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– Metodika uplatňování nároku na odpočet daně z přidané 
hodnoty – projekty Operačního programu Věda a výzkum 

pro inovace, prioritní osa 2

Obsah:  Tímto Dodatkem č. 2 se doplňuje bod 7 – Doporučení 
 pro projekt „Regionální centrum pokročilých technologií 
 a materiálů“ – reg. č. projektu CZ 1.05./2.1.00/03.0058

Zpracoval:  Kvestorka UP 
 
Platnost:  dnem 26. srpna 2010 
Účinnost:  dnem 30. srpna 2010 

Oznámení o účinnosti nové normy obdrží podle stávajícího rozdělovníku: 
 rektor, prorektorky a prorektoři, kvestorka, kancléř, 
 děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult,
 ředitelka SKM UP,
 vedoucí zaměstnanci  CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP, 
  ASC UP, 
 vedoucí zaměstnanci  EO RUP, PMO RUP, ORV UP, PTO UP, 
  OVZ UP, OPDV UP, Archivu UP, OPOP, 
  OK
 Právní oddělení UP,
 Oddělení interního auditu a kontroly UP,
 Oddělení organizace a řízení UP.
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I. Úvodní ustanovení

Metodický pokyn kvestorky UP č. B3-10/4 – Meto-
dika uplatňování nároku na odpočet daně z přidané 
hodnoty – projekty Operačního programu Věda a vý-
zkum pro inovace, prioritní osa 2 – se tímto Dodat-
kem č. 2 doplňuje a upravuje takto: 

– v části I – Úvodní ustanovení - se za bod 6 (dopl-
něn Dodatkem č. 1) doplňuje bod 7 tohoto znění:

7.  Doporučení pro projekt „Regionální centrum 
pokročilých technologií a materiálů“ – reg. č. 
projektu CZ 1.05./2.1.00/03.0058

 Pro projekt Regionální centrum pokročilých 
technologií a materiálů (dále jen „RCPTM“) do-
poručuje kvestura stanovit oprávněnou výši ná-
roku na odpočet ve výši 30,54 %.

 Podíl procentuálního zastoupení smluvního 
výzkumu podle rozpočtu projektu předložené-

ho Řídícímu orgánu OP VaVpI pro léta 2013 až 
2017 je 20,54 %. Období realizační fáze projektu 
je od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2014, zahájení provozní 
fáze je plánováno v roce 2013. 

 Jako závazný indikátor projektu je uvažováno 
s podáním přihlášek k 7 patentům v období let 
2012 až 2015 – z toho důvodu se upravuje hod-
nota 20,54 % o hodnotu deseti procentních bodů. 
Výsledná hodnota tedy činí 30,54 %.

II. Závěrečná ustanovení:

Tento Dodatek č. 2 k metodickému pokynu kvestor-
ky UP č. B3-10/4 nabývá platnosti dnem jeho pod-
pisu kvestorkou UP a účinnosti dnem zveřejnění 
na oficiál ních internetových stránkách UP, tj. druhým 
dnem od nabytí platnosti.
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V Olomouci dne 26. srpna 2010                 Ing. Henrieta Crkoňová, v. r.
                                 kvestorka UP


