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OTÁZKY A ODPOVĚDI  

Níže v dokumentu jsou zpracovány odpovědi na otázky ze semináře k 1. veřejné 

soutěže programu Národní centra kompetence ze dne 10. 4. 2018. 

Některé opakující se dotazy se týkají vztahů mezi jednotlivými uchazeči/příjemci.  

K tomu TA ČR doporučuje seznámení se zásadami pro ochranu duševního vlastnictví 

a s principy pro tvorbu Smlouvy o účasti na řešení projektu. 

1. Je možné, aby byl uchazečem projektu veřejný sektor (samosprávné celky) 

nebo společnosti jimi vlastněné? 

Uchazečem projektu může být samosprávný celek, nebo subjekt jím vlastněn/zřízen, ale 

v projektu musí vystupovat jako další účastník typu podnik. Hlavním příjemcem může 

být pouze výzkumná organizace. Uchazeči typu podnik (vždy v roli dalšího účastníka) 

nemají nárok na finanční podporu. Finanční podporu obdrží pouze uchazeči typu 

výzkumné organizace (splňující definici dle Rámce), jak v roli hlavního uchazeče, tak  

v roli dalšího účastníka.  

2. V dokumentaci je uvedeno, ze v Radě centra musí být polovina členů mimo 

instituce zapojené v centru. Jsou myšleny výzkumné instituce v centru nebo 

všichni členi (VO a podniky)? 

Podmínka, že v Radě centra musí být polovina členů mimo zapojené instituce znamená, 

že alespoň polovina členů musí být mimo veškeré uchazeče v projektu, tedy jak hlavní 

uchazeče, tak další účastníky, tedy všechny výzkumné organizace i podniky v projektu. 

Tímto máme přesněji na mysli, že alespoň polovina členů Rady centra nesmí mít  

s uchazečem v projektu pracovně-právní vztah. 

3. Výdaje na administrativní tým musíme hradit z nepřímých nákladů? 

Náklady na administraci projektu plánujte dle jednotlivých kategorií způsobilých 

nákladů podle skutečného charakteru nákladů. Pak se může jednat jak o přímé náklady 

(např. osobní), tak o nepřímé náklady (např. služby).  

4. Pokud privátní subjekt vloží 20 % prostředků do projektu, bude výlučným 

uživatelem výsledku? Nebo bude spolumajitelem s povinností poskytnout 

licenci komukoliv? 

https://tacr.cz/index.php/cz/legislativa/ipr.html
https://tacr.cz/dokums_raw/ipr/Principy_a_koment%C3%A1%C5%99e_TA_CR_pro_tvorbu_Smlouvy_o_ucasti_na_reseni_projektu.pdf
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Podíl na výsledcích je takový, jaký si zvolí uchazeči sami v rámci Smlouvy o účasti  

na řešení projektu, nicméně musí být v souladu s kapitolou 2.2.2. Rámce pro státní 

podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). V praxi bývá většinou 

rozdělení/vyplacení vlastnictví dle vynaložených nákladů a úsilí jednotlivých uchazečů 

projektu. 

5. Náklady spojené s managementem NCK jsou uznatelnými náklady projektu, 

či nikoliv? Pokud ano, v jaké výši a s jakou mírou podpory? 

Náklady spojené s managementem projektu plánujte dle jednotlivých kategorií 

způsobilých nákladů podle skutečného charakteru nákladů. Pak se může jednat jak  

o přímé náklady (např. osobní), tak o nepřímé náklady (např. služby). Omezení nákladů 

na management/administraci není stanoveno, nicméně výše nákladů musí být adekvátní 

k velikosti projektu a plánovaným aktivitám. Míra podpory je stanovena na projekt 

celkem, a to 80 %. Není stanovena na jednotlivé nákladové položky. V případě 

nepřímých nákladů je poté omezení stanovené Vámi vybranou metodikou vykazování 

nepřímých nákladů (full cost, flat rate 20 %, nebo flat rate 30 %). 

6. Nakolik je konsorcium NCK variabilní? Jak bude řešena otázka 

spoluzodpovědnosti za škody u členů, kteří NCK opustili/přistoupili až po 

vzniku takové škody? 

