
 

Číslo formuláře: F-083, verze: 2  STRANA 1 (CELKEM 7) 
VEŘEJNÝ 

 
č. j.: TACR/2169/2015 

 
Výzva v poptávkovém řízení 

 
na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích zadávané mimo režim zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon“) 

1. NÁZEV  
 
Identifikační kód: TB040MZV006 
 
Politické a ekonomické elity zemí Východního partnerství a jejich zájmy ve vztahu 
k integraci s EU a Ruskem 
 
Zkrácený název: Zájmy elit zemí Východního partnerství vůči EU a Rusku 
 
Zadavatel výše uvedeného poptávkového řízení Vás tímto vyzývá k podání nabídky návrhu 
řešení a k prokázání splnění kvalifikace. 
Výzva v poptávkovém řízení plně nahrazuje zadávací a kvalifikační dokumentaci.  
 
Zadavatel postupuje, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 Zákona, mimo režim Zákona. Proces 
zadávání je, při dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, upraven směrnicí Technologické 
agentury České republiky SME-16 Směrnice pro poptávkové řízení a zadávání veřejných zakázek 
v programu BETA („Směrnice SME-16“), uveřejněné na stránkách zadavatele www.tacr.cz. 
 
Zadavatel tímto postupem vybere návrh řešení, kterému poskytne dotaci prostřednictvím smlouvy 
o poskytnutí podpory dle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací. Za tím účelem je nutné přistupovat k  nabídce jako k návrhu řešení projektu. 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  
 
Obchodní firma nebo název/obchodní  
firma nebo jméno a příjmení: ČR – Technologická agentura České republiky 
Sídlo/místo podnikání/místo 
trvalého pobytu: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6 
IČ: 72050365 
Osoba oprávněná jednat  
jménem či za zadavatele: Luděk Knorr, ředitel Kanceláře TA ČR 
 
Kontaktní osoba zadavatele: Ivana Kohoutová, kohoutova@tacr.cz 

3. SPECIFIKACE  
 

Poptávkové řízení na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích bude zadáváno 
v souladu s § 6 Zákona.  
 
CPV: 73100000-3 
 

http://www.tacr.cz/
mailto:kohoutova@tacr.cz
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Předpokládaná hodnota:  
Předpokládaná hodnota je rovna výši předpokládané účelové podpory/dotace na způsobilé 
náklady: 300 000,- Kč (DPH se nezohledňuje). 
 
Předpokládaná doba plnění:  
Dobu plnění (řešení projektu) si nastaví uchazeč v navrženém harmonogramu činností  
na 6 měsíců s počátkem řešení dne 1. 4. 2015. Místem plnění je Česká republika. 
 
Základní informace k poptávkovému řízení: 
Úspěch projektu Východního partnerství, jenž patří mezi priority zahraniční politiky ČR, bývá ve 
stále vyšší míře poměřován prizmatem boje o vliv mezi EU a Ruskou federací. V této optice je 
podceňována primární role impulzů vycházejících ze samotných partnerských zemí, na něž 
Rusko i „Západ“ více či méně úspěšně reaguje. Tyto impulzy bohužel jen omezeně vycházejí z 
vůle lidu vyjádřené ve svobodných volbách. Podobně jako během „arabského jara“ upoutala svět 
v případě Ukrajiny síla protestních hnutí vycházejících z frustrace nad sociální nespravedlností a 
systematickým rozkrádáním státu. Zároveň se neméně zřetelně ukázalo, že oproti relativní 
vratkosti státní moci – včetně bezpečnostního aparátu – stojí odolnější moc ekonomických 
struktur s klíčovým vlivem na jednotlivé politické garnitury, jež jim vděčí za své postavení. V 
dilematu mezi evropskou a euroasijskou integrací (dnes v rovině volby jednotlivých zemí mezi 
dohodou o volném obchodu s EU a vstupem do Celní unie) pak hrají klíčovou roli ekonomické 
vazby „elit“ na Západ a na Rusko.  
 
Projekt, jehož výsledkem bude výzkumná zpráva, by měl přispět k objasnění postojů 
ekonomických a politických elit všech zemí Východního partnerství (s důrazem na Ukrajinu, 
Bělorusko a Moldavsko) k evropské integraci na jedné straně a integraci euroasijské na straně 
druhé ve světle ekonomických vazeb těchto elit.  Výzkum bude založen na výzkumu primárních  
i sekundárních pramenů, ale také na hloubkových rozhovorech se zkoumanými aktéry či jejich 
zástupci a dalšími relevantními osobami. Závěry budou podloženy terénním výzkumem přímo  
v zemích Východního partnerství. 
 
