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1. Akademie věd České republiky (dále jen „poskytovatel“ nebo „AV ČR“), jako správní 

orgán příslušný podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.,  

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) ve spojení s § 7 zákona 

č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, v platném znění, vyhlašuje podle 

ustanovení § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 218/2000 Sb.“) tuto 

výzvu evidenční číslo 02/2023 
k podání žádostí o poskytnutí dotace související  

s podporou činností pracovišť AV ČR v roce 2023 (PČP). 

2. Oprávněným žadatelem o dotaci podle této výzvy je veřejná výzkumná instituce, 

která je zřízena AV ČR podle § 2 odst. 1 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České 

republiky, v platném znění (dále jen „pracoviště AV ČR“ nebo „žadatel“), případně žadatel, 

jehož program, zaměstnanec, projekt nebo činnost byla schválena příslušným orgánem. 

3. Struktura výzvy  

Tato výzva je členěna na následující části (dále také jen „okruh“): 

1. Podpora excelence  
2. Podpora spolupráce  
3. Podpora infrastrukturních činností 
4. Podpora prezentace  
5. Podpora investic  
6. Podpora specifická  
7. Společná ustanovení  

Okruhy 1. až 6. se dále člení na oblasti, které se dále člení na konkrétní aktivity, které 
popíše žadatel v příloze č. 1 výzvy. 

4. Podmínky pro poskytování dotace: 

a) popis specifikace aktivit/y v rámci okruhů a oblastí, vyplnění rozpočtu na použití 
prostředků dotace a úhrad nákladů včetně prohlášení žadatele v rozsahu uvedeném  
v příloze č. 1 výzvy, 

b) kladné vyjádření příslušného orgánu AV ČR k pokračování podpory programu, činnosti 
zaměstnance, projektu nebo činnosti v případě, že podpora byla poskytnuta 
v předchozím kalendářním roce; tato podmínka neplatí pro bod 1.4, 1.6, 1.8 a 1.10 části 
1. výzvy, bod 2.6 části 2. výzvy a bod 5.2 části 5. výzvy, 

c) skutečnost, že AV ČR disponuje prostředky rozpočtovanými na tuto výzvu. 
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5. Vymezení pojmů  

Pro účely této výzvy se rozumí: 

a) vědní oblastí I (dále jen VO I) se rozumí oblast věd o neživé přírodě, 

b) vědní oblastí II (dále jen VO II) se rozumí oblast věd o živé přírodě a chemických věd, 

c) vědní oblastí III (dále jen VO III) se rozumí oblast humanitních a společenských věd,  

d) pracoviště nezařazená do žádné vědní oblasti jsou pro potřeby této výzvy zařazena 
do VO III, 

e) osobními náklady se rozumí vždy částka včetně zákonných odvodů, 

f) druh nákladu – kód se rozumí náklady specifikované v příloze č. 2 výzvy. 
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ČÁST 1. 

PODPORA EXCELENCE 

1. Věcné zaměření této části výzvy se týká dotace na úhradu způsobilých nákladů žadatele 
v roce 2023 souvisejících s podporou excelence, které vznikají při zajišťování činností 
podle § 2 odst. 1 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, v platném 
znění, a které jsou poskytovány podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb.,  
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění. 

Způsobilými náklady se rozumí náklady žadatele v rámci jeho hlavní činnosti, které 
souvisejí s podporou zaměstnance, jenž byl zařazen rozhodnutím příslušného 
orgánu AV ČR, příp. splnil podmínky European Research Council (dále jen „ERC“), 
do následujícího z programů podpory excelence (dále také jen „oblast“): 

1.1. Akademická prémie – Praemium Academiae (dále jen „AP“), 

1.2. Prémie Lumina quaeruntur (dále jen „LQ“), 

1.3. Program ERC_A tím, že zaměstnanec žadatele předložil svůj návrh projektu do 
výzvy ERC-2018-STG, ERC-2018-COG nebo ERC-2018-ADG a tento návrh byl 
ERC zařazen ve druhém kole hodnocení do kategorie A a nebyl podpořen pro 
nedostatek rozpočtových zdrojů (dále jen „ERC_A“), 

