Návod pro příjemce dotace
Splnění podmínky „Zpřístupnění podpořené infrastruktury jiným uživatelům“
Program podpory Potenciál je vyhlašován jako Investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu
v režimu definovaném čl. 26 Nařízení Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení
komise EU“). V souvislosti s tím má příjemce dotace mimo jiné povinnost umožnit přístup k podpořené
infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek a cena účtovaná za
provoz nebo užívání infrastruktury musí odpovídat ceně tržní.
V tomto Návodu je stručně popsáno, co by měl příjemce dotace splnit, aby vyhověl podmínce dané
Nařízením komise EU.
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Jako uživatele infrastruktury lze považovat především subjekty spadající do okruhu vědecké
obce (tento pojem je citován přímo v definici výzkumné infrastruktury uvedené v Nařízení
komise EU).1, tj. nepředpokládá se, že infrastrukturu budou využívat osoby, které nemají
odborné předpoklady s ní operovat.
Předpokládá se, že podpořená část infrastruktury bude sloužit i jiným uživatelům (třetím
osobám) výhradně k provádění výzkumu (viz definice výzkumné infrastruktury v článku 2 bod
91 Nařízení komise EU) a nikoli k jiným účelům, např. k výrobě. Pokud by tomu tak nebylo,
nejednalo by se o výzkumnou infrastrukturu a článek 26 Nařízení komise EU by tak nebyl
naplněn. Zařízení, která jsou součástí podpořené infrastruktury, mohou sloužit ke konstrukci
např. funkčních vzorků a prototypů, které jsou obecně dovoleným výstupem v rámci výzkumu,
i když se fakticky jedná o první výrobek. Nicméně Sériové výrobě by mělo být zamezeno.
Dodržení daných podmínek přístupu lze zajistit v prvé řadě otevřeným přístupem
k infrastruktuře na základě určitých předem stanovených pravidel, např. objednávkovým
systémem a daným sazebníkem obsahujícím tržní ceny.
Jiným způsobem může být např. vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle §
1772 až 1779 Občanského zákoníku. Přístup tak bude umožněn všem uživatelům, ale pouze
omezený okruh (zpravidla jeden výherce) může mít nakonec reálný přístup k infrastruktuře.
Doba, na kterou se následně uzavře nájemní smlouva, musí odpovídat charakteru dané
infrastruktury, přičemž příjemce musí uvést pro takový postup relevantní argumenty (např.
není vhodné, aby dané přístroje používal každý rok někdo jiný, jedná se o nejefektivnější
variantu, nejlepší projekt z nabídnutých z hlediska vědeckého přínosu apod.)
Nástroj veřejné soutěže je vhodný i pro stanovení tržní ceny, kdy v oblasti výzkumu některé
jiné metody mohou selhat, např. srovnání cen nebo náklady + přiměřený zisk.
Přístup může být zajištěn i dohodou s univerzitami, kdy infrastruktura bude sloužit k výuce
studentů.
Ověřování těchto podmínek se bude provádět v době udržitelnosti, kdy příjemce popíše do
monitorovacích zpráv, jakým způsobem umožnil přístup jiným uživatelům k podpořené
infrastruktuře a zda byla někým reálně využita. V kladném případě popíše, kdo služeb využil,
k jakému účelu a za jakou cenu, přičemž způsob stanovení ceny bude rovněž součástí
archivovaných dokumentů projektu (např. objednávky, smlouvy, faktury, protokoly,
dokumentaci k veřejné soutěži, pokud proběhla, nájemní smlouvy apod.), které musí být

Infrastrukturou se rozumí zařízení, zdroje a související služby, které vědecká obec využívá k provádění výzkumu
v příslušných oborech, zahrnující vědecké vybavení a výzkumný materiál, zdroje založené na znalostech,
například sbírky, archivy a strukturované vědecké informace, infrastruktury informačních a komunikačních
technologií, například sítě GRID, počítačové a programové vybavení, komunikační prostředky, jakož i veškeré
další prvky jedinečné povahy, které jsou nezbytné k provádění výzkumu. Tyto infrastruktury se mohou nacházet
na jednom místě nebo mohou být „rozmístěné“ v rámci sítě (organizovaná síť zdrojů) v souladu s čl. 2 písm. a)
nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské
výzkumné infrastruktury (ERIC) (1)



příjemce dotace schopen na vyžádání předložit (např. v rámci ex post kontroly na místě).
V případě, že v období, za které příjemce předkládá monitorovací zprávu, neprojevil o přístup
k infrastruktuře nikdo zájem, uvede tuto skutečnost rovněž ve své zprávě.
V případě, že předmětem podpory bylo rozšíření stávající infrastruktury, platí pro ni stejné
pravidlo zpřístupnění, ledaže by příjemce uměl oddělit (fyzicky) původní a nově pořízenou část
infrastruktury v rámci daného projektu.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že podmínky čl. 26 odst. 4 Nařízení komise EU jsou pro příjemce
podpory v programu Potenciál závazné.

