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SDĚLENÍ ŘÍDICÍHO ORGÁNU OP VVV K MEZINÁRODNÍM MOBILITÁM 

Výzva č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků 

Výzva č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací 

Výzva č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF 

Výzva č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II 

Výzva č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF III 

Výzva č. 02_20_079 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV 

Dokument popisuje možnosti realizace a změn projektů u jednotlivých výzev zaměřených na mezinárodní mobility v souvislosti se šířením koronaviru1 
a vyhlášením nouzového stavu. Žádosti o změny doporučuje ŘO příjemcům podávat komplexně. Ze strany ŘO byl vydán metodický dopis k Pravidlům 
pro žadatele a příjemce (dále jen „PpŽP“) – obecná část, kterým je umožněna zpětná účinnost změn v případě působení vyšší moci. Současně dojde (změnou 
výzvy) k umožnění (nikoliv však k automatickému) prodloužení doby realizace projektů a k posunu nejzazšího data ukončení realizace projektů stanovených 
výzvou, a to o 6 měsíců.  

ŘO doporučuje žádost o změnu podat až v okamžiku, kdy bude povaha změny jasná. Do té doby se doporučuje mapovat situaci a průběžně ji konzultovat 
s administrátory projektů.  

K níže uvedeným skutečnostem bude ze strany ŘO vydán metodický dopis k jednotlivým verzím PpŽP – specifická část a bude vydána i aktualizovaná 
kalkulačka mobilit, případně bude příjemcům poskytnut pomocný soubor pro vykazování níže definovaných pravidel. 

                                                           
1 Označuje situaci vzniklou aktuálním šířením koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19. 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-027-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-027-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-027-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-027-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-027-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Výkon práce na dálku po dobu trvání 
mimořádných opatření 
 

Platí pro výzvu: 

 č. 02_16_027, 

 č. 02_18_053, 

 č. 02_17_050, 

 č. 02_18_070, 

 č. 02_19_074, 

 č. 02_20_079. 
 

U klíčových aktivit (příjezdy/výjezdy) je po dobu trvání mimořádných opatření možné vykonávat práci 
na dálku/uzavřít dohody o výkonu práce na dálku v souladu s danou pracovní náplní za následujících 
podmínek: 
 

  v případě příjezdů: musí být místo výkonu práce v ČR, 

 v případě výjezdů: musí být místo výkonu práce v zahraničí. 
 
V tomto případě je možné čerpat jednotkové náklady, tj. po splnění požadovaných podmínek mohou být 
jednotky vykázány v ZoR projektu a nárokovány v ŽoP. Hodiny/jednotky takto odpracované je možné započítat 
do doby realizace mobility a minimální délky trvání/bagatelní podpory. 
 

Výkon práce na dálku u příjezdových 
mobilit, u nichž není možné dodržet 
podmínku místa výkonu práce v ČR 
 

Platí pro výzvu:  

 č. 02_16_027, 

 č. 02_18_053, 

 č. 02_17_050, 

 č. 02_18_070, 

 č. 02_19_074, 

 č. 02_20_079. 
 

Jen ve velmi výjimečných případech s ohledem na zásah vyšší moci je možné u příjezdů do ČR dočasně upravit 
místo výkonu práce na dálku na místo výkonu v zahraničí, zpravidla v zemi, kde vědec trvale pobývá, nejdéle 
však na dobu působení vyšší moci a zároveň na dobu nepřekračující 1/3 celkové doby mobility (bez započítání 
přerušení).  
Pro akceptaci této výjimky je nezbytné doložit relevantní dokumentaci (nebo odkaz na ni), ze které budou 
vyplývat jasné nepřekročitelné podmínky, které zabránily těmto pracovníkům v návratu do ČR (např. opatření 
jiných států než ČR).  
Po splnění požadovaných podmínek mohou být jednotky vykázány v ZoR projektu a nárokovány v ŽoP. 
Hodiny/jednotky takto odpracované je možné započítat do doby trvání mobility a minimální délky 
trvání/bagatelní podpory. Po tuto dobu není možné, aby daný zaměstnanec čerpal podpůrný nástroj Podpora 
rodiny výzkumného pracovníka. Vzhledem k mimořádnosti dané situace doporučujeme konzultovat 
způsobilost daných jednotek s administrátory projektů před jejich zařazením do ŽoP. 
 
