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INFORMACE PRO ŘEŠITELE CRP 2018 

Podmínky čerpání finančních prostředků 

 
 
Řešitelé centralizovaných rozvojových projektů (CRP) v roce 2018 obdrželi péčí Ekonomického odboru 
kopii rozhodnutí o poskytnutí dotace s podmínkami pro čerpání finančních prostředků. Zde je shrnutí 
nejpodstatnějších pravidel pro čerpání:  
 

1) Prostředky je možné využít výhradně pro účely projektu, resp. na plánované aktivity 
a v souladu s plánovaným rozpočtem, popsanými v projektové žádosti.  

 
2) Řešitel je povinen s prostředky nakládat účelně, efektivně a hospodárně.  

 
3) Z přidělené dotace na řešení jednotlivých projektů nesmí být navýšena žádná z těchto položek: 

osobní náklady (tj. součet položek: mzdy, odměny dle dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu) 
a cestovné.  
 

4) Není možné převádět finance mezi kapitálovými (INV) a běžnými finančními prostředky (NIV). 
 

5) Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit nákup, opravu a údržbu dopravních 
prostředků a režijní náklady. 
 

6) Pro realizaci nákupů (materiálu, služeb, investic) je řešitel povinen dodržovat pokyny 
a pravidla k veřejným zakázkám definovaná v Nařízení rektora č. 1/2017 k zadávání veřejných 
zakázek, které je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

7) Běžné finanční prostředky (neinvestice) lze čerpat v období 1. 1. – 31. 12. 2018 (datum plnění 
nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění na daňovém dokladu musí spadat do tohoto 
období).  
 

8) Kapitálové prostředky (investice) lze čerpat v období 1. 1. – 31. 12. 2018, avšak v případě 
investičních prostředků musí dojít v tomto období také k úhradě (zaplacení).  
 

9) V případě nedočerpání finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč a více je povinen řešitel 
informovat Ekonomický odbor (v kopii Oddělení strategie a kvality) o plánovaném nedočerpání 
nejpozději do 31. 10. 2018.  

 

Nesplněním výše uvedených podmínek pro čerpání finančních prostředků vystavuje řešitel univerzitu 
možnému udělení pokuty ve výši od 5 do 10 % poskytnuté dotace. 
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