Je třeba rozlišit širší pojem centrum a užší pojem projekt NCK. Centrum může být velmi 

variabilní, jelikož členové centra nemusí být součástí projektu NCK financovaného  

TA ČR. Centrum je v podstatě otevřená skupina, jedná se o  soubor týmů pracovišť 

jednotlivých uchazečů vzniklých z již existujících center, jako např. Center kompetence 

(TA ČR), Center excelence (GA ČR), Center VaVpI a jiných již vybudovaných 

infrastruktur. Pracoviště společně přispívají realizováním výzkumných aktivit  

k naplňování cílů Centra NCK a jsou podřízena společnému managementu Centra NCK. 

Pracoviště se zapojují do Centra NCK týmem pracovníků, infrastrukturou, existujícím 

know-how, vlastními zdroji, probíhajícími i budoucími projekty. Projekt NCK je užší 

 - a v podstatě uzavřená - skupina, která se skládá z uchazečů/příjemců, kteří podávají 

daný projekt do veřejné soutěže, resp. kteří jsou uvedeni ve Smlouvě o poskytnutí 

podpory. V projektu by v případě rozšíření/zúžení počtu příjemců muselo proběhnout 

standardní změnové řízení a odpovědnost by měla být vyřešena na úrovni příjemců  

a to ve smyslu Smlouvy o účasti na řešení projektu. 

7. Jaká budou pravidla pro kooperace s pracovišti mimo virtuální entity  

v rámci organizací zúčastněných na projektu, zúčastněných v Centru  

a mimo Centrum? 



 

 

 

 

Stránka 3 z 16 
 

Tyto skutečnosti by měly být stanoveny ve Smlouvě o účasti na řešení projektu, 

případně i ve Smlouvě o ustavení národního centra kompetence. TA ČR žádná pravidla 

nepředepisuje. 

8. Jaká budou pravidla pro dokládání relevantních příjmů Centra  

z neveřejných zdrojů? 

Pravidla pro dokládání relevantních příjmů Centra z neveřejných zdrojů jsou stejná jako 

u běžných kolaborativních projektů. 

9. Lze započítat příjmy ze zakoupení výsledků centra subjekty zúčastněnými  

v Centru? 

Pokud je tím myšleno například odkoupení příslušné části společného výsledku, pak tyto 

prostředky mohou být následně vloženy příslušným partnerem zpět do projektu.  

V souvislosti s časovým rozsahem NCK1 a běžného času komercializace výsledků 

výzkumu je však tato varianta nepravděpodobná. 

10. Administrativní náklady na zasedání a řízení Rady centra jdou do přímých 

nákladů na administrátora projektu nebo do nepřímých? 

Náklady na zasedání a řízení Rady centra mohou být plánovány do přímých nákladů 

(např. formou osobních nákladů) nebo nepřímých nákladů (např. nájemné, služby), 

záleží na skutečném charakteru konkrétních nákladů. 

11. Jsou nastaveny nějaké limity pro jednotlivé položky rozpočtu dílčích 

projektů? Např. max. limit pro osobní výdaje apod. 

Limity na jednotlivé nákladové položky nejsou stanoveny, nicméně výše jednotlivých 

nákladů musí být adekvátní k velikosti projektu a plánovaným aktivitám. Míra podpory 

je stanovena na projekt celkem, a to 80 %. Není stanovena na jednotlivé nákladové 

položky. V případě nepřímých nákladů je poté omezení stanovené Vámi vybranou 

metodikou vykazování nepřímých nákladů (full cost, flat rate 20 %, nebo flat rate 30 %). 

12. Může být součástí Smlouvy o ustanovení NCK i povinná příloha ustavující 

Radu centra NCK? 

Povinná příloha ustavující Radu centra může být součástí Smlouvy o ustanovení 

národního centra kompetence. 
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13. Příjmy z komercializace vykazuje pouze VO; tj. nikoli příjmy na straně 

spoluřešitelských (další účastník) podniků? Žádost napočítává i příjmy od 

podniků do FP. 

V návrhu projektu vyplňuje tyto příjmy každé pracoviště zapojené do projektu. Tedy 

pracoviště jak výzkumných organizací, tak podniků. Ve finančním plánu se sice sčítají 

všechna pracoviště (v jiném poli), nicméně do indikátoru minimálně 19 % z celkové 

požadované podpory se započítávají pouze příjmy pracovišť výzkumných organizací. 