1.4. Program podpory předkladatelů projektů ERC tím, že zaměstnanec žadatele 
předložil v letech 2021, 2022 nebo 2023 návrh projektu k ERC, který byl v rámci 
hodnocení v prvním kole (Step 1) zařazen do kategorie B nebo byl vybrán do 
druhého kola (Step 2) (dále jen „PERC“) a nejedná se o pokračování projektu, který 
byl financován ERC, 

1.5. Fellowship J. E. Purkyně (dále jen „FJEP“), 

1.6. Fellowship Josefa Dobrovského (dále jen „FJD“), 

1.7. Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů (dále jen 
„PPLZ“), 

1.8. Titul doktor věd (dále jen „DSc.“), 

1.9. Mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků (dále jen 
„MSM“) a 

1.10. Prémie O. Wichterleho (dále jen „POW“). 

2. Specifické podmínky pro poskytnutí dotace pro jednotlivé oblasti podpory 
excelence: 

1.1 AP  

a) výše dotace činí nejvýše 5.000.000 Kč na jeden kalendářní rok a jednoho nositele 
prémie, 

1.2 LQ  

a) výše dotace činí nejvýše 4.000.000 Kč na jeden kalendářní rok a jednoho nositele 
prémie s tím, že finanční spoluúčast žadatele na způsobilých nákladech je: 

b) pro podporu nositelů, kterým byla prémie Lumina quaeruntur udělena nejpozději 
28. 2. 2019, ve výši alespoň 25 %, přičemž režijní náklady, které lze započítat do 
spoluúčasti, činí nejvýše 20 % spoluúčasti, 

c) pro podporu nositelů, kterým byla prémie Lumina quaeruntur udělena od 1. 3. 
2019, ve výši alespoň 20 %, přičemž režijní náklady, které lze započítat do spoluúčasti, 
činí nejvýše 20 % spoluúčasti, 
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1.3 ERC_A 

a) dotace na úhradu nákladů bude poskytnuta maximálně do výše nákladů 
požadovaných zaměstnancem žadatele – předkladatelem v návrhu projektu 
předloženého ERC pro projekty ERC-CZ/AV-A, 

1.4 PERC 

a) výše dotace činí nejvýše 100.000 Kč na jednoho zaměstnance žadatele – 
předkladatele projektu na kalendářní rok, 

1.5 FJEP 

a) způsobilými náklady jsou osobní náklady nositele, 

1.6 FJD 

a) způsobilými náklady jsou náklady související s pobytem zahraničního badatele na 
pracovišti žadatele a 

b) způsobilými náklady nejsou investice, osobní náklady, náklady na cestu do České 
republiky a zpět a kapesné, 

1.7 PPLZ 

a) způsobilými náklady jsou osobní náklady nositele a 
b) výše dotace činí nejvýše 600.000 Kč na jeden kalendářní rok a jednoho nositele, 

1.8 DSc. 

a) způsobilými náklady nejsou osobní náklady a 
b) titul DSc. byl udělen v roce 2021, 2022 nebo 2023,  
c) výše dotace činí nejvýše 200.000 Kč na jeden kalendářní rok a jednoho nositele, 

1.9 MSM 

a) způsobilými náklady nejsou investice a osobní náklady a 
b) výše dotace činí nejvýše 1.000.000 Kč na jeden projekt MSM, 

1.10 POW 

a) způsobilými náklady jsou osobní náklady nositele, 
b) výše dotace činí na jeden kalendářní rok a jednoho nositele nejvýše 100.000 Kč 

a zákonné odvody u nositele, kterému byla udělena Prémie O. Wichterleho v období 
do 31. 12. 2017 nebo 

c) výše dotace činí na jeden kalendářní rok a jednoho nositele nejvýše 110.000 Kč 
a zákonné odvody u nositele, kterému byla udělena Prémie O. Wichterleho v období 
od 1. 1. 2018. 
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ČÁST 2. 