Uvedenou výjimku není možné udělit v případě výjezdů z ČR, a to z důvodu specifik aktivit, finančního 
nacenění jednotkových nákladů schválených Delegovaným aktem a podstaty výzvy. 

Realizace mobilit „z domova“, tj. z jiného 
místa (státu), než kde má mobilita probíhat 
(v případě výjezdů zpravidla v ČR, 
v případě příjezdů zpravidla v zemi, kde 
vědec trvale pobývá) 

Mobilitu je také možné realizovat jiným způsobem, než je uveden v bode Výkon práce na dálku po dobu trvání 
mimořádných opatření/Výkon práce na dálku u příjezdových mobilit. 
 
Mobilita může být realizována „z domova“, tj. z jiného místa (státu), než kde má mobilita probíhat (v případě 
výjezdů zpravidla v ČR, v případě příjezdů zpravidla v zemi, kde vědec trvale pobývá). 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
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Platí pro výzvu:  

 č. 02_16_027, 

 č. 02_18_053, 

 č. 02_17_050, 

 č. 02_18_070, 

 č. 02_19_074, 

 č. 02_20_079. 
 

 
Realizovat mobilitu takovým způsobem bude však možné pouze dočasně (nejdéle po dobu trvání 
mimořádných opatření2 a zároveň nejdéle po 1/3 celkové doby realizace mobility) a po dobu realizace tímto 
způsobem nebude za mobilitu možné nárokovat v ŽoP jednotkové náklady. Hodiny/jednotky takto 
odpracované je však možné započítat do doby trvání mobility a minimální délky trvání/bagatelní podpory. 
 

Prodloužení realizace projektu 
 

Platí pro výzvu:  

 č. 02_16_027, 

 č. 02_18_053, 

 č. 02_17_050, 

 č. 02_18_070, 

 č. 02_19_074, 

 č. 02_20_079. 
 

Viz dokument Informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI 
https://opvvv.msmt.cz/download/file4847.pdf a dokument Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k řešení 
problémů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu 
https://opvvv.msmt.cz/download/file4907.pdf. 

Harmonogram aktivit 
 

Platí pro výzvu:  

 č. 02_16_027, 

 č. 02_18_053, 

 č. 02_17_050, 

Viz dokument Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k řešení problémů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru 
a vyhlášením nouzového stavu 
https://opvvv.msmt.cz/download/file4907.pdf. 

                                                           
2 Nejedná se pouze o mimořádná opatření vlády ČR, ale rovněž mimořádná opatření hostitelské země, transitních zemí či země pobytu rodiny výzkumného pracovníka. 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/download/file4847.pdf
https://opvvv.msmt.cz/download/file4907.pdf
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/download/file4907.pdf
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 č. 02_18_070, 

 č. 02_19_074, 

 č. 02_20_079. 
 
 

Indikátory a jejich naplňování 
 

Platí pro výzvu:  

 č. 02_16_027, 

 č. 02_18_053, 

 č. 02_17_050, 

 č. 02_18_070, 

 č. 02_19_074, 

 č. 02_20_079. 
 

Viz dokument Sdělení Řídicího orgánu OP VVV k řešení problémů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru 
a vyhlášením nouzového stavu 
https://opvvv.msmt.cz/download/file4907.pdf. 

Přerušení mobility  
 

 Platí pro výzvu:  

 č. 02_16_027, 

 č. 02_18_053, 

 č. 02_17_050, 

 č. 02_18_070, 

 č. 02_19_074, 

 č. 02_20_079. 

