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Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji 

a inovacích je vyhlašována:  

• Dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů  
 

• V souladu s Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje 

a inovací   

 

• Za splnění podmínek Nařízení Komise (ES) č. 800/2008; 

 

• Program bude realizován v souladu s Národními prioritami 

orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly 

přijaty usnesením vlády č. 552 ze dne 19. července 2012  



Hlavní změny  

v programu ALFA 

• Dne 28. srpna 2013 byl schválen Program ALFA  včetně změn 

usnesením vlády č. 669 
 

• Prodloužení doby trvání programu do roku 2019, tj. na 9 let 

 

• Úprava rozpočtu: celkové výdaje programu upraveny tak, aby souhlasily 

se skutečností dle schváleného státního rozpočtu a s návrhem výdajů 

státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 

2014 s výhledem na léta 2015 a 2016 

 

• Zapracování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací 

 

 

 

 



Základní informace 

• Trvání programu: 2011 – 2019  

• Veřejné soutěže v letech: 2010, 2011, 2012 a 2013 

• Předpokládaný rozpočet: 14 368 mil. Kč  

• Z toho výdaje státního rozpočtu: 9 339 mil. Kč 

• Maximální míra podpory na projekt: 65 %  

• Maximální finanční podpora na projekt: 3 mil. € 



Příjemci podpory 

• Výzkumné organizace  

dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, 

vývoje a inovací (2006/C 323/01) 

 

• Podniky  

dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 



4. veřejná soutěž  

programu ALFA 

• Byla vyhlášena 1. 11. 2013  

 

• Návrhy projektů je možné podat do 20. 12. 2013 do 16,30 hod 

 

• Termín zahájení řešení projektu je nejdříve 1. 7. 2014 

a nejpozději do 1. 1. 2015 
 

• Nejzazší termín ukončení řešení projektu je 31. 12. 2017 



Rozdělení finančních  

prostředků do podprogramů 

Objem finančních prostředků ze státního rozpočtu*:                 

pro 1. rok řešení je 400 mil. Kč 

 

• Podprogram 1  

     Progresivní technologie, materiály a systémy                         160 mil. Kč 

 

• Podprogram 2   

    Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí      160 mil. Kč 

 

• Podprogram 3  

    Udržitelný rozvoj dopravy                                                           80 mil. Kč 

 
*Na základě schválení SR na rok 2014 



Rozdíly mezi 3. a 4. veřejnou  

soutěží programu ALFA 

• Prokazování způsobilosti uchazečů - prostřednictvím datových 

schránek - ne listině 

• Podávání návrhů projektů (IS TA ČR, datová schránka) 

 Odeslání elektronického návrhu projektu prostřednictvím IS TA ČR 

 Generování potvrzení podání elektronického návrhu projektu  

do IS TA ČR. Potvrzení obsahuje jednoznačné identifikátory, které musí 

být shodné s jednoznačnými identifikátory v odeslaném návrhu projektu 

 Odeslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS TA ČR z 

datové schránky hlavního uchazeče  do konce soutěžní lhůty 

• Investice nejsou zahrnuty mezi způsobilé náklady 

 Náklady na odpisy investičního majetku bude možné uplatnit v nákladové 

položce “další provozní”  

• Nová smlouva/rozhodnutí o poskytnutí podpory 

• Úprava všeobecných podmínek 



• Změna struktury návrhu projektu: 

Zjednodušení 

Přesunutí údajů požadovaných k dodávce dat do IS 

VaVaI 

Odstranění duplicitního uvádění údajů 

Upřesnění požadovaných údajů 

Zařazen požadavek na soulad s Národními prioritami 

orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací 

• Smlouva o účasti na řešení projektu – v předchozích 

soutěžích jako “Smlouva o spolupráci” 

Rozdíly mezi 3. a 4. veřejnou  

soutěží programu ALFA 



Otevření projektu 

kontrola chyb 

generace “Potvrzení podání 

elektronického návrhu projektu do 

IS VaVaI” 

Návrh projektu 

 



Návrh projektu 

 



Návrh projektu 

 



Podporované druhy výsledků  

• Patent (P) 

• Poloprovoz, ověřená technologie (Z) 

• Výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový 

vzor (F) 

• Technicky realizované výsledky – prototyp, funkční 

vzorek (G) 

• Certifikované metodiky a postupy včetně 

specializovaných map s odborným obsahem (N) 

• Software (R) 

 



Návrh projektu 

 



Návrh projektu 

 



Návrh projektu 

specifikace položek 

 



Návrh projektu 

 



Návrh projektu 

přehled za účastníka 

 



Návrh projektu 

přehled za projekt 

 



Návrh projektu 

kontrola 



Helpdesk 

 