PODPORA SPOLUPRÁCE 

1. Věcné zaměření této části výzvy se týká dotace na úhradu způsobilých nákladů žadatele 
v roce 2023 souvisejících s podporou spolupráce, které vznikají při zajišťování činností 
podle § 2 odst. 1 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, v platném 
znění, a které jsou poskytovány podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb.,  
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění. 

Způsobilými náklady se rozumí náklady žadatele v rámci jeho hlavní činnosti, které 
souvisejí se zařazením do následujících programů podpory spolupráce (dále také 
jen „oblast“): 

2.1 Regionální spolupráce (dále jen „RS“), 

2.2 Strategie AV21 (dále jen „AV21“), 

2.3 Program Mobility Plus nebo program platformy Southeast Asia-Europe Joint 
Funding Scheme for Research and Innovation (dále jen „program SEA-Europe 
JFS“) (vše dále jen „MS“), 

2.4 Program podpory výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených  
do výzkumných aktivit Platformy CEFRES, program TANDEM (dále jen „projekt 
CEFRES“ a „CEF“), 

2.5 Program mobilitních projektů na základě bilaterálních smluv uzavřených AV ČR 
(dále jen „mobilitní program“ a „BIL“) a 

2.6 Researchers at Risk Fellowship, který podporuje vědecké pracovníky z rizikových 
zemí (dále jen „RISK“). 

2. Specifické podmínky pro poskytnutí dotace pro jednotlivé oblasti podpory 
spolupráce: 

2.1  RS 
 
a) způsobilými náklady nejsou investice a náklady partnera regionální spolupráce, 
b) způsobilými náklady jsou neinvestiční náklady, přičemž: 

▪ režijní náklady žadatele mohou činit nejvýše 15 % věcných nákladů dotace, 
▪ osobní náklady mohou činit nejvýše 50.000 Kč na jeden pracovní úvazek 

zaměstnance žadatele za kalendářní rok, 
c) výše dotace činí nejvýše 200.000 Kč na jeden kalendářní rok a společný projekt 

žadatele a partnera regionální spolupráce, 

2.2 AV21 

a) způsobilými náklady jsou náklady koordinačního nebo partnerského pracoviště 
AV ČR, které řeší výzkumný program Strategie AV21 (dále jen „výzkumný program“), 
nebo infrastrukturního pracoviště AV ČR, které zajišťuje podpůrné aktivity Strategie 
AV21, 

b) způsobilými náklady nejsou náklady na pořízení nákladného přístroje s pořizovací 
cenou vyšší než 16.000.000 Kč včetně DPH, režijní náklady, náklady na obvyklou 
výzkumnou nebo administrativní činnost, která není cílem výzkumného programu, 
náklady na činnost, která je hrazena z prostředků účelové podpory, a náklady externího 
pracoviště; externím pracovištěm se rozumí pracoviště mimo AV ČR, které se podílí 
na řešení výzkumného programu se souhlasem svého statutárního zástupce, případně 
na základě smlouvy o spolupráci na výzkumném programu, a zároveň je 
zaměstnavatelem člena týmu řešitele, 



 
 

Stránka 6 z 12 

 

c) specifikace výzkumných témat řešených žadatelem v rámci příslušného výzkumného 
programu, 
 

2.3  MS 
a) způsobilými náklady nejsou investiční náklady a režijní náklady, 
b) pro program Mobility Plus jsou způsobilými náklady cestovní náklady a ostatní 

neinvestiční náklady (především materiál, služby a drobný hmotný majetek); 
způsobilými náklady nejsou osobní náklady, 

c) pro program SEA-Europe JFS jsou způsobilými náklady: 
▪ osobní náklady začínajících vědeckých pracovníků (studenti doktorských 

studijních programů a postdoktorandi), které nesmí přesáhnout 20 % dotace, 
▪ cestovní náklady členů řešitelského týmu pracoviště AV ČR, 
▪ náklady spojené s organizováním vědeckých setkání malého rozsahu, které 

nesmí přesáhnout 20 % dotace, a 
▪ ostatní neinvestiční náklady, zejména materiál, služby a drobný hmotný majetek; 

postdoktorandem se rozumí vědecký pracovník, který absolvoval doktorský 
studijní program nebo jeho ekvivalent nejvýše 5 let od data podání žádosti o dotaci, 

d) pro případný přepočet EUR na CZK je použit kurz 25 CZK/EUR stanovený 
Ministerstvem financí ČR pro přípravu a realizaci státního rozpočtu pro rok 2023, 

