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Výsledky projekt ů

Přehled v číslech

• 22 podpo řených projekt ů;

• 180 účastník ů;

• 5-ti až 17-ti členná konsorcia;

• 1 404 všech výsledk ů;

• z toho 892 podporovaných TA ČR. 



Finanční náro čnost 

Celkové náklady 6,2 mld. K č

– podpora 4,26 mld. Kč;
– vlastní zdroje 1,95 mld. Kč.

Průměrná míra podpory 68 %.



Podpo řené projekty



VYBRANÉ INTERPRETAČNÍ 
PROBLÉMY 

SMLOUVY O PP



• Vlastnictví výsledků – vztah čl. 13 a 15.

• Odkaz na ZVZ. 

• § 11 + implementační plán.

• Sankce a ukončení smlouvy.



1. čl. 13 a 15 VP

• Souvisí s výkladem pojmu „příjemce“ – ZPVV je třeba vykládat 
extenzivně na rozdíl od SPP.

• Čl. 13 (práva k výsledkům projektu) – extenzivní výklad § 16/3 –
práva nepat ří pouze příjemci (jedná se o spoluvlastnictví).

• Úprava vlastnických práv rovněž ve smlouvě o spolupráci 
(!!POZOR!! – čl. 3.2 Rámce).

• Čl. 15 (využití výsledků projektu) – stanoví povinnosti příjemci 
(smluvní straně – v užším slova smyslu).

• Smluvně je zajištěno, že pravidla dodržují i další účastníci (čl. 
4/2 VP).

• Přes tento článek je zajištěno, že čl. 15 se vztahuje na všechny 
účastníky – vždy na tu část výsledku, která komu přísluší.



Odkaz na ZVZ

• § 8/5 ZPVV a čl. 11/5 VP.
• Povinnost postupovat podle ZVZ v případě, že nedošlo ke

specifikaci dodávek či služeb.
• Vzhledem k problematice VZ alespoň půl roku dopředu.
• Problém – Jaký zvolit postup dle VZ (z hlediska povahy

zadavatele).
• ZPVV stanovuje „čtvrtý typ zadavatele“, pro kterého není v ZVZ

procesní postup.
• Nejvhodnější zvolení postupu pro dotovaného (od 1. 4. 2012).
• !POZOR! – příjemce nebude dotovaným zadavatelem,

pouze bude jako on postupovat nemožnost
využití §2/3 ZVZ.

• Zároveň nemožnost využití § 18/1 c) – výjimka pro VaV.



§ 11

• Smlouva o využití výsledků
• uzavírá příjemce s uživatelem výsledků;
• povinnost příjemce předložit před ukončením řešení projektu;
• odkaz na úpravu užívacích práv ve smlouvě o PP.

• Navrhuje se vypuštění ze zákona.
• TA ČR používá účelový výklad – příjemce neuzavírá, pokud je

on sám jediným uživatelem (potvrzeno RVVI).
• Možnost uzavřít smlouvu také mezi účastníky.
• Zmírnění sankcí v případě neuzavření.
• Zatím není vyřešený pojem „využití“ či „uživatel“ (ne jen

nabyvatel licence ale např. i publikace).
• Její primární funkce (kontrola využití výsledků) v TA ČR

nahrazena implementačním plánem.



Implementace 

Implementa ční plán výsledk ů projektu

• V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. k).
• Předkládá příjemce jako přílohu závěrečné zprávy řešení

projektu.
• Obsahuje všechny nároky na práva k výsledkům projektu a

návrhy na využití výsledků projektu v časovém harmonogramu.
• V souladu s podmínkami smlouvy a se schváleným návrhem

projektu.
• Výhrada kontroly po celou dobu platnosti plánu,

min. po dobu 3 let.
• Předkládání pravidelných zpráv o implementaci výsledků.



Sankce a ukon čení 
smlouvy

• Čl. 6 a 7 – vzájemně provázané články.

• Přísné nastavení – vrácení podpory + smluvní. 
sankce (k podpoře) při ukončení smlouvy

• Možnost liberace – příjemce nevrací, pokud prokáže 
dobrou víru (důkazní břemeno na jeho straně).

• Explicitně pouze čl. 6/2 j) – objektivní důvody (státní 
rozpočet) – příjemce nevrací.



