ZŘÍZENÍ ODBORNÉ KOMISE MŠMT K PROBLEMATICE FULL COST NA NÁRODNÍ ÚROVNI

Návrh na zřízení odborné komise:
Problematika full cost je již řadu let velice diskutovanou problematikou na národní úrovni, avšak stále
bez konkrétního obsahu, odpovědí, jasné budoucnosti a jednotného postupu poskytovatelů.
Konference „Full cost: výzva či hrozba? aneb full cost nebo flat rate?“, která se uskutečnila dne
11. října 2012 v Brně pod záštitou ministra školství prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL. M utvrzuje, že
toto je nežádoucí situace pro příjemce, poskytovatele i kontrolní orgány. Zřízení odborné komise
k této problematice je tak jedním z hlavních závěrů konference. Tento závěr podpořila i Rada pro
výzkum, vývoj a inovace, která na základě svého ustanovení ze dne 22. února 2013 bere závěry na
vědomí a doporučuje MŠMT zvážit zřízení této odborné komise.
Cíle a konkrétní aktivity odborné komise:
1. Zmapování stávající situace přípravy a uplatňování metodik full cost v ČR mezi poskytovateli
dle zákona 130/2002 Sb. a mezi příjemci (mimo jiné je třeba analyzovat dílčí výsledky
projektů předložených do výzvy č. 16 v oblasti podpory 2.4 OP VK s celkovou investicí ve výši
více než 65 mil. Kč) a zahájit diskusi a výměnu zkušeností v této oblasti.
Vypracování analýzy pravidel pro uplatňování režijních nákladů (full cost, flat rate,
ostatní využívané metody) u všech českých poskytovatelů.
Vypracování analýzy o aplikaci full cost příjemci v současné době a připravenosti
příjemců na základě dat, kterými disponují poskytovatelé (analýzy, statistiky,
výsledky auditů apod.), a realizace průzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření
mezi příjemci.
Prodiskutování obou analýz s poskytovateli a příjemci (včetně identifikovaných
výhod, nevýhod, problémů, vyvolaných nákladů, postojů apod.)
Stručné zmapování situace uplatňování metodik full cost v Evropě jako podklad pro
návrh konkrétního řešení možnosti využití metodiky full cost (viz první odrážka
druhého bodu).
2. Vyhodnocení zavedení jednotného přístupu k problematice full cost na národní úrovni a
iniciování aktivit nutných k případnému efektivnímu využití metodik full cost v českém
prostředí:
Zhodnocení možnosti využití metodiky full cost českými poskytovateli včetně
nezbytných kroků s tím souvisejících (jako změna legislativy apod.).
V případě zjištění možnosti efektivního využití full cost v českém prostředí, doporučit
poskytovatelům závazný postup k přechodu na full cost.
Iniciace (a koordinace) procesů zaměřených na upřesnění metodických principů full
cost, sjednocení terminologie a potřebnou úpravu legislativních norem ČR.
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V případě přechodu na full cost poskytnutí metodické podpory poskytovatelům při
úpravě pravidel způsobilosti výdajů (nákladů) pro nově připravované výzvy a
programy (programová období).
Koordinace a komunikace této problematiky s příjemci, kontrolními orgány a orgány
zodpovědnými za legislativu a metodiku v příslušných oblastech (Ministerstvo financí,
Úřad na ochranu hospodářské soutěže, …).
Navržení optimálního systému kontroly nepřímých nákladů vykázaných metodikou
full cost, včetně případné možnosti schvalování metodiky instituce ex-ante (tzv.
certifikace).
Aktivity/zajištění – složení odborné komise a podpůrných pracovních skupin:
CORE SKUPINA (ODBORNÁ KOMISE)
vypracovávání veškerých podkladů pro cíle 1 a 2 a pravidelné konzultace e-mailem a setkání
cca 1x měsíčně; konzultace s poradní skupinou a pracovními skupinami
členové (11): MŠMT (Holková), MŠMT (Říhová), MŠMT – OP VaVpI (Edrová), TAČR
(Valdman), TC (Chvojková), MU Brno (Hradil), Biotechnologický ústav AV ČR (Škoda), GAČR
(Weidnerová), MPO (Formánková)
garant: Barbora Holková (MŠMT)
PORADNÍ SKUPINA PŘÍJEMCŮ – kvestoři/ekonomové vybraných příjemců
konzultace s core skupinou v rámci setkání s core skupinou a připomínkování materiálů
zasílaných core skupinou
členové (11): VŠCHT (Chválná), MU Brno (Janíček), VŠE Praha (Svoboda), TUL (Stach), VŠB –
TU Ostrava (Hodula), Univerzita HK (Klik), VUT v Brně (Kotek), Ústav živočišné fyziologie a
genetiky AV ČR, v. v. i. (Kasýková), Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
(Šmídová), Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (Starosta), AVO (Neumajer)
garant: Lenka Chvojková (TC)
PLATFORMA POSKYTOVATELŮ A KONTROLNÍCH ORGANIZACÍ
budou pravidelně informování o výsledcích práce core skupiny, budou s nimi probíhat
plánovaná setkání a budou žádáni o připomínkování výstupů práce core skupiny a
poskytování podkladů pro analýzy
členové (uzavřená skupina podle počtu poskytovatelů a kontrolních organizací):
vždy jeden/dva jmenovaný zástupce daným poskytovatelem/programem (seznam
všech poskytovatelů/programů připraví core skupina; konkrétní jména nanominuje
sama organizace poskytovatele)
zástupci kontrolních organizací (ÚOHS, FÚ, NKÚ, PAS)
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garant: Barbora Holková (MŠMT)
PLATFORMA PŘÍJEMCŮ
budou pravidelně informování o výsledcích práce core skupiny (webová stránka, e-mail),
budou s nimi probíhat plánovaná setkání (konference) a budou mít možnost vyjádřit zpětnou
vazbu
Členové (neomezeno): vždy jeden/dva jmenovaný zástupce daným příjemcem (seznam
hlavních příjemců připraví core skupina + otevřená možnost přihasit se pro kohokoliv a
kdykoliv; konkrétní reprezentanty navrhne sama organizace poskytovatele)
Garant: Ondřej Hradil (MU)
DOZORČÍ RADA
neformální předávání informací; zajištění konsensu v českém prostředí VaV a vysokých škol
členové: bude upřesněno
garant: Tomáš Hruda (MŠMT)
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