2.4  CEFRES 

a) způsobilými náklady jsou osobní náklady zaměstnance, který byl zařazen do této 
aktivity (nositele), 

b) výše dotace činí nejvýše 600.000 Kč na jeden rok a jednoho nositele, 

 

2.5 BIL 

a) způsobilými náklady jsou náklady žadatele, na jehož pracovišti bude v roce 2023 
působit nebo působil pracovník zahraničního výzkumného pracoviště v rámci aktivit 
zahrnutých v uzavřených bilaterálních smlouvách AV ČR, a to neinvestiční náklady, 
kterými jsou náklady na ubytování pracovníka zahraničního výzkumného pracoviště 
v ČR do výše 1.600 Kč za osobu/noc; stravné a kapesné, náklady na dálkovou 
vnitrostátní dopravu a nutné vedlejší výdaje,  

2.6 RISK 

a) způsobilými náklady jsou osobní náklady zaměstnance žadatele – vědeckého 
pracovníka z rizikové země, 

b) výše dotace činí nejvýše 720.000 Kč na jeden kalendářní rok a jednoho nositele, při 
rozsahu pracovního úvazku 1,0 a při době trvání pracovního poměru po celý kalendářní 
rok. Tato částka se poměrně krátí při kratší době trvání pracovního poměru než jeden 
kalendářní rok a/nebo nižším pracovním úvazku. 
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ČÁST 3. 

PODPORA INFRASTRUKTURNÍCH ČINNOSTÍ 

1. Věcné zaměření této části výzvy se týká dotace na úhradu způsobilých nákladů žadatele 
v roce 2023 souvisejících s podporou infrastrukturních činností, které vznikají při zajišťování 
činností podle § 2 odst. 1 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, 
v platném znění, a které jsou poskytovány podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona  
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění. 
Infrastrukturní činností se pro účely této části výzvy rozumí činnost žadatele zpravidla 
pro více pracovišť AV ČR, pro orgány AV ČR a činnosti související se zajištěním 
ekonomického informačního systému pracoviště AV ČR. 

Způsobilými náklady se rozumí náklady žadatele v rámci jeho hlavní činnosti 
související s následující činností, která byla schválena příslušným orgánem AV ČR 
(dále také jen „oblast“): 

3.1 Společné nebo infrastrukturní činnosti, jejichž rozsah byl schválen příslušným 
orgánem AV ČR (dále jen „SINFRA“), 

3.2 zajištění ekonomického informačního systému (dále jen „EIS“), 

3.3 zajištění počítačové sítě (dále jen „KIT“). 

2. Specifické podmínky pro poskytnutí dotace pro jednotlivé oblasti podpory 
infrastrukturních činností: 

3.1 SINFRA 

a) způsobilými náklady jsou zejména náklady související s činností dozorčích rad 
pracovišť AV ČR, náklady útvarů pracovišť AV ČR související s řešením 
specializovaných otázek oblasti výzkumu, vývoje a inovací, včetně transferu znalostí a 
technologií, náklady pracovišť AV ČR související se vzděláváním zaměstnanců více 
pracovišť AV ČR se zaměřením na oblast výzkumu, vývoje a inovací apod., 

b) kladné vyjádření příslušného orgánu AV ČR k návrhu společné nebo infrastrukturní 
činnosti, 

c) poskytování společné nebo infrastrukturní činnosti zpravidla pro více pracovišť AV ČR 
nebo AV ČR jako celek, 

3.2  EIS 

a) způsobilými náklady nejsou: 
▪ náklady související se zadáním veřejné zakázky na pořízení a implementaci EIS,  
▪ náklady na zajištění serverů, a to i pokud žadatel provozuje EIS na cizích serverech 