Děkuji za pozornost.

www.tacr.cz

kobert@tacr.cz



ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 



Předpisy, pokyny

• Zákon č. 130/2002 Sb. (§ 9, odst. 7, 8).

• Pokyny pro příjemce - změnová řízení u 
realizovaných projektů (web).





Typy zm ěn
SCHVÁLENÍ poskytovatelem

Změny vyžadující SCHVÁLENÍ poskytovatelem

a) změny věcné nápln ě projektu: b) zm ěny rozpo čtu:

změna řešitele
přesuny mezi jednotlivými nákladovými 
položkami nad povolený limit

změna účastníka projektu (p říjemce nebo 
dalšího ú častníka)

změna celkových uznaných náklad ů a s tím 
související výše podpory

úprava cíle či výsledku projektu; úprava 
pracovních balí čků

změna druhu po řizované investice

jiná významná zm ěna nápln ě smlouvy 
o spolupráci mezi ú častníky (krom ě změny 
účastníka projektu) výrazná zm ěna po řizovací ceny investice

jakákoliv další zm ěna, která m ůže mít dopad na realizaci a administraci projektu



Typy zm ěn
OZNÁMENÍ poskytovateli

Změny vyžadující pouze OZNÁMENÍ poskytovateli

a) formální zm ěny: b) drobné zm ěny:
administrativní zm ěny (zm ěny adresy či 
kontaktních údaj ů);

změny členů řešitelského týmu (jmenovit ě 
uvedených v projektu);

změna sídla organizace; zm ěna úvazk ů v řešitelském týmu;

změna názvu organizace; zm ěna předepsané služební cesty.

změna typu organizace (tzn. malý, st řední, velký 
podnik či výzkumná organizace);

změna osoby projektového manažera;

změna statutárního orgánu p říjemce či dalších 
účastník ů projektu;
změna právní formy p říjemce či dalších 
účastník ů projektu;

změna bankovního čísla účtu p říjemce;

formální, administrativní zm ěny smlouvy o 
spolupráci mezi ú častníky. 



Typy zm ěn
NEPOVOLENÉ změny

NEPOVOLENÉ změny

Přesuny náklad ů z kategorie investi ční náklady do ostatních kategorií uznaných náklad ů a 
naopak.

Přesuny finan čních prost ředků mezi jednotlivými kalendá řními roky mimo p řesun prost ředků do 
FÚUP u VVŠ a VVI.

Přesuny finan čních prost ředků mezi účastníky projektu.

Změna celkových uznaných náklad ů a s tím související výše podpory o více než 50 % v  průběhu 
řešení projektu.



Nejčastější dostatky
žádostí

• Neúplnost

• Neodůvodn ěnost



OPONENTNÍ ŘÍZENÍ



Co je oponentní řízení

21

Hodnocení v ěcné části realizovaného projektu

• Popis činností

• Plnění harmonogramu prací

• Dosažené výsledky a cíle

• Vize do budoucna



Druhy 
oponentních řízení

22

Dělení podle d ůvodu konání

Pravidelné • v průběhu řešení projektu

Mimořádné - na návrh:
• zpravodaje projektu
• člena Rady programu 
• Předsednictva TA ČR

Závěrečné



Účast na 
oponentním řízení
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Oponentní řízení se koná zpravidla v sídle Technologické agentury  ČR

Zástupci příjemce a 
dalšího účastníka

Oponentní komise

• Člen Rady programu- předseda Oponentní 
komise;

• Zpravodaj projektu (=člen Expertní oponentní 
komise);

• Externí oponent

Pracovník Kanceláře
TA ČR



Průběh 
oponentního řízení

24

1.

• Uvítání, představení;
• Prezentace příjemce - cca 20 min;
• Dotazy oponentní komise a diskuse;

2.

• Usnesení Oponentní komise bez účasti zástupců příjemce;
• Sdělení stanoviska Oponentní komise;
• Vyjádření zástupců příjemce k protokolu;

3.

• Oznámení o výsledku oponentního řízení:
• a) Souhlas s pokračováním v řešení projektu;
• b) Nesouhlas s pokračováním v řešení projektu;
• c) Souhlas s pokračováním v řešení projektu s udělením 

doporučení/nápravných opatření.



Děkuji za pozornost.

www.tacr.cz

zdenka.sulcova@tacr.cz