Kategorie činnosti: 
Aplikovaný výzkum 
 
Cíle projektu: 
Cílem projektu je provedení analýzy postojů ekonomických a politických elit všech zemí 
Východního partnerství (s důrazem na Ukrajinu, Bělorusko a Moldavsko) na jedné straně k 
evropské integraci, na straně druhé k integraci euroasijské, a to ve světle ekonomických vazeb 
těchto elit. Analyzována bude míra vlivu zájmů „elit“ na celkové směřování politiky daných zemí 
vůči EU a RF. V závěru výzkumné zprávy budou formulována vyplývající doporučení pro vládu 
ČR v zájmu podpory integrace daných zemí s EU. 
 
Uchazeč musí v Návrhu řešení jasně specifikovat, jak chce jednotlivých cílů dosáhnout - jakými 
konkrétními činnostmi (které uvede do harmonogramu činností) a prostřednictvím jakých odborně 
kvalifikovaných osob (řešitelů). 
 
Cíle programu BETA, které budou projektem naplněny: 
- Zvýšení efektivity rozvojové a transformační spolupráce a humanitární pomoci ČR a zvýšení 
angažovanosti ČR v této oblasti; 
 
- Posílení pozice ČR a zvýšení její angažovanosti v mezinárodních organizacích a EU s cílem 
zintenzívnit mezinárodní spolupráci, podporovat zahraničně politické cíle ČR a zajistit prosperitu 
státu a jeho občanů. 
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Přínosy a dopady projektu: 
Hlavní přínos spočívá v poskytnutí dosud neexistujícího komplexního přehledu o ekonomických 
zájmech oligarchů a dalších „elit“ zemí Východního partnerství a o jejich vlivu na vztahy daných 
zemí s EU a „Západem“ na jedné straně a RF na straně druhé. 

 
Požadované výsledky: 
Zadavatel s ohledem na dosažení cíle projektu a účelu veřejné zakázky požaduje, 
aby v nabídce  návrhu řešení byly uchazečem uvedeny činnosti, které směřují k určenému 
výsledku, který je vymezen v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a hodnocení výsledků ukončených programů („Metodika“) a jímž je konkrétně: 
 
V – výzkumná zpráva v rozsahu cca 80 - 120 normostran na stupni utajení „vyhrazené“, v závěru 
s doporučeními pro českou státní správu. 
 

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby se v rámci nabídky návrhu řešení zaměřili na předložení 
věcného návrhu řešení a nepředkládali jiný než požadovaný (určený) výsledek. Zadavatel 
nepodpoří jiné činnosti než ty, které bezprostředně vedou k cíli projektu, a požadovanému 
výsledku. 
 
Všechny činnosti, které bude v rámci řešení provádět vybraný uchazeč jako řešitel a které budou 
mít podpůrný charakter dílčích výstupů za účelem  dosažení požadovaného výsledku, a o kterých 
si uchazeč myslí, že by je Poskytovatel mohl využít vedle požadovaného výsledku, může uchazeč 
v návrhu řešení uvádět přímo v Popisu výsledku (nikoliv jako samostatné výsledky).  
 
Předpokládaní uživatelé výsledků projektu: 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a případně další orgány 
státní správy. 
 
Způsob využití výsledků v praxi: 
Výstup bude využit jako podklad pro rozhodování státní správy ve vztahu k zemím Východního 
partnerství a Rusku v oblasti politické, ekonomické, rozvojové i transformační. 

4. ROZPOČET 
 
Maximální hodnota: 300 000,- Kč  
Maximální hodnota v 1. roce řešení: 300 000,- Kč  
 
Informace k rozpočtu vč. způsobilých nákladů:  
Uvedený rozpočet představuje maximální výdaje ze státního rozpočtu na realizaci projektu. 
Uchazeč předloží specifikaci nabídkové ceny v podobě rozpočtu. S rozpočtem musí uchazeč 
předložit komentář s odůvodněním položek jednotlivých níže uvedených skupin nákladů. 
 
V případě společné nabídky předloží každý uchazeč svůj rozpočet včetně komentáře samostatně 
a zároveň bude předložen souhrnný rozpočet včetně komentáře na celý projekt. Rozpočet musí 
zahrnovat pouze způsobilé náklady dle § 2 odst. 2 písm. l) zákona o podpoře výzkumu a vývoje.  
 
Způsobilé a zadavatelem uznané náklady se v programu BETA proplácí v dílčích platbách dle 
platebních podmínek specifikovaných ve Smlouvě o poskytnutí podpory. 
 
V případě, kdy dojde k navýšení ceny zakázky oproti ceně vysoutěžené, nebude rozdíl mezi 
cenou vysoutěženou a navýšenou uznán za způsobilý výdaj. 
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1. Způsobilé náklady 

Způsobilé náklady jsou uvedeny a rozepsány do jednotlivých kategorií ve Všeobecných 
podmínkách Smlouvy/Rozhodnutí o poskytnutí podpory (článek 17).  
 