(tzv. hosting), 
▪ náklady na zajištění archivu EIS žadatele, 

b) způsobilými náklady v případě pořízení a implementace EIS v roce 2023 jsou druhy 
nákladů kód 3.2a až 3.2e podle přílohy č. 2, 

c) způsobilými náklady v případě uvedení EIS do tzv. ostrého provozu od 1. 1. 2023 
náklady spojené s finální akceptací a s implementačním dozorem jsou druhy nákladů 
kód 3.2a podle přílohy č. 2, 

d) v případě provozování již implementovaného EIS u druhu nákladů kód 3.2b přílohy  
č. 2 je požadována finanční spoluúčast žadatele ve výši alespoň 20 % z celkových 
nákladů, 

e) v případě, kdy žadatel provozuje EIS alespoň pro 10 jiných pracovišť, může být dotace 
pro náklady druhu kód 3.2b, 3.2d a 3.2.e přílohy č. 2 poskytnuta až do výše 100 % 
v přímé závislosti na počtu pracovišť AV ČR, pro které je EIS provozován. 
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3.3  KIT 

a) skutečnost, že žadatel zajišťuje KIT pro pracoviště AV ČR, 
b) pro náklady druhu kód 3.3a až 3.3c přílohy č. 2 je požadována finanční spoluúčast 

žadatele alespoň ve výši 20 % z celkových nákladů, 
c) pro náklady druhu kód 3.3d přílohy č. 2 může být dotace poskytnuta až do výše 100 %, 
d) pro náklady druhu kód 3.3a až 3.3c přílohy č. 2, a to v případě pořízení technologického 

zařízení/software pro alespoň 10 pracovišť AV ČR, může být dotace poskytnuta až do 
výše 100 % celkových nákladů v přímé závislosti na počtu pracovišť AV ČR, která 
budou technologické zařízení/software využívat. 
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ČÁST 4. 

PODPORA PREZENTACE 

1. Věcné zaměření této části výzvy se týká dotace na úhradu způsobilých nákladů 
žadatele v roce 2023 souvisejících s podporou prezentace, které vznikají při 
zajišťování činností podle § 2 odst. 1 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České 
republiky, v platném znění, a které jsou poskytovány podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona 
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném 
znění. 

Způsobilými náklady se rozumí náklady žadatele v rámci jeho hlavní činnosti, které 
souvisejí se zařazením do následujícího z programů podpory prezentace (dále 
také jen „oblast“): 

4.1 vydavatelská činnost (dále také „VČ“) a 
 
4.2 prezentace vědy a výzkumu (dále jen „MAP“). 

 
2. Specifické podmínky pro poskytnutí dotace pro jednotlivé oblasti podpory 

prezentace: 

4.1  VČ 
a) způsobilými náklady nejsou investice a osobní náklady včetně autorských 

honorářů, 
b) vydavatelskou činností se rozumí systematické a koncepční šíření výsledků 

výzkumu žadatelem formou vydávání neperiodických publikací ). 
 
4.2.  MAP 
a) způsobilými náklady nejsou osobní náklady. 
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ČÁST 5. 

PODPORA INVESTIC 

1. Věcné zaměření této části výzvy se týká dotace na úhradu způsobilých nákladů 
žadatele v roce 2023 souvisejících s podporou Investic, které vznikají při zajišťování 
činností podle § 2 odst. 1 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, 
v platném znění, a které jsou poskytovány podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona č. 130/2002 
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, v platném znění. 

Způsobilými náklady se rozumí náklady žadatele v rámci jeho hlavní činnosti, které 
souvisejí se zařazením do následujících programů podpory investic (dále také jen 
„oblast“): 

5.1. přístrojové vybavení (dále jen „PŘI“), 

5.2. stavební akce (dále jen „STA“). 

2. Specifické podmínky pro poskytnutí dotace pro jednotlivé oblasti podpory investic: 
 

5.1. PŘI 

a) přístrojové vybavení je přínosné pro hlavní činnost žadatele,  
b) v případě pořízení přístrojového vybavení s pořizovací cenou vyšší než 16.000.000 Kč 

včetně DPH: 
▪ předchozí písemný souhlas dozorčí rady žadatele ve smyslu § 19 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění (dále 
jen „zákon č. 341/2005 Sb.“), a 

▪ předchozí písemný souhlas zřizovatele podle § 15 písm. k) zákona č. 341/2005 Sb. 