14. Může průmyslový partner dodat 20 % spolufinancování jinak, např. 

vložením zařízení nebo vlastní práce? 

Uchazeč projektu může vkládat do projektu náklady ve formě in-kind, tedy vložením 

vlastního zařízení nebo vlastní práce, vždy se však musí jednat o vložení způsobilých 

nákladů dle Všeobecných podmínek. 

15. Je nějaký minimální počet dílčích projektů? Podávají se prostřednictvím 

ISTA? 

Musí být předložen a řešen minimálně jeden dílčí projekt. Dílčí projekty se budou 

pravděpodobně podávat prostřednictvím ISTA, tato skutečnost však bude upřesněna do 

června roku 2018. Na základě dílčích projektů bude vyplácena podpora, v případě 

předložení pouze jednoho dílčího projektu tedy upozorňujeme, že se musí jednat  

o propracovaný dílčí projekt, který bude naplňovat cíl a zaměření centra. 

16. Jaké parametry má pracoviště NCK splňovat jako samostatná účetní 

jednotka. Případ univerzita a účelově vymezené pracoviště mimo stávající 

org. strukturu. 

Každé zapojené pracoviště do projektu musí mít oddělenou účetní evidenci pro řešení 

projektu. Nemusí disponovat vlastním unikátním IČ. 

17. Jsou způsobilé náklady na zpracování projektové žádosti? 

Náklady na zpracování projektové žádosti nejsou způsobilé. 

18. Každá VO v konsorciu musí prokazovat 19 % příjmu z komercializace sama 

za sebe nebo se toto prokazuje za celý projekt? 
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Každé zapojené pracoviště do řešení projektu definuje příjmy z komercializačních 

aktivit, ale podmínka alespoň 19 % musí být splněna celkem za projekt a týká se pouze 

pracovišť výzkumných organizací. 

19. Pokud organizace vloží know-how, jak se potom bude výsledek 

neupřednostněně veřejně nabízet? 

Podíl na výsledcích je takový, jaký si zvolí uchazeči sami v rámci Smlouvy o účasti  

na řešení projektu, nicméně musí být v souladu s kapitolou 2.2.2. Rámce pro státní 

podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). V praxi bývá většinou 

rozdělení/vyplacení vlastnictví dle vynaložených nákladů a úsilí jednotlivých uchazečů 

projektu. Variant řešení nepřenesení nepřímé podpory na podniky ve spolupráci je více 

a pokud tyto podmínky budou splněny, pak by neměl být problém. 

20. Může být jeden dílčí projekt zaměřen pouze na řízení centra a šíření 

povědomí o něm? 

Jeden dílčí projekt může být zaměřen pouze na řízení centra, stejně tak může být řízení 

centra součástí více dílčích projektů.  

21. Firmy mají špatné zkušenosti z projektů, reklamují vysokou administrativu 

a zátěž kontrolami. Jak budou prokazovat vložené prostředky? Jak budou 

kontrolovány? 

Každý uchazeč musí vést oddělenou účetní evidenci pro řešení projektu, kterou musí mít 

připravenou i pro případnou kontrolu na místě. Informace o vložených neveřejných 

zdrojích (resp. o vynaložených nákladech a spotřebované podpory) příjemci uvádějí  

v průběžných zprávách. V případě kontroly na místě pak může být požadováno 

předložení příslušných účetních dokladů. 

22. Jaka je alokace výzvy 1 do roku 2020? Zadávací dokumentace uvádí roky 

2018 a 2019; není známa celková alokace na 1. soutěž. 

V Zadávací dokumentaci je uvedené předpokládané rozdělení mezi příjemce na roky 

2018 a 2019 (330 mil. Kč), protože tato alokace je v současné chvíli hlavním 

indikátorem. Celková alokace na první veřejnou soutěž bude vycházet z údajů 

uvedených v programu v kapitole 12. VÝDAJE NA PROGRAM (rok 2020: 700 mil. Kč). 

Současně bylo uvedeno, že v rámci programu Národní centra kompetence bude 

vyhlášena pouze jedna veřejná soutěž. Jako další informace k rozpočtu byla uvedena 
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alokace na jeden projekt až 330 mil. Kč na jeden projekt s řešením do roku 2020, do roku 

2022 pak až 500 mil. Kč.  

