně v důsledku nenaplnění závazných hodnot monitorovacích indikátorů uvedených 
v Technickém popisu projektu k datu ukončení realizace projektu a k datu uvedenému výše v tabulce je 10 % z celkové částky dotace. 
** Skutečná hodnota naplnění monitorovacího indikátoru vyjádřená v procentech cílové hodnoty bez zaokrouhlení. 
 

Výzva 1.1 - Toleranční pásmo 10 % 
Porušení rozpočtové kázně - pásma míry naplnění 

monitorovacího indikátoru (MI) v %** 
Datum uplatnění sankce 
z celkové částky dotace 

Kód indikátoru Název indikátoru   MI < 50 50 ≤ MI < 63 63 ≤ MI < 77 77 ≤ MI < 90 90 ≤ MI 

110502 
Odborné publikace (dle 
metodiky RVV) 

Sankce v % 
z celkové 

částky 
dotace* 

3 1,8 0,9 0,3 0 DD. MM. RRRR1 

110503 
Výsledky výzkumu chráněné na 
základě zvláštního právního 
předpisu (dle metodiky RVV) 

0 0 0 0 0 DD. MM. RRRR1 

110504 
Aplikované výsledky výzkumu 
(dle metodiky RVV) 

2 1,2 0,6 0,2 0 DD. MM. RRRR1 

110710 
Počet projektů spolupráce 
aplikační sféry s VaV centry 
excelence 

3 1,8 0,9 0,3 0 DD. MM. RRRR1 

110830 
Podíl kapacit nových 
infrastruktur využívaných jinými 
subjekty 

1 0,6 0,3 0,1 0 DD. MM. RRRR1 

* Maximální celková výše sankce za porušení rozpočtové kázně v důsledku nenaplnění závazných hodnot monitorovacích indikátorů uvedených 
v Technickém popisu projektu k datu ukončení realizace projektu a k datu uvedenému výše v tabulce je 10 % z celkové částky dotace. 
** Skutečná hodnota naplnění monitorovacího indikátoru vyjádřená v procentech cílové hodnoty bez zaokrouhlení. 
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Výzva 1.1 - Toleranční pásmo 15 % 
Porušení rozpočtové kázně - pásma míry naplnění 

monitorovacího indikátoru (MI) v %** 
Datum uplatnění sankce 
z celkové částky dotace 

Kód indikátoru Název indikátoru   MI < 50 50 ≤ MI < 62 62 ≤ MI < 73 73 ≤ MI < 85 85 ≤ MI 

074902 
Počet úspěšných absolventů 
doktorských studijních programů 

Sankce v % 
z celkové 

částky 
dotace* 

1 0,6 0,3 0,1 0 DD. MM. RRRR1 

* Maximální celková výše sankce za porušení rozpočtové kázně v důsledku nenaplnění závazných hodnot monitorovacích indikátorů uvedených 
v Technickém popisu projektu k datu ukončení realizace projektu a k datu uvedenému výše v tabulce je 10 % z celkové částky dotace. 
** Skutečná hodnota naplnění monitorovacího indikátoru vyjádřená v procentech cílové hodnoty bez zaokrouhlení. 
 

Výzva 1.1 - Toleranční pásmo 20 % 
Porušení rozpočtové kázně - pásma míry naplnění 

monitorovacího indikátoru (MI) v %** 
Datum uplatnění sankce 
z celkové částky dotace 

Kód indikátoru Název indikátoru   MI < 50 50 ≤ MI < 60 60 ≤ MI < 70 70 ≤ MI < 80 80 ≤ MI 