5.2. STA 

a) realizace stavební akce je přínosná pro hlavní činnost žadatele, 
b) v případě nabytí nemovitého majetku: 

▪ předchozí písemný souhlas dozorčí rady žadatele ve smyslu § 19 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 341/2005 Sb., a 

▪ předchozí písemný souhlas zřizovatele podle § 15 písm. k) zákona č. 341/2005 Sb. 
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ČÁST 6. 

PODPORA SPECIFICKÁ 

1. Věcné zaměření této části výzvy se týká dotace na úhradu způsobilých nákladů 
žadatele v roce 2023 souvisejících s podporou specifických investičních a neinvestičních 
nákladů podle přílohy č. 2 této výzvy, které vznikají při zajišťování činností podle § 2 odst. 
1 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, v platném znění, a které jsou 
poskytovány podle § 3 odst. 3 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací, v platném znění. 

Způsobilými náklady se rozumí náklady žadatele v rámci jeho hlavní činnosti, které 
souvisejí s podporou specifických investičních a neinvestičních nákladů, které nebyly 
popsány v žádné z přechozích částech této výzvy a jsou charakterizovány v příloze č. 2 
jako druh nákladů kódy 6.1a až 6.1g (dále také „oblast NEON“). 

2. Specifické podmínky pro poskytnutí dotace pro oblast NEON: 
a) v případě nákladů druh nákladů kód 6.1.a přílohy č. 2, bude žádost vyhodnocována 

prioritně a dotace může být poskytnuta v závislosti na rozpočtovaných prostředcích  
AV ČR až do 100 % požadované dotace a 

b) skutečnost, zda lze nebo nelze řešit potřebu úhrady nákladů změnou již vydaného 
rozhodnutí o poskytnutí dotace týkající se nákladů popsaných v přechozích částech 
této výzvy; toto kritérium se nevztahuje na druh nákladů kód 6.1.a přílohy č. 2. 
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ČÁST 7. 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ve smyslu § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, 
může AV ČR vyzvat žadatele ve stanovené lhůtě k: 
a) odstranění vad žádosti, 
b) doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí  

o poskytnutí dotace nebo 

c) úpravě žádosti o dotaci. 
 
2. Lhůta pro podání žádosti je pro náklady specifikované v textu označeném jako: 

a) ČÁST 1. až 5. od data zveřejnění této výzvy do 10. listopadu 2023 a 
b) ČÁST 6. od data zveřejnění této výzvy do 5. prosince 2023. 

 
3. Doporučený způsob podání žádosti o poskytnutí této dotace je prostřednictvím datové 

schránky AV ČR (ID datové schránky: fr6adt5) s tím, že v položce „věc“ bude uvedena 
identifikace výzvy s uvedením příslušné vědní oblasti, do které je žadatel zařazen, a to 
v tomto formátu „Výzva č. 02/2023 – VO I“ nebo „Výzva č. 02/2023 – VO II“ nebo „Výzva 
č. 02/2023 – VO III“1. 

 
4. Běžná korespondence týkající se zpracování žádosti o přidělení dotace bude 

poskytovatelem zasílána elektronicky zpravidla prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby 
žadatele uvedené v žádosti. 

 
5. Dotazy k výše uvedeným požadavkům lze zaslat na mailovou adresu Kanceláře  

AV ČR dotace_pcp@kav.cas.cz vždy společně s uvedením konkrétní oblasti dotazu 
zkratkou oblasti uvedenou v předmětu e-mailu. 

 
Praha dne 9. března 2023 
 
 
 

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

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

 

Vyvěšeno dne:  Sňato dne: 

Podpis: Podpis: 

 

 
1 Uveďte pouze vědní oblast, do které je žadatel zařazen, ostatní možnosti v datové zprávě v položce věc neuvádějte. 