23. Jak se má 19 % smluvního výzkumu k činnosti NCK? Bude se monitorovat 

už první rok? Nebo to je prostě jenom monitorovací indikátor bez bližší 

specifikace? 

Naplnění 19% příjmů z komercializačních aktivit k činnosti NCK bude sledováno vždy za 

daný kalendářní rok. Pokud realizace projektu začne již v roce 2018, budou tyto příjmy 

sledovány i za období realizace projektu v roce 2018 v rámci průběžné zprávy za rok 

2019. Pokud bude na konci řešení projektu shledáno, že příjemci deklarované příjmy 

nevykázali, bude to bráno jako částečné nesplnění cíle projektu a porušení podmínek 

poskytnutí podpory a poté se bude postupovat dle Všeobecných podmínek. Důsledky 

budou určeny dle vlivu nedosažení limitu 19 % na naplnění cílů projektu v rámci 

závěrečného oponentního řízení. 

24. Zavazují se nějak podniky, že 20 % poskytnou? Jak? Musí to být pevný 

závazek, nebo stačí příslib? Co když se zavážou, ale čerpat formou projektu 

bude někdo jiný? 

Uchazeči v návrhu projektu deklarují vložení neveřejných zdrojů ve výši alespoň  

20 % z celkových nákladů. Touto deklarací se uchazeč zavazuje k plnění. Každý uchazeč 

musí vést oddělenou účetní evidenci pro řešení projektu, kterou musí mít připravenou  

i pro případnou kontrolu na místě. Informace o vložených neveřejných zdrojích (resp.  

o vynaložených nákladech a spotřebované podpory) příjemci uvádějí v průběžných 

zprávách. V případě kontroly na místě pak může být požadováno předložení příslušných 

účetních dokladů. 

25. Nebyla odpovezena klicova otazka na alolaci podpory v ramci 1.verejne 

souteze. 330 mil je alokace do r.2019; nikoli 2020. Jaka je alokace? 

V Zadávací dokumentaci je uvedené předpokládané rozdělení mezi příjemce na roky 

2018 a 2019 (330 mil. Kč), protože tato alokace je v současné chvíli hlavním 

indikátorem. Celková alokace na první veřejnou soutěž bude vycházet z údajů 

uvedených v programu v kapitole 12. VÝDAJE NA PROGRAM (rok 2020: 700 mil. Kč). 

Současně bylo uvedeno, že v rámci programu Národní centra kompetence bude 

vyhlášena pouze jedna veřejná soutěž. Jako další informace k rozpočtu byla uvedena 

alokace na jeden projekt až 330 mil. Kč na jeden projekt s řešením do roku 2020, do roku 

2022 pak až 500 mil. Kč.  
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26. Jak mohu využít příjmy z komercionalizace? Můžou se rozdělit mezi 

uchazeče zahrnuté v nck nebo se očekává jejich využití pro další dílčí 

projekty? 

Příjmy z komercializačních aktivit je možné vložit do projektu (na řešení dílčích 

projektů) jako částka nutná k dofinancování projektu ve výši alespoň 20 % z celkových 

nákladů, tedy jako neveřejné prostředky, pokud tyto příjmy bude mít daný subjekt jako 

neveřejné náklady evidované. Tyto zdroje příjmů mohou být tedy následně vloženy  

do řešení projektu. Jinak řečeno: Příjem získávaný z komercializačních aktivit (např.  

za provádění smluvního výzkumu) nelze vykazovat jako spolufinancování projektu NCK, 

je však možné tento příjem v podobě vlastních zdrojů vedených v účetnictví daného 

subjektu následně použít ke spolufinancování projektu. V případě smluvního výzkumu 

přichází v úvahu ale pouze zisk, jelikož ostatní část příjmu logicky pokrývá náklady 

daného subjektu spojené s řešením daného případu smluvního výzkumu. Příjmy  

z komercializace lze také rozdělit mezi uchazeče projektu. 

27. Nové uskupení nemají šanci? V rámci programu NCK se očekává vznik 

Center NCK z již existujících, jako např. Center kompetence a již 

vybudovaných infrastruktur. 

Cílem programu je propojení existujících pracovišť. Nová uskupení mají šanci, pokud 

splní podmínky Zadávací dokumentace a projekt bude hodnocen jako kvalitní. Uvedení 

center kompetence apod. sloužilo jako příklad. 