2. Nezpůsobilé náklady  

Nezpůsobilé náklady jsou ty, které nejsou uvedeny mezi způsobilými nebo vznikly v souvislosti  
s jiným projektem. Nezpůsobilé náklady nemohou být financovány ani spolufinancovány  
z poskytnuté podpory.  
 
Do způsobilých nákladů nelze zahrnout: 

Stipendia, zisk, náklady na marketing, prodej a distribuci výrobků, úroky z dluhů, kurzovní ztráty, 
náklady na průzkum trhu a marketingové studie, náklady na zavádění do výroby, klinické zkoušky, 
náklady na finanční pronájem (leasing), vybavení pracoviště, rekonstrukci budov nebo místností, 
které nesouvisí s projektem, cla, daň z přidané hodnoty - v případě, že příjemce je plátcem daně 
z přidané hodnoty a tuto daň si uplatňuje u finančního úřadu, a další závazky nesouvisející 
s řešením projektu. 

5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI  
 
V souladu se Směrnicí SME-16 bude součástí nabídky návrhu řešení podepsané čestné 
prohlášení, kterým uchazeč (i další účastník v případě podání společné nabídky) splní kvalifikaci 
podle § 18 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 
 
V případě podání společné nabídky návrhu řešení lze prokázat následující odborné předpoklady 
řešení návrhu projektu společně: 

 

 Uvedení min. 1 člena výzkumného týmu, který splňuje následující požadavky zadavatele:  
- VŠ vzdělání doktorského stupně v politických nebo sociálních vědách,  
- výborná znalost ruského jazyka,  
- doložená pracovní zkušenost z některé ze zemí Východního partnerství v oblasti 

relevantní s předmětem výzkumu. 
 
Uchazeč/ další účastník předloží výše požadované na vzorových čestných prohlášeních, která 
jsou dostupná na www.tacr.cz. 
 
Čestná prohlášení uchazeče/ dalšího účastníka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče / dalšího účastníka. Pokud za uchazeče / dalšího účastníka jedná osoba 
odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče / dalšího účastníka, musí být 
v nabídce návrhu řešení předložena plná moc.  
 
Uchazeč dále předloží čestná prohlášení všech členů výzkumného týmu o splnění podmínek 
pro vydání oznámení o splnění podmínek pro přístup  k utajované informaci  stupně utajení 
Vyhrazené (dle § 6 zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“). Vzor tohoto čestného prohlášení je dostupný 
na www.tacr.cz. 
  

http://www.tacr.cz/
http://www.tacr.cz/
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Členům výzkumného týmu vybraného uchazeče, kteří nejsou držiteli oznámení o splnění 
podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené (dle § 6 zákona 
č. 412/2005 Sb.), platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby (dle § 85 zákona 
č. 412/2005 Sb.) nebo osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení Důvěrné, Tajné, Přísně tajné 
a zároveň svým podpisem nestvrdili poučení (dle § 54 odst. 1 a 2, § 55, § 56 zákona 
č. 412/2005 Sb.), bude Ministerstvem zahraničních věcí vydáno oznámení o splnění podmínek 
pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené. 
 
V případě podání společné nabídky návrhu řešení bude součástí i podepsaná smlouva o účasti 
na řešení projektu v souladu s § 51 odst. 6 Zákona, přičemž jejím obsahem bude zejména: 

a. úprava, řízení a kontrola vnesených práv ve vlastnictví smluvních stran, která jsou 
nezbytná pro řešení projektu, 

b. závazek k dodržování povinností podle článku 4 Všeobecných podmínek i dalšími 
účastníky popř. k provádění veškeré potřebné součinnosti za účelem dodržení těchto 
povinností hlavním uchazečem (koordinátorem), 

c. závazek hlavního uchazeče (koordinátora), k převodu příslušné části podpory ze svého 
bankovního účtu na bankovní účty dalších účastníků včetně stanovení lhůty k tomuto 
převodu a 

d. závazek smluvních stran k mlčenlivosti ohledně veškerých informací vztahujících se 
k řešení projektu včetně jeho návrhu tak, aby nebyly ohroženy výsledky a cíle jeho řešení. 

 
Podpora bude poskytnuta pouze uchazeči jako budoucímu příjemci podpory, který v rámci 
kvalifikačních předpokladů splňuje obecné vymezení kvalifikovaného řešení projektu ve VaVaI. 
Z tohoto důvodu zadavatel NEUMOŽŇUJE prokázat splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 
prostřednictvím subdodavatele. 
Má-li uchazeč v úmyslu zadat část zakázky k plnění subdodavatelům, je nutné předložit 
prohlášení subdodavatele, z něhož vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 
či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci řešení projektu.  

