
 
 
 
 
 
 

 
 

OPATŘENÍ V MIMOŘÁDNÉ SITUACI PRO ROK 2022 

Rozšíření řešitelských týmů nad 20 % schválené souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu o vědecké 
pracovníky a studenty z Ukrajiny je v roce 2022 možné bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke 
smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory.  

Přesuny (neomezené) grantových prostředků přidělených příjemci, resp. dalšímu účastníkovi z důvodu 
rozšíření řešitelských týmů o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny do položky osobních nákladů jsou 
možné do konce roku 2022 bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí 
o poskytnutí podpory. 

 

OPATŘENÍ PŘIJATÁ KVŮLI COVID-19 PRO ROK 2022 

Přesuny mezi položkami základní skladby v roce 2022 

Přesuny mezi položkami základní skladby grantových prostředků přidělených příjemci, resp. dalšímu 
účastníkovi, a to až do výše 100 000 Kč, jsou možné do konce roku 2022 bez žádosti a není k nim 
zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory. 

Změny v čerpání či přesuny musí příjemce v následující zprávě (dílčí či závěrečné) dodatečně zdůvodnit. 
Musí prokázat, že tyto změny či přesuny byly účelné, hospodárné, efektivní a došlo k nim v souvislosti s 
řešením situace vzniklé vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace. Přesuny 
nad 100 000 Kč jsou možné na základě individuální žádosti schválené předsednictvem a dodatku ke 
smlouvě. 

Způsobilé náklady v roce 2022 

Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků lze do konce roku 2022 zahrnout níže 
uvedené náklady, pokud k nim došlo v přímé souvislosti s omezeními přijatými v souvislosti s bojem proti 
šíření epidemie koronaviru a onemocněním COVID-19: 

▪ Cestovní náklady 

Při cestě do zahraničí z důvodu řešení grantového projektu lze zahrnout mezi způsobilé náklady povinné 
testy na COVID-19. Výše způsobilých nákladů se bude příslušně krátit při cestě do zahraničí, která není 
zcela realizována za účelem řešení grantového projektu. 
▪ Odložené konference 

Mezi způsobilé náklady na řešení projektu lze zahrnout výdaje uskutečněné v průběhu řešení projektu 
(tj. uhrazené např. zálohově v době řešení projektu) související s aktivní účastí na konferenci, která byla 
v souvislosti s COVID-19 odložena a realizována po skončení řešení projektu, a to maximálně do jednoho 
roku. 

  



 
 
 
 
 
 

 
 

▪ Storno poplatky 

Mezi způsobilé náklady lze zahrnout storno poplatky za zrušené konference i vynaložené cestovní 
náklady za neuskutečněné pracovní cesty, a to až do výše 100 % za podmínky, že ke zrušení pracovní 
cesty došlo v souvislosti s COVID-19. V případě, že dojde ze strany dodavatele k refundaci nákladů, popř. 
k realizaci náhradní cesty (např. na základě voucheru) nesouvisející s řešením příslušného projektu, bude 
nutné tyto částky zahrnout do výnosů souvisejících s řešením projektu. 

Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků z doplňkových (režijních) nákladů lze 
zahrnout i další náklady vzniklé v souvislosti s řešením této krizové situace: 

▪ Např. náklady na péči o děti osob podílejících se na řešení projektu a další závislé osoby. 

Do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků z věcných, resp. osobních nákladů lze 
zahrnout další náklady vzniklé v souvislosti s řešením této krizové situace: 

▪ Náklady na mzdové náhrady, a to až do výše, kterou v nouzovém stavu neuhradí zaměstnavateli stát. 

Úvazky 

▪ Navýšení limitu pro změnu souhrnné pracovní kapacity týmu bez žádosti 

Změny v týmu odborných spolupracovníků zahrnující změnu souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu 
nejvýše do 35 % ve smlouvě schválené souhrnné pracovní kapacity (úvazku) týmu, se zachováním 
odborné kvality týmu, vyjma změny řešitele, resp. spoluřešitele jsou v roce 2022 možné bez žádosti 
a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory, pokud není 
možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19. 

▪ Snížení limitu minimálních úvazků členů řešitelského kolektivu projektu EXPRO a JUNIOR STAR v roce 
2022 

Pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19, může 
příjemce požádat o snížení úvazku jednotlivých členů týmu na řešení projektu podle článku 5.1 přílohy 
č. 4 zadávací dokumentace. 

Termíny 

▪ Možnost podat žádost o prodloužení letos končících projektů o 6 měsíců kvůli situaci způsobené 
pandemií 

Pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19, může 
příjemce požádat o prodloužení doby řešení projektu o šest měsíců. Žádost musí být podána nejpozději 
do 30. října 2022. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení přitom příjemce použije 
nespotřebované finanční prostředky, které GA ČR v souladu s příslušnou zadávací dokumentací 
umožňuje čerpat v následujícím období. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Pokud by negativní dopady opatření přijatých v souvislosti s pandemií přetrvávaly u projektů s původním 
předpokládaným ukončením v dalších letech, bude se předsednictvo GA ČR zabývat odůvodněnými 
žádostmi podanými v posledním roce řešení těchto projektů. 

Opakované prodloužení projektů, které již byly v souvislosti s COVID-19 jednou prodlouženy, není 
možné. 
 