ZMĚNY SMLOUVY 

O POSKYTNUTÍ PODPORY 

 

 

 

 



Vymezení hlavního příjemce 

a dalšího účastníka 

• Snaha o vyřešení nejednoznačné terminologie 

dle zákona 

• Původně v TA ČR využíváno výkladu příjemce v užším 

nebo širším slova smyslu 

• Hlavní příjemce je pouze ten ve vztahu k poskytovateli 

a odpovědnou osobou za dodržování povinností 

• Další účastníci jsou pak všechny ostatní subjekty 

na řešení projektu 

• Příjemce je pak souhrnné označení pro tyto dva subjekty 



Redukce příloh 

• Snížení administrativy 

• Smlouva o účasti na řešení projektu (původně v TA ČR 

nazývána smlouva o spolupráci) již není nadále přílohou. 

• Přetrvává povinnost uzavření Smlouvy o účasti ... – VP (čl. 6) 

stanoví její náležitosti 

• Původní přílohy Schválený návrh projektu a Tabulka uznaných 

nákladů jsou nahrazeny Závaznými parametry řešení projektu 

• Jedná se o povinné náležitosti smlouvy, které jsou zároveň 

souborem věcných, časových a finančních podmínek k dosažení 

cílů projektu (údaje o příjemcích, řešitel, počátek a konec řešení, 

tabulky uznaných nákladů apod.) 

• Tato příloha bude generována z návrhu projektu popř. z výsledků 

změn během hodnocení (finance) 



Propojení s vnitřními předpisy 

 

• Jedná se o vnitřní předpisy, kde má jednu z rolí i příjemce 

• Blíže popisují realizaci některých povinností stanovených 

smlouvou 

• Skládají se z hodnotících procesů (předkládání zpráv, 

oponentní řízení a závěrečná hodnocení), změnových řízení 

a veřejnosprávní kontroly 

• TA ČR má ve smlouvě výhradu jejich změn aniž by došlo 

ke zhoršení postavení příjemce. 

• Dostupné na webových stránkách TA ČR v sekci vnitřní 

předpisy 



Vnitřní předpisy  

na webu TA ČR 

 



Úprava povinností a sankcí 

• V čl. 4 VP je přehled všech povinností příjemce a to dvojího typu: 

 Jejichž porušení je považováno za porušení rozpočtové kázně 

 povinnosti na základě obchodně-právního vztahu 

• Těmto povinnostem pak odpovídají důsledky porušení zákona a to 

 Stanovené odvody pro účely vyměření finančním úřadem buď v přísnějším 

nebo zmírněném režimu 

 Smluvní sankce stanovené buď procentuálně nebo paušálně  

• Hlavní příjemce nese odpovědnost za porušení povinností i dalšími 

účastníky 

• Příjemci se doporučuje, aby vše řešil ještě před uplynutím lhůty 

pro poskytnutí podpory (buď režimem změnových řízení 

nebo oznámením) 

• Vymezeno odstoupení a výpověď 



Institut příjmů z projektů 

• Jako příjmy z projektů označeny doprovodné příjmy 

generované během řešení 

• Nejsou to očekávané příjmy z výsledků projektů (mimo 

prototypy) 

• Nejsou zakázané a zároveň nesmí být bráněno jejich získání 

(řádný hospodář), musí však být odvedeny poskytovateli 

• Jedná se o úroky, příjmy z prototypů, sankce dodavatelům a 

příjmy z nepoužitelného majetku 

• Neplatí na příjmy z majetku na projekt – nesmí generovat 

příjmy 

• Úrokům se lze vyhnout účtem u ČNB 

 



Zakotvení VP a SP 

• Všeobecné podmínky (VP) byly nastaveny pro všechny 

veřejné soutěže i veřejné zakázky. 

• Do VP přenesena většina ustanovení ze samotné 

smlouvy 

• Rozdíly mezi programy budou řešeny ve specifických 

podmínkách (SP) v samotné smlouvě 

• Pro 4. veřejnou soutěž ALFA pouze jedna specifická 

podmínka – neuplatnění investic 



Prodloužení platnosti smlouvy 

 

• Platnost prodloužena o 3 roky po ukončení řešení 

 

• Důvodem je snaha o monitorování implementačního plánu 

po tuto dobu 



Další změny 

• Zakotven výpočet pro určení výše nákladů na dílčí 

výsledek: 

 

 

• Možnost nahradit smlouvu o využití výsledků předložením 

řádného odůvodnění, že tento bude jediným uživatelem 

• Na každý náklad se bude pohlížet v poměru podle míry 

podpory 

• Sankce za podávání zmatečných informací a nedostatečné 

součinnosti 



Děkujeme za pozornost! 

http://www.tacr.cz/index.php/cz/ 

http://www.tacr.cz/index.php/cz/

