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Česká republika – Akademie věd České republiky 
IČO 60165171 
se sídlem Národní 3, 110 00  Praha 1 
(dále jen „poskytovatel“ nebo „AV ČR“) 

 

vyhlašuje 
 

výzvu evidenční číslo 01/2023 
k podání žádostí o poskytnutí dotace související s podporou oborových vědeckých 

společností sdružených v Radě vědeckých společností ČR, z. s., v roce 2023 

 
1. Věcné zaměření výzvy se týká dotace na úhradu způsobilých nákladů souvisejících 

s činností žadatele v roce 2023 v souladu s § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, v platném znění (dále jen „zák. č. 218/2000 Sb.“). 

Poskytování dotace se řídí Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy  
ze dne 1. 6. 2020 (dále také jen „Zásady“) a Metodickým pokynem AV ČR pro získávání, 
využívání a vypořádání dotací ze státního rozpočtu ČR ve vědeckých společnostech (dále 
jen „Metodický pokyn“) ze dne 13. února 2018, který je přílohou č. 1 této výzvy. 

2. Oprávněnými žadateli o dotaci jsou v souladu s článkem 3 odst. 4 Stanov AV ČR Rada 
vědeckých společností České republiky, z. s., a oborové vědecké společnosti  
v ní sdružené (dále jen „žadatel“). 

3. Podmínkou pro poskytnutí dotace je: 
3.1 v případě žádosti o dotaci na projekt vyplnění žádosti podle přílohy č. 1 

Metodického pokynu, přičemž: 
a) výše dotace může činit nejvýše 70 % z celkových nákladů na projekt, 
b) v odůvodněných případech lze poskytnout dotaci až do výše 100 % nákladů na 

projekt, 
c) do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk a zisk nesmí být z dotace ani fakticky 

realizován, 
3.2 v případě žádosti o dotaci na úhradu členských příspěvků v mezinárodních 

organizacích: 
a) pokud žadatel podal žádost o dotaci na projekt podle bodu 3 odst. 3.1 výzvy, 

vyplnění žádosti o dotaci na úhradu členských příspěvků vědecké společnosti 
v mezinárodních organizacích podle přílohy č. 4 Metodického pokynu, 

b) pokud žadatel nepodal žádost o dotaci na projekt podle bodu 3 odst. 3.1 výzvy, 
vyplnění žádosti o dotaci na úhradu členských příspěvků vědecké společnosti 
v mezinárodních organizacích podle přílohy č. 4 Metodického pokynu 
a doplňujících údajů podle Metodického pokynu, 

3.3 kladné vyjádření příslušného orgánu AV ČR k návrhu projektu, 
3.4 prohlášení žadatele, zda má, či nemá podíl v jiné právnické osobě a o výši tohoto 

podílu, 
3.5 skutečnost, že AV ČR disponuje prostředky rozpočtovanými na tuto výzvu. 
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Podpis: Podpis: 

  

4. Žadatel je bez zbytečného odkladu povinen AV ČR písemně prokazatelně informovat  
o následujících skutečnostech: 
4.1 že je osobou ve smyslu § 7 odst. 3 písm. b) až d)1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění, 
4.2 došlo-li k právnímu jednání ve smyslu § 1682 a násl. a § 2683 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

5. Ve smyslu § 14k zák. č. 218/2000 Sb., může AV ČR vyzvat žadatele ve stanovené lhůtě k: 
5.1 odstranění vad žádosti, 
5.2 doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí 

dotace nebo 
5.3 úpravě žádosti o dotaci. 

6. Lhůta pro podání žádosti o dotace je: 
6.1 na projekt od data zveřejnění této výzvy do 20. března 2023, 
6.2 na úhradu členských příspěvků v mezinárodních organizacích od data 

zveřejnění této výzvy do 15. září 2023. 

7. Doporučený způsob předání žádosti o poskytnutí této dotace je prostřednictvím datové 
schránky AV ČR (ID datové schránky: fr6adt5) s tím, že v položce „věc“ bude uvedeno 
„Výzva č. 01/2023“ a žádost bude podepsána statutárním orgánem žadatele. Žádost  
je možné doručit i v písemné podobě na adresu Akademie věd ČR, Kancelář AV ČR – 
Ekonomický odbor, Národní 3, 110 00  Praha 1. Písemná žádost musí být podepsána 
statuárním orgánem žadatele způsobem, který je zapsán ve veřejném rejstříku. 

8. Běžná korespondence týkající se zpracování žádosti o přidělení dotace, včetně informací 
o aktuálním stavu podané žádosti, bude poskytovatelem zasílána elektronicky 
prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby žadatele uvedené v žádosti. 

9. Dotazy k výše uvedeným požadavkům nebo k aktuálnímu stavu podané žádosti 
o poskytnutí dotace lze zaslat elektronicky na e-mailovou adresu Kanceláře AV ČR 
rvs-dotace@kav.cas.cz. 

Praha dne 9. 2. 2023 

 
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., dr. h. c., v.r. 

 
 
Přílohy: dle textu 
Za správnost vyhotovení: Mgr. K. Timková 

 
1 § 7 odst. 3) zák. č. 130/2002 Sb. 

Podpora nemůže být poskytnuta … 
b) právnické osobě pravomocně odsouzené pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání (činnosti) 
této osoby, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, 
c) právnické nebo fyzické osobě, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie podnikem v obtížích, 
d) příjemci, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie do doby, než je jeho změnou vyloučeno další poskytování podpory, pokud se na tuto osobu podle 
zákona nehledí, jako by nebyla odsouzena. 
2 zrušení právnické osoby 
3 zrušení spolku s likvidací 