111200 Objem smluvního výzkumu*** 
Sankce v % 
z celkové 

částky 
dotace* 

5 3 1,5 0,5 0 DD. MM. RRRR1 

111300 
Objem prostředků na VaV 
získaný ze zahraničních zdrojů 

5 3 1,5 0,5 0 DD. MM. RRRR1 

* Maximální celková výše sankce za porušení rozpočtové kázně v důsledku nenaplnění závazných hodnot monitorovacích indikátorů uvedených 
v Technickém popisu projektu k datu ukončení realizace projektu a k datu uvedenému výše v tabulce je 10 % z celkové částky dotace. 
** Skutečná hodnota naplnění monitorovacího indikátoru vyjádřená v procentech cílové hodnoty bez zaokrouhlení. 
*** V případě naplnění hodnoty monitorovacího indikátoru Objem smluvního výzkumu (111200) v míře menší, než je 100 % cílové hodnoty, dovoluje ŘO 
zahrnout do hodnoty tohoto indikátoru hodnotu monitorovacího indikátoru Objem prostředků na VaV získaný ze zahraničních zdrojů (111300), a to 
takovým způsobem, že pro stanovení sankce z nenaplnění 100 % cílové hodnoty monitorovacího indikátoru Objem smluvního výzkumu se použije 
modifikovaná hodnota tohoto monitorovacího indikátoru, vzniklá součtem skutečně dosažených hodnot dvou výše zmíněných monitorovacích 
indikátorů. Tato modifikace možná jen za podmínky, že pro zahrnutí do hodnoty monitorovacího indikátoru Objem smluvního výzkumu je použita pouze 
ta část skutečně dosažené hodnoty monitorovacího indikátoru Objem prostředků na VaV získaný ze zahraničních zdrojů, která přesahuje 100% cílové 
hodnoty tohoto indikátoru. 
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Výše specifikované sankce budou uplatněny: 
i) v případě porušení rozpočtové kázně v důsledku nenaplnění závazných hodnot monitorovacích indikátorů uvedených v Technickém popisu projektu 
k datu ukončení realizace projektu, a následně také  
ii) v případě porušení rozpočtové kázně v důsledku nenaplnění závazných hodnot monitorovacích indikátorů uvedených v Technickém popisu projektu 
k datu uvedenému u příslušného indikátoru (použije se pouze tehdy, pokud datum ukončení realizace projektu předchází datu uvedenému u příslušného 
indikátoru). 
Následující ustanovení se použije pouze tehdy, pokud datum ukončení realizace projektu předchází datu uvedenému u příslušného indikátoru: Pokud 
bude pro monitorovací indikátor stanovena sankce jak k datu ukončení realizace projektu, tak k datu uvedenému u příslušného indikátoru, pak bude od 
procentní výše stanovené sankce k datu uvedenému u příslušného indikátoru odečtena procentní výše sankce, která byla uložena k datu ukončení 
realizace projektu. V případě záporného výsledku bude výsledná výše sankce za nenaplnění hodnoty tohoto monitorovacího indikátoru k datu 
uvedenému u příslušného indikátoru stanovena na 0 % z celkové částky dotace. 
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Specifikace snížených odvodů za porušení povinností stanovených v Příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí - kap. č. I, části „Závazné 
hodnoty monitorovacích indikátorů“, pro Výzvu č. 1.1, k datu ukončení udržitelnosti projektu. 
 

Výzva 1.1 - Toleranční pásmo 5 % 
Porušení rozpočtové kázně - pásma míry naplnění 

monitorovacího indikátoru (MI) v %* 

Kód indikátoru Název indikátoru   MI < 80 80 ≤ MI < 85 85 ≤ MI < 90 90 ≤ MI < 95 95 ≤ MI 

110300 
Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci 
VaV - celkem  

Sankce v % 
z celkové 

částky 
dotace 

5 4 3 2 0 

071700 
Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní 
pracovníci celkem 

5 4 3 2 0 

* Skutečná hodnota naplnění monitorovacího indikátoru vyjádřená v procentech cílové hodnoty bez zaokrouhlení, určená jako aritmetický průměr 
skutečných kalendářních ročních hodnot monitorovacího indikátoru za celé období udržitelnosti. V případě, že období udržitelnosti nezačíná k 1. 1. 
daného roku, je nezbytné v rámci první a poslední Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu vykázat hodnotu daného MI přepočtenou na celý kalendářní 
rok. 
 
Výše specifikované sankce budou v případě porušení rozpočtové kázně v důsledku nenaplnění závazných hodnot monitorovacích indikátorů uvedených 
v Technickém popisu projektu uplatněny k datu ukončení udržitelnosti projektu. 
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Sankce (snížené odvody) za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení povinností stanovených 
v Příručce pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007–2013 
 
Specifikace snížených odvodů za porušení povinností stanovených v Příručce pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace 2007–2013 – kapitola č. 3, část „Udržitelnost projektu“2, pro Výzvu č. 1.1, v období 5 let (udržitelnosti) od data ukončení 
realizace projektu. 
 

Výzva 1.1 - Toleranční pásmo 0 % 
Porušení rozpočtové kázně – pásma míry naplnění povinnosti 

(P) v %* 

Povinnost 

 

P < 50 50 ≤ P < 55 55 ≤ P < 60 60 ≤ P 

Celkový objem mzdových prostředků za kalendářní rok 
Sankce v % z celkové částky 
dotace 

3 2 1 0 

 
* Skutečná hodnota naplnění povinnosti vyjádřená v procentech z maximální roční hodnoty, které dosáhla rozpočtová položka „Osobní výdaje“ hrazená 
ze start-up grantu v průběhu realizace projektu, bez zaokrouhlení. V případě, že období udržitelnosti nezačíná k 1. 1. daného roku, je nezbytné v rámci 
první a poslední Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu vykázat hodnotu dané podmínky přepočtenou na celý kalendářní rok.Výše specifikované sankce 
budou v případě porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení povinností stanovených v Příručce pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace 2007–2013 uplatněny k datu 31. 12. v jednotlivých letech udržitelnosti projektu. 

                                                           
2 „Pro projekty v rámci prioritních os 1 a 2 platí povinnost, že celkový objem mzdových prostředků v každém jednotlivém roce po dobu udržitelnosti projektu (centra) nesmí 

klesnout pod úroveň 60 % z maximální roční hodnoty, které dosáhla rozpočtová položka „Osobní výdaje“ hrazená ze start-up grantu v průběhu realizace projektu.“ 