 

Přerušení mobility z důvodu zásahu vyšší moci splňuje podmínky neplánovaného přerušení. 
 

Pro výzvu č. 02_16_027 a výzvu č. 02_18_053 platí:  
 
přerušení mobility z důvodu zásahu vyšší moci se nezapočítává do limitu neplánovaného přerušení (180 dnů).  
 
Pro výzvu č. 02_17_050, výzvu č. 02_18_070, výzvu č. 02_19_074, výzvu č. 02_20_079 platí: 
 
přerušení mobility z důvodu zásahu vyšší moci se nezapočítává do intervalu realizace (rozmezí 12 až 34/36 
měsíců dle výzvy). 
 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/download/file4907.pdf
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
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Jednotka aktivity  
 

Platí pro výzvu:  

 č. 02_16_027, 

 č. 02_17_050, 

 č. 02_18_070. 
 

V kapitole Oprávněnost aktivit projektu v části Jednotka aktivity u věcného výkladu jednotlivých aktivit budou 
provedeny níže specifikované úpravy.  
 
V části Jednotka aktivity u výzvy č. 02_16_027 bude text: 

- „1 měsíc vědecko-výzkumné činnosti zahraničního post-doka v ČR (30 dní)“, 
- „1 měsíc vědecko-výzkumného pobytu zahraničního vědce – seniora (30 dní)“, 
- „1 měsíc činnosti vědecko-výzkumného pracovníka – juniora v zahraniční výzkumné organizaci 

(30 dní)“, 

- „1 měsíc činnosti vědecko-výzkumného pracovníka – seniora (30 dní)“.  
 
a 
 v části jednotka aktivity u výzev č. 02_17_050 a č. 02_18_070 bude text: 

- 1 kalendářní měsíc zaměstnaneckého poměru výzkumného pracovníka v české výzkumné organizaci 
(30 dní), 

- 1 kalendářní měsíc vědecko-výzkumného pobytu v zahraničí (30 dní).  
 
 
nahrazen tímto textem: 
„1 měsíc zaměstnaneckého poměru výzkumného pracovníka v české výzkumné organizaci (jednotka je 
považována za způsobilou v případě naplnění minimálně 85 % fondu pracovní doby připadající na období 
tohoto měsíce). V případě nižšího naplnění (než 85 %) je jednotka způsobilá alikvotně.“ 
 
Tato úprava umožní příjemcům větší míru flexibility při vykazování jednotkových nákladů, pro dosažení 100 % 
hodnoty jednotkového nákladu nebude nutné splnění 100 % fondu pracovní doby. Pro dosažení 100 % 
hodnoty jednotkového nákladu bude dostačující splnění fondu pracovní doby na 85 %. 
Změna bude platná od 1. 2. 2020. 

Aktivní účast / účast na konferenci / 
semináři / workshopu  

Platí pro výzvu:  

 č. 02_16_027, 

 č. 02_18_053, 

 č. 02_17_050, 

Splnění povinnosti aktivní účasti/účasti na konferenci/semináři/workshopu apod. je možné z důvodu 
mimořádných opatření naplnit i distanční formou. Informace o formě realizace akce bude uvedena v měsíční 
Zprávě o činnosti. Pro kontrolu na místě bude nutné nad rámec doložit i printscreen obrazovky, ze kterého 
bude zřejmý počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky notebooku/PC, kde je vidět 
datum a čas pořízení printscreenu. 
 
 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
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 č. 02_18_070, 

 č. 02_19_074, 

 č. 02_20_079. 

 

V případě, že není možné účastnit se akce z důvodu mimořádných opatření, je možné nahradit 
ji v následujících měsících mobility, případně i v návratové fázi. V takovém případě však výdaje za tuto 
mobilitu mohou být nárokovány v ZoR projektu/ŽoP až po absolvování akce.  

