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kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER) čl. 2 bod 83
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Úvod

Tento metodický postup mění metodický pokyn EKO 001_1 Používání komplexních položek (dále také

KP) následujícím způsobem:

V Čl. 1 Komplexní položka se mění tabulka bodu 2 s přehledem složení číselného označení KP

2) KP má 6 míst, které určují informace pro analytické účely rozlišení následujících kritérií:

Pořadové místo

zleva

označení Význam Zkratka

1 1 Hlavní činnost1 HLČ

9 Doplňková činnost1 DOČ

2 0 Nehospodářská činnost2 NHČ

8 Hospodářská činnost2 HČ

3 - 4 20 Nevědecké činnosti nevěda

40 Vědecké činnosti věda

5 – 6 10 Příspěvek

11 Příspěvek převedený do fondu

20 Dotace

21 Dotace převedená do fondu

23 Budoucí dotace

31 Vlastní zdroje

33 Smluvní výzkum
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3 Spoluřešitelská smlouva – JU je v pozici dílčího spoluřešitele.

34 Kolaborativní výzkum

40 Spoluřešitelské smlouvy3

41 Spoluřeš.sml. převedené do fondu3

50 Dary

51 Dary převedené do fondu

Čl.2

Proces doplnění nových KP v IS JU

Proces
Způsob

úpravy
Odpovídá

Založení nových KP položek do číselníku od období

01/20
jednotlivě metodik iFIS EKO

Vložení nových KP do zakázek – doplnění u

víceletých a označení hlavních KP
jednotlivě správce zakázek na součásti

Pravidla účetní likvidace jednotlivě
metodik iFIS ve spolupráci se

součástmi

Rozpočty r. 2020 (případně aktivní víceleté rozpočty

z předešlých let)
jednotlivě správce rozpočtů na součásti

Registr smluv (nové smlouvy a aktivní víceleté 

smlouvy (zdroj financování v hlavičce smlouvy, 

generování závazků a pohledávek))

jednotlivě správce smluv na součásti

Zneplatnění starých KP k období 13/19 po závěrce

za rok 2019 a přeúčtování zůstatků na nové KP
hromadně metodik iFIS EKO

Postup evidence u pokračujících spoluřešitelských

projektů – změna KP od 1.1.2020 na 102040, 41 a

104040,41, darů 102050,51 a 104050,51.

jednotlivě účetní součástí

KP u běžících projektů mimo TA 401, kde je JU

spoluřešitel a které jsou evidovány s KP 102020

nebo 104020, doběhne z důvodu přehlednosti

vykazování na stávajících dotačních komplexních

položkách

jednotlivě správce zakázek na součásti

EGJE

- nově doplněné KP přechází do EGJE automatickým importem z iFIS

- u zakázek, kde není doplněna žádná komplexní položka, přechází všechny nově doplněné KP

automaticky do EGJE

Proces
Způsob

úpravy
Odpovídá

Kontrola a případná změna zdrojů financování u

všech složek mzdy u zakázek s KP na 5. a 6. místě

„32“ (v návaznosti na doplnění KP u zakázek v iFIS)

jednotlivě Personální útvar součásti
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STAG

- případné změny budou promítnuty do materiálu k zadávání KP

VERSO

- nově doplněné KP přechází do VERSO automatickým importem z iFIS

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.




