
Příloha 2

Seznam okruhů, oblastí a druhů nákladů - kód

1. Okruh
1.1 Oblast

1. Název okruhu
1.1 Název oblasti

Druh nákladů - kód

1 Podpora excelence

1.1a Náklady spojené s podporou vědecké činnosti nositele, kterému byla prémie udělena 
nejpozději dne 29. 6. 2017
1.1b Náklady spojené s podporou vědecké činnosti nositele, kterému byla prémie udělena po 
datu 29. 6. 2017
1.2a Náklady spojené s podporou vědecké činnosti nositele, kterému byla prémie udělena 
nejpozději dne 28. 2. 2019
1.2b Náklady spojené s podporou vědecké činnosti nositele, kterému byla prémie udělena po 
datu 1. 3. 2019

1.3 Program ERC_A -

1.4
Program podpory předkladatelů 
projektů ERC

-

1.5 Fellowship J. E. Purkyně -
1.6 Fellowship Josefa Dobrovského -

1.7
Program podpory 
perspektivních lidských zdrojů - 
postdoktorandů

-

1.8 Titul doktor věd -

1.9
Mezinárodní spolupráce 
začínajících výzkumných 
pracovníků

-

1.10a Osobní náklady nositele, kterému byla prémie udělena v období do 31. 12. 2017
1.10b  Osobní náklady nositele, kterému byla prémie udělena v období od 1. 1. 2018

2 Podpora spolupráce

2.1 Regionální spolupráce -
2.2 Strategie AV21 -

2.3a Mobility Plus

2.3b SEA-Europe JFS

2.4

Program podpory výzkumných 
pracovníků pracovišť AV ČR 
zapojených do výzkumných 
aktivit Platformy CEFRES, 
program TANDEM

-

2.5
Program mobilitních projektů na 
základě bilaterálních smluv 
uzavřených AV ČR

-

2.6 Researchers at Risk Fellowship -

3

3.1a Náklady na činnost dozorčí rady žadatele
3.1b Náklady na činnost útvaru, který řeší specilizované otázky oblasti VaVaI, včetně transferu 
znalostí a technologií
3.1c Náklady na vzdělávání zaměstnanců více pracovišť AV ČR se zaměřením na oblast 
VaVaI

3.1d Náklady na činnost pro orgán AV ČR a pro pracoviště AV ČR, která se týká oblasti VaVaI

3.1e Náklady společné infrastrukturní činnosti

Podpora infrastrukturních činností

2.3

Program Mobility Plus nebo 
program platformy Southeast 
Asia-Europe Joint Funding 
Scheme for Research and 
Innovation

3.1
Společné nebo infrastrukturní 
činnosti

1.1
Akademická prémie - 
Praemium Academiae

1.2 Prémie Lumina quaeruntur

1.10 Prémie O. Wichterleho
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3.2a Náklady na pořízení (dodávku) a implementaci ekonomického informačního systému 
(EIS) včetně licencí
3.2b Náklady na poskytování služeb provozní podpory a rozvoje EIS
3.2c Osobní  náklady související s implementací EIS
3.2d Neplánované náklady na pořízení majetku (hardware) pro provoz EIS, který bude 
znamenat zvýšení efektivnosti činností žadatele spojených s EIS.
3.2e Náklady na pořízení a provoz částí EIS společných pro více pracovišť AV ČR a zajištění 
odpovídající infrastruktury
3.3a Náklady související s rozvojem počítačových sítí AV ČR a jejich provozem
3.3b Náklady související s bezpečností počítačových sítí AV ČR
3.3c Náklady související s podporou aplikací počítačových sítí AV ČR
3.3d Náklady související s odborným vzděláváním IT pracovníků pracovišť AV ČR

4 Podpora prezentace

4.1 Vydavatelská činnost -
4.2 Prezentace vědy a výzkumu -

5 Podpora investic

5.1a Náklady související s pořízením přístrojového vybavení s cenou nad 16 mil. Kč včetně 
DPH (nákladného přístroje)
5.1b Náklady související s pořízením přístrojového vybavení s cenou do 16 mil. Kč včetně 
DPH (přístroje)
5.2a Náklady související s realizací stavební akce velkého rozsahu s cenou nad 10 mil. Kč 
včetně DPH
5.2b Náklady související s realizací stavební akce malého rozsahu s cenou do 10 mil. Kč 
včetně DPH

6 Podpora specifická

6.1a Náklady, které vznikly náhodně. Jedná se zejména o havárie a obdobné neočekávané 
znehodnocení majetku nebo významné snížení funkčnosti majetku, a to pouze za podmínky, 
že v souvislosti s těmito skutečnostmi nebudou nebo nemohou být uplatněny nároky vůči 
jiným osobám, např. na základě pojistné smlouvy.

6.1b Náklady, které nebyly zahrnuty do plánu nákladů na rok 2023, protože byly plánovány na 
pozdější období, ale staly se již v roce 2023 aktuálními.
6.1c Náklady, které nebyly zahrnuty do plánu nákladů na rok 2023, protože vznikly v důsledku 
takové skutečnosti, kterou žadatel nemohl ovlivnit.

6.1d Náklady, které byly zahrnuty do plánu nákladů na rok 2023, ale nejsou kryty dostatkem 
zdrojů na jejich úhradu. Příčinou tohoto stavu je skutečnost, že realizovaná výše příjmů je, 
nebo velmi pravděpodobně bude, v roce 2023 podstatně nižší než plánovaná, a to zejména z 
důvodů neplánovaného úbytků zdrojů.

6.1e Neplánované zvýšení nákladů, protože z objektivních důvodů musí dojít ke změně 
kvalitativních nebo kvantitativních parametrů, resp. se jedná o jinou obdobnou objektivní 
skutečnost.
6.1f Neplánované náklady na pořízení majetku nebo služby, protože se jedná o výjimečně 
cenově výhodnou možnost, která bude znamenat zvýšení efektivnosti činností žadatele, příp. 
významné zvýšení příjmů žadatele.
6.1g Náklady na zvýšení cen energií a/nebo dopady inflace na pracoviště AV ČR

6.1
Specifické investiční a 
neinvestiční náklady

3.3 Zajištění počítačové sítě

5.1 Přístrojové vybavení

5.2 Stavební akce

3.2
Zajištění ekonomického 
informačního systému
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