6. PODMÍNKY A POŽADAVKY POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ 
 
Osoby, které se podílely na přípravě této Výzvy v poptávkovém řízení, se nesmí podílet 
na zpracování nabídky, nesmí podat nabídku a být tak uchazečem či dalším účastníkem ani 
působit jako subdodavatel. 
 
Nabídka bude podána na předepsaných formulářích a v souladu se Směrnicí SME-16. 
 
Aktuální znění návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory, Všeobecných podmínek a dalších 
příslušných dokumentů vztahujících se k poptávkovému řízení je dostupné zde: 
http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-beta/beta-verejne-zakazky.html.  
 
Lhůta a místo pro podání nabídek:  
Nabídky návrhu řešení budou včetně všech požadovaných dokumentů zadavateli předkládány 
v souladu se Směrnicí SME-16 v listinné podobě na adresu sídla zadavatele nebo elektronicky 
datovou zprávou zaslanou prostřednictvím informačního systému datových schránek. Identifikátor 
datové schránky je: afth9xp. 

 
Požadavky na listinnou podobu:  

 přílohou nabídky je CD nebo DVD se soubory v elektronické podobě v souladu 
s požadavky na elektronickou podobu uvedenými níže. Listinná i elektronická verze 
nabídky včetně příloh musí být shodná.  

 

http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-beta/beta-verejne-zakazky.html
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Obálka s nabídkou návrhu řešení bude označena “Neotvírat – poptávkové řízení“ a kód 
TB040MZV006. 
 

Požadavky na elektronickou podobu:  

 Nabídka je hlavním souborem ve formátu pdf (ve formě vyplněných interaktivních 
formulářů a dále i s podpisy na Titulní straně). 

 Smlouva o poskytnutí podpory ve formátu pdf (podepsaná) a doc. 

 Vyplněné formuláře harmonogramu a rozpočtu ve formátu XLS. 

 Dokumenty k prokázání kvalifikace ve formátu pdf (podepsané). 

 Další dokumenty (např. životopisy, smlouva o účasti na řešení projektu aj.) ve formátu 
pdf. 

 
V předmětu zprávy bude uvedeno „Neotvírat – poptávkové řízení“ a kód: TB040MZV006. 
 
Lhůtu pro podání nabídek návrhu řešení zadavatel stanovil do 9. 3. 2015 do 13:00 hod. 
 
Případné dotazy k podmínkám poptávkového řízení lze zaslat na e-mailovou adresu kontaktní 
osoby nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
 
V případě podání nabídky návrhu řešení v listinné podobě je rozhodujícím okamžikem doručení 
doba jeho převzetí podatelnou zadavatele. V případě podání nabídky návrhu řešení v elektronické 
podobě prostřednictvím informačního systému datových schránek je rozhodujícím okamžikem 
doručení doba dodání datové zprávy do datové schránky zadavatele. Nabídku návrhu řešení 
v elektronické podobě je možné odeslat v několika datových zprávách. Všechny ale musí být 
doručeny ve lhůtě stanovené výše. 
 
Zadávací lhůta: do 31. 3. 2015 
 
Způsob hodnocení nabídek: 
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Poskytovatel dále stanovuje 
tato dílčí kritéria: 

 odborná úroveň nabídky (zejména kvalita, komplexnost, detailnost, metoda řešení) 

 navržené způsobilé náklady. 
 

7.  JINÉ POŽADAVKY  A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 
 
Zadavatel nepřipouští dílčí plnění.  
Zadavatel si vyhrazuje právo:  

 nehradit náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky návrhu řešení, včetně 
jakýchkoliv práv s tím spojených, 

 nevrátit uchazeči podanou nabídku návrhu řešení, 

 nevybrat žádnou nabídku návrhu řešení. 
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Poskytovatel uzavře Smlouvu o poskytnutí podpory (jako dotace) pouze v případě, že procesní 
postup dle ZVZ vedl k výběru věcně odpovídajícího řešení výzkumné potřeby (projektu). 
I v případě výběru nejvhodnější nabídky dle hodnotících kritérií, nemusí být s ohledem 
na specifičnost VaVaI, splněna podmínka účelnosti pro poskytnutí dotace například z důvodu, kdy 
potřebnost řešení s ohledem na plynutí času zanikla nebo se jiným vlivem změnila. Zadavatel, 
jako poskytovatel účelové podpory, je také oprávněn ve Smlouvě o poskytnutí podpory vymezit 
nebo omezit způsob navrženého řešení po dohodě s uchazečem. 
 
 
 
 
V Praze dne 19. 2. 2015 
 
 
 
……………………………………………… 
Luděk Knorr, ředitel Kanceláře TA ČR 
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