Dotazy ze semináře k Programu ZEMĚ ze dne 10. 10. 2019
1. Jaká je lhůta, do které je možné požádat o změnu? Smlouva uvádí lhůtu 60 dnů
před ukončením projektu, zatímco v prezentaci je uvedena lhůta 60 dnů před
koncem roku.
Žádost o změnu je třeba doručit nejpozději 60 kalendářních dnů před stanoveným
termínem ukončení řešení projektu (platí pro projekty QK17* a QK18*). O změnu mezi
jednotlivými položkami uznaných nákladů mohou hlavní příjemce a další
účastník/účastníci projektu požádat nejpozději 60 kalendářních dnů před koncem
kalendářního roku (platí pro projekty QK17*, QK18* i QK19*).
2. V případě, že budeme mít výsledek navíc, je třeba žádat o jeho schválení?
Nikoliv, výsledek navíc zaevidujte do průběžné zprávy. Žádost o změnu je třeba řešit
pouze v opačném případě, a to, když hrozí nesplnění výsledku nebo posun jeho
dosažení.
3. Jak řešit změnu názvu výsledku oproti názvu uvedenému v návrhu projektu?
O změnu názvu výsledku není třeba žádat, nicméně měla by být zachována adekvátní
formulace, aby bylo zřejmé, že se výsledek týká původně vytyčeného cíle. Bližší
specifikace/úprava názvu je možná.
Pokud dosáhnete výsledku vyšší kvality, než bylo původně plánováno, je vhodné se
předem ujistit, že je na jeho vyšší kvalitativní úroveň pohlíženo stejně i ze strany
poskytovatele dotace (např. místo plánovaného výsledku Jost dosáhnete výsledku
Jimp).
4. Proč u výsledku druhu Jsc neakceptujete článek s označením Short
Communication? Neakceptujete jej ani v případě, že by měl příznak Article nebo
Letter?
Akceptovány jsou pouze ty články, které odpovídají definici druhů výsledků dle
Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu,
vývoje a inovací, tzn. musejí mít příznak Arcticle, Review nebo Letter.
5. Jak máme postupovat v případě, že využíváme maximální intenzity podpory
s využitím článků 31 ABER a 30 GBER, a máme tedy za povinnost poskytovat
výsledky zdarma, v případě, že je poskytování článků zdarma v rozporu
s podmínkami vydavatele článku?
Je nezbytné mít alespoň na webových stránkách, kde jsou uvedeny informace o
projektu a jeho výsledcích, odkaz nebo informaci, kde je možné článek získat.
6. Je možné vyplatit studentovi finance formou stipendia?
Ano, pokud jsou dodrženy podmínky dle zákona o vysokých školách a jedná se
o stipendium na výzkum.
7. Lze vyplácet členy řešitelského týmu formou odměn?
Vyplácení osobních nákladů pouze formou odměn je možné. Z takto vyplácených
odměn jsou náhrady mezd neuznatelným nákladem projektu.
8. Jak je to s dedikací na projekt v rámci článku? Je možné dedikovat jeden
z výsledků na dva projekty? Je jedno, který výsledek to bude?
Minimálně jeden výsledek musí být výhradně dedikován na projekt NAZV. Další
výsledky mohou být dedikovány na více projektů.
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9. Mají patenty a odrůdy časové nebo územní omezení, po které musejí být, jakožto
výsledky, poskytovány zdarma?
Hlavní příjemce a další účastník/účastníci projektu využívající pravidla pro odvětví
zemědělství a rybolovu podle článku 31 ABER a článku 30 GBER, jsou povinni
ponechat výsledky dostupné na internetu po dobu nejméně pěti let ode dne ukončení
podporovaného projektu. Geografické omezení stanoveno není.
10. Existuje předepsaná forma pracovních deníků?
Nikoliv, je na každém subjektu, jak bude vykazovat odpracované hodiny a k nim
příslušnou odměnu nebo mzdu. Povinná předepsaná forma vykazování Ministerstvem
zemědělství stanovena není.
11. Je stanoven termín pro oznámení převodu prostředků FÚUP?
Akceptujeme oznámení až v průběžné zprávě projektu.
12. Jak je to s přesuny prostředků mezi kapitolami v rozpočtu u projektů QK17,
QK18 do 30 tis, resp. u QK19 do 50tis. Kč?
Přesuny v těchto výších není třeba oznamovat, stačí je vykázat v průběžné zprávě.
Pozor, z přesunutých prostředků není dovoleno navyšovat osobní náklady.
13. Je třeba oznamovat změny v řešitelském kolektivu?
Ano, dle Smlouvy má příjemce povinnost změny oznamovat do 7 dnů ode dne, kdy
k nim došlo. Poskytovatel by měl mít přehled o aktuálním stavu řešitelského týmu, např.
z důvodu kontrol na místě.
14. Je možné nakoupit z dotační podpory také počítače?
Ano, v řádně odůvodněných případech, tj. pokud nákup prokazatelně souvisí s řešením
projektu, je to možné, a to do výše 40 000 Kč.
15. Je třeba uzavřít Licenční smlouvu se studentem?
Ministerstvo zemědělství nevyžaduje uzavření licenční smlouvy se studentem.
16. Změnil se subdodavatel. Je třeba tuto změnu oznámit?
Je třeba ve zprávě popsat, z jakého důvodu byl zvolen jiný subdodavatel, než bylo
uvedeno v návrhu projektu.
17. Je možné vykázat výsledky projektu dříve, než byly naplánovány?
Není to problém, nicméně je třeba dbát na adekvátnost v čase z hlediska doby řešení
projektu. Není adekvátní vykázat výsledek po prvním roce řešení, pokud byl plánován
až na poslední rok řešení a má například shrnovat dosažené výsledky projektu.
18. Může být členem řešitelského týmu osoba na DPČ? Resp. můžeme vyplácet
peníze člověku na DPČ, pokud nebyl původně členem řešitelského týmu?
Ano. Člen týmu nemusí být jmenovitě uveden. Týká se to pozic ostatních osob v týmu,
jako např. technický a administrativní pracovník, atp.
19. Je problém vykázat více výsledků, než bylo plánováno?
Není, je možné vykázat více výsledků, než bylo původně plánováno.
20. Kdy bude otevřen systém pro vyplňování periodických zpráv?
Pro systém PATRIOT předpokládáme otevření 1. 12. 2019, ale budeme se snažit
systém otevřít dříve. U nového systému ISTA předpokládáme zpřístupnění zpráv také
začátkem prosince, nenastanou-li významné technické komplikace.
2

21. Je možné účastnit se zahraniční pracovní cesty i v případě, že z ní bude pouze
výsledek „Ostatní“?
Ano, v případě, že vykážete aktivní účast, budou náklady na cestu způsobilé.
22. Je možné akceptovat recenzované oborné články v případě, kdy nejsou ještě
publikovány?
Ano, ale musí být dodán do zprávy manuskript s dedikací na projekt NAZV a potvrzení
z redakce časopisu o jeho akceptaci k tisku.
23. Co se má dělat v případě, že mi v daném roce zbydou peníze, které nemohu
převést do FÚUP?
Peníze nelze, kromě FÚUP převádět meziročně. V případě nevyčerpání části dotace
je třeba ji vrátit.
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