Minimální délka mobility (3/6/12 měsíců) 
 

Platí pro výzvu:  

 č. 02_16_027, 

 č. 02_18_053, 

 č. 02_17_050, 

 č. 02_18_070, 

 č. 02_19_074, 

 č. 02_20_079. 
 

Dobu realizace mobility na dálku/„z domova“ je možné započítat do minimální doby realizace mobility 
stanovené výzvou (3/6/12 měsíců dle textu relevantní výzvy). 
 

Splnění podmínek pro jednotlivé aktivity 
 

Platí pro výzvu:  

 č. 02_16_027, 

 č. 02_18_053. 
 

Pravidla výzvy specifikují podmínky, které výzkumný pracovník musí splňovat k datu jeho vyslání na mobilitu, 
např. dobu od obdržení titulu Ph.D. Vzhledem k mimořádné situaci bude umožněno, aby tyto podmínky mohly 
být splněny buď v době výběru na mobilitu, anebo později – nejpozději však v době zahájení mobility. Tato 
úprava umožní juniorním vědeckým pracovníkům/post-dokům realizovat mobilitu i v současné situaci, kdy 
není možné vyjíždět do zahraničí a přijíždět do ČR, a tito vědečtí pracovníci by v budoucnu nemuseli splňovat 
podmínku 7 let od udělení titulu Ph.D. 

Karanténa v zahraničí v době realizace 
zahraniční pracovní cesty – účast 
na konferenci / semináři / workshopu 
či jiného jednání v rámci mobility 

Platí pro výzvu:  

 č. 02_16_027, 

 č. 02_18_053, 

V případě, že pracovník, který se účastnil konference/semináře/workshopu/jiného jednání realizovaného 
v rámci mobility, zůstává v zahraničí z důvodu nařízené karantény, případně jiných důvodů (např. uzavření 
hranic, nefunkčnost dopravy apod.), služební cesta po tuto dobu trvá a dobu této karantény je možné 
započítat do doby realizace mobility, délky trvání/bagatelní podpory a do plnění jednotky. 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
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 č. 02_17_050, 

 č. 02_18_070, 

 č. 02_19_074, 

 č. 02_20_079. 
Karanténa v zahraničí v době realizace 
stáže / karanténa v ČR v době realizace 
hostování  

 

Platí pro výzvu:  

 č. 02_18_053. 
 

Pokud v případě realizace klíčové aktivity Stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních 
výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývajících se výzkumem/hostování zahraničních odborníků 
(administrativních a technických pracovníků) v české výzkumné organizaci (organizace žadatele/příjemce) 
bude nařízena karanténa, případně nebude možné, aby daný pracovník dokončil služební cestu v předem 
stanoveném termínu z jiných důvodů (např. uzavření hranic, nefunkčnost dopravy apod.), tj. pracovník zůstává 
v zahraničí/případně nemůže odcestovat z ČR, služební cesta po tuto dobu trvá a jednotkové náklady 
navázané na realizaci této stáže/hostování lze považovat za způsobilé.  

 
 
 
 

Aktivita Místo výkonu práce 
Lze realizovat mobilitu 

z home office? 
Lze nárokovat 

jednotkové náklady? 

Lze započítat do délky 
mobility/bagatelní 

podpory? 

Lze nárokovat 
podpůrný nástroj? 

Příjezdy do ČR 

Práce na dálku na území ČR ANO ANO ANO ANO 

Práce na dálku v zemi původu / 
pobytu rodiny – při splnění 

podmínek pro výjimku 
ANO  ANO ANO NE 

Práce “z domova” v zemi původu 
/ pobytu rodiny – při nesplnění 

podmínek pro výjimku 
ANO NE ANO NE 

Výjezdy z ČR 
do zahraničí 

Práce “z domova” na území ČR ANO NE ANO NE 

Práce na dálku v cílové zemi ANO ANO ANO ANO 

 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm
https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1036384.htm

