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Vážený pane řediteli,
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel Váš e-mail ze dne
14.5.2010, kterým žádáte o poskytnutí vyjádření k stanovisku předsednictva Grantové
agentury ČR (dále jen "GAČR") k povinnosti poskytovatele vyžadovat, aby mzdy a platy
byly zahrnovány do nákladů na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. K
Vaší žádosti uvádím následující.
Úřad je v oblasti veřejné podpory koordinačním, poradenským, monitorovacím a
konzultačním orgánem. V rámci svých pravomocí poskytuje stanoviska a konzultace, a to
z hlediska pravidel a předpisů EU, platných v oblasti veřejné podpory. Pro oblast
výzkumu, vývoje a inovací je takovým předpisem Rámec Společenství pro státní podporu
výzkumu, vývoje a inovací (dále jen "Rámec"). Článek 5.1.4 Rámce udává, které náklady v
rámci řešení projektů výzkumu a vývoje lze považovat za náklady vhodné na podporu.
Mezi tyto vhodné náklady lze zařadit mj. osobní náklady, tedy mzdy a platy výzkumných
pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely
výzkumného projektu. Z takto vyčíslených vhodných nákladů je pak vypočtena výše
veřejné podpory, kterou může příjemce obdržet.
Rámec nestanovuje příjemci povinnost osobní náklady do vhodných nákladů
zahrnout. Osobní náklady jsou v Rámci uvedeny pouze jako jedna z kategorií, která může
ale nemusí, být do vhodných nákladů zařazena. V rámci poskytování podpory na
výzkumné projekty je pak na příjemci, zda osobní náklady výzkumných pracovníků do
vhodných nákladů zahrne a nebo je nezahrne a spokojí se s nižší podporou, sníženou
právě o tyto osobní náklady.
Je však možné, aby poskytovatel při vyhlašování výzev v rámci výzkumných
programů jako jednu z podmínek uvedl, že příjemce je povinen si do nákladů vhodných na
podporu zahrnout rovněž náklady na mzdy a platy výzkumných pracovníků. Zda by
stanovení takové povinnosti bylo v souladu s národními předpisy, včetně zákona č.
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, v platném znění,
nepřísluší Úřadu posuzovat.

Č. j.: ÚOHS-7022/2010/420/LBí
Některé body dokumentu "K povinnosti poskytovatele vyžadovat, aby mzdy a platy
byly zahrnovány do nákladů na projekty výzkumu, experimentální vývoje a inovací" ve
prospěch povinnosti, zahrnovat mzdy a platy do vhodných nákladů, dle názoru Úřadu,
nehovoří. A sice:
K bodu 2: dle kterého projekty s vykazovanými nulovými osobními náklady
znamenají, že se na projektu nepodílejí žádní výzkumní pracovníci. Tuto situaci lze, dle
názoru Úřadu, vykládat dvěmi způsoby. I) příjemce vykázal osobní náklady, ale nazahrnul
je do nákladů vhodných na podporu. V takovém případě platí výše uvedené, a sice že
Rámec nestanovuje povinnost zahrnovat osobní náklady do nákladů vhodných na
podporu. Pokud jsou tyto náklady hrazeny z jiných zdrojů (ať již veřejných nebo
soukromých) a příjemce se spokojí s nižší podporou, nemusí tyto náklady do vhodných
nákladů zahrnout. II) příjemce v rámci projektu nevykázal žádné osobní náklady. Příjemce
by měl být schopen, dle názoru Úřadu, vyčíslit výši vynaložených osobních nákladů v
rámci řešení projektu a tyto pak poskytovateli v rámci monitoringu projektu, předložit.
Nicméně posouzení, zda příjemce postupuje v rozporu s národním právním řádem, když
tak neučiní, není v kompetenci Úřadu.
K bodu 3, 4 a 5: míra podpory je závislá na kategorii prováděných výzkumných
činností. Výše podpory se pak odvíjí od výše nákladů vhodných na podporu. Závisí na
příjemci, zda osobní náklady zahrne do nákladů vhodných na podporu a obdrží tak vyšší
podporu.
Na základě výše uvedeného je Úřad toho názoru, že příjemce by měl být schopen
vyčíslit osobní náklady vynaložené v souvislosti s řešením výzkumného projektu a
předložit je poskytovateli, nicméně tyto osobní náklady nemusí zahrnout do nákladů
vhodných na podporu, na jejichž základě pak bude, v závislosti na kategorii výzkumných
činností, určena výše podpory. Rovněž Vámi předložený dokument by měl být koncipován
tak, aby rozlišoval mezi povinností příjemce vyčíslit či předložit osobní náklady vynaložené
v rámci projektu a povinností či spíše možností tyto osobní náklady zahrnout do nákladů
vhodných na podporu ve smyslu čl. 5.1.4 Rámce.
Vážený pane řediteli, v případě nejasností či dalších dotazů ve výše uvedené věci
mne, prosím, kontaktujte.
S pozdravem

Ing. Petr Križan
ředitel odboru veřejné podpory
Obdrží:
1.
Vážený pan
Ing. Tomáš Kopřiva
ředitel Kanceláře Grantové agentury ČR
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