
Příloha č. 2 

 
Podmínky interní soutěže Národního centra biotechnologií ve veterinární 

medicíně (NaCeBiVet), dále též jako „Centrum“ 

 

Článek 1  

Úvodní ustanovení  

1. Tyto Podmínky interní soutěže Národního centra biotechnologií ve veterinární medicíně 
upravují podmínky pro hodnocení, výběr a schvalování dílčích projektů, podpořených v 
rámci Centra. 

2. Řešiteli dílčích projektů v rámci Projektu NaCeBiVet podpořené z jednotlivých výzev 
mohou být pouze osoby  v zaměstnaneckém poměru se subjekty zapojené do Centra. 

3. Dílčí projekty se předkládají k hodnocení v jednotlivých výzvách. Jednotlivé výzvy definují 
termíny pro předložení projektů, podrobné formální i materiální požadavky na 
předkládané projekty a podrobné podmínky hodnocení projektů. Znění výzvy schvaluje 
Rada. 

4. Hodnocení dílčích projektů provádí Rada NaCeBiVet na svém zasedání. 
5. Rada NaCeBiVet na základě hodnocení schvaluje dílčí projekty, přičemž může jednotlivé 

dílčí projekty schválit, neschválit, nebo vrátit přepracování. Rada NaCeBiVet v rámci 
schvalování dílčího projektu vypracuje hodnocení, které bude součástí předávaných 
informací k dílčímu projektu pro TAČR. 

Článek 2  

Formální požadavky  

1. Dílčí projekty se předkládají prostřednictví formuláře „Návrh dílčího projektu“ a splňují 
nejméně následující formální náležitosti: 

a) Název projektu a zkratka Dílčího projektu 
b) Název předkládajícího člena NaCeBiVet a názvy dalších subjektů zapojených do 

řešení dílčího projektu 
c) Řešitelský tým 
d) Položkový rozpočet 
e) Zdůvodnění a cíle projektu 
f) Stručný popis komerčního uplatnění výsledků projektu a jednotlivých milníků, 

včetně časového plánu řešení projektu 
g) Popis předpokládaných výsledků projektu 
h) Návrh smlouvy o účasti na řešení Dílčího projektu 

Článek 3  

Materiální požadavky  

1. Dílčí projekty splňují nejméně následující materiální náležitosti: 
a) Jsou projektem aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje či inovací. 
b) Jsou v souladu s cíli Centra a podmínkami stanovenými Poskytovatelem dotace. 



c) Podstata dílčího projektu nebo jeho části nebyla řešena v rámci jiného projektu 
d) Předpokládané výsledky jsou nové 
e) Předpokládané výsledky jsou aplikovatelné a je pravděpodobné jejich komerční 

využití 
f) Odpovídající kapacita a složení řešitelského kolektivu 
g) Navrhovaná výše finančních prostředků bude odpovídající pro úspěšné řešení 

dílčího projektu 
h) Navrhovaný rozpočet Dílčího projektu splňuje pravidla pro maximální míru 

podpory 
i) Dílčí projekt vytváří předpoklady pro dosažení kritéria příjmů NaCeBiVet 

z komercializačních aktivit. 
j) Dílčí projekt splňuje další podmínky stanovené ve výzvě. 

Článek4  

Hodnocení dílčích projektů  

1. Rada NaCeBiVet zhodnotí splnění formálních a materiálních požadavků, přičemž Dílčí projekt, 
který tyto požadavky nesplňuje, nemůže být vybrán a schválen. Výsledek hodnocení včetně 
dalších podkladů k dílčím projektům Rada NaCeBiVet zasílá TAČR k posouzení. Připomínky k 
dílčím projektům TAČR jsou závazné. 

2. Rada NaCeBiVet na základě míry naplnění formálních a materiálních požadavků vybere a 
schválí dílčí projekt. O naplnění míry materiálních požadavků rozhoduje Rada NaCeBiVet na 
základě jednotlivých materiálních požadavků samostatně a v jejich vzájemných souvislostech. 

3. Rozhodnutí Rady NaCeBiVet se přijímá na zasedání v souladu s Jednacím řádem Rady 
NaCeBiVet. 

4. Rada o výsledcích schvalování dílčích projektů informuje všechny členy Centra bez zbytečného 
odkladu. 

Článek 5  

Kontrola dílčích projektů a jejich změny 

1. Řešitel Dílčího projektu předkládá Radě NaCeBiVet prostřednictvím tajemníka dílčí a 
závěrečnou zprávu dle požadavků dané výzvy. 

2. Průběžná zpráva je podávána nejméně jednou za 6 měsíců řešení projektu. 
3. Rada NaCeBiVet projedná průběžnou i závěrečnou zprávu. V případě, že Rada NaCeBiVet 

shledá nedostatky v řešení dílčího projektu, přijme přiměřená opatření k odstranění těchto 
nedostatků. Řešitelé Dílčího projektu jsou povinni tato opatření realizovat. 

4. V případě, že Rada NaCeBiVet shledá při řešení projektu zásadní nedostatky, které nelze 
napravit bez vynaložení nadměrných prostředků, může Rada rozhodnout o ukončení řešení 
dílčího projektu. 

5. Rada zejména rozhodne o ukončení projektu, pokud  
a) V řešitelském týmu došlo ke změnám, které znemožňují dosažení cíle Dílčího 

projektu 
b) V řízení projektu dochází k závažným nedostatkům, které znemožňují dosažení 

cíle Dílčího projektu, a tyto nedostatky nebyly odstraněny ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě  



c) výše přidělených finančních prostředků není dostatečná pro dosažení cílů Dílčího 
projektu 

d) nejsou dodržována pravidla pro financování Dílčího projektu 
e) zjevně již nebude dosaženo plánovaných výsledků projektu a nelze navrhnout 

jiné vyhovující výsledky. 
6. Nastanou li objektivní okolnosti, které založí důvodné pochybnosti o možném dalším 

úspěšném pokračování a dokončení Dílčího projektu, navrhne řešitel Dílčího projektu Radě 
NaCeBiVet jeho změnu. 

7. Rada NaCeBiVet může sama na základě informací v průběžných zprávách doporučit řešiteli 
provedení specifikovaných změn v Dílčím projektu. 

   
 