28. Jak je to s vnitropodnikovou fakturací ve velkých podnicích? 

Náklady doložené pouze interními účetními doklady (vnitrofakturami) nejsou 

uznatelnými náklady projektu. 

29. Jak se bude podnik podílet na spolufinancování NCK? Vložením částky  

na specialni účet? prokazováním alokace kapacity pracovníků, čas. fondem 

využití zařízení? 

Podnik se bude podílet na spolufinancování projektu standardním vykazováním 

příslušných nákladů. Každý uchazeč musí vést oddělenou účetní evidenci pro řešení 

projektu, kterou musí mít připravenou i pro případnou kontrolu na místě. Informace  

o vložených neveřejných zdrojích (resp. o vynaložených nákladech a spotřebované 

podpory) příjemci uvádějí v průběžných zprávách. V případě kontroly na místě pak 

může být požadováno předložení příslušných účetních dokladů. 
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30. Jak velké sankce lze očekávat při nedosažení 19 %? 

Důsledky budou určeny dle vlivu nedosažení limitu 19 % na naplnění cílů projektu  

v rámci závěrečného oponentního řízení.  

31. Je nutné provést patent.rešerši již v době přípravy projekt. žádosti? V době 

přípravy projekt. žádosti s největší pravděpodob. nebudou známy všechny 

skutečnosti 

V době podání návrhu projektu není podmínka přiložení patentové rešerše či průzkumu 

trhu. Tato podmínka je stanovena až v rámci dílčích projektů při deklarování 

konkrétního výsledku/výstupu řešení projektu. 

32. Počítá se do 19% příjmů z komercializace i spolupráce se členy konsorcia 

nad rámec projektu NCK? 

Spolupráce se členy konsorcia nad rámec projektu NCK se může započítat do příjmu  

19 % z komercializačních aktivit, odpovídá-li příjmům ze smluvního výzkumu, příjmům 

z licencí, nákladům výzkumné organizace uhrazené podnikem v rámci řešení projektů 

kolaborativního výzkumu, tzn. formou účinné spolupráce, na které nebyla poskytnuta 

účelová veřejná podpora. Příjmy z komercializačních aktivit musejí pokrývat plnění 

realizované či vzniklé v rámci výzkumné či vývojové činnosti, nemůže se proto jednat 

např. o příjmy ze servisních služeb nevýzkumné povahy, pronájem apod. Příjmy  

z komercializačních aktivit nelze započítávat u propojených podniků. 

33. Co může být in-kind příspěvkem aplikačního partnera, jak by měla být 

naceněna jeho hodnota, jakou dokumentaci by bylo potřeba doložit? 

Uchazeč projektu může vkládat do projektu náklady ve formě in-kind, např. 

vložením/pronájmem vlastního zařízení nebo vlastní práce, vždy se však musí jednat  

o vložení způsobilých nákladů dle Všeobecných podmínek. Hodnota by měla být 

naceněna dle skutečnosti (např. v případě odpisů dlouhodobého majetku ve výši 

odpovídající délce období a podílu skutečného užití tohoto majetku pro řešení projektu 

který nebyl pořízen z veřejných prostředků a není zahrnut do kategorie investice tohoto 

projektu), dokumentace opět dle skutečnosti a dle charakteru konkrétní kategorie 

nákladů (např. podíl odpisů na projekt je možné počítat jak z účetních odpisů, tak  

z odpisů dle zákona o daních z příjmů, přičemž účetní odpisy nesmí být vyšší, než odpisy 

dle zákona o daních z příjmů), vždy v souladu se Všeobecnými podmínkami. 
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34. Mohou být výdaje na finančního manažera a administrátora projektu 

zahrnuty do přímých osobních výdajů? 

Náklady na finančního manažera a administrátora projektu mohou být zahrnuty  

do přímých osobních nákladů. Omezení nákladů na administraci není stanoveno, 

nicméně výše nákladů musí být adekvátní k velikosti projektu a plánovaným aktivitám.  

35. Jak se musí firma v konsorciu minimálně zapojit, aby plnila roli člena? Může 

třeba poskytnout produkty na testování? 

Daný uchazeč musí být součástí výzkumných aktivit na řešení projektu a musí plánovat 

nenulové náklady na řešení projektu. Vložení neveřejných prostředků je i možné  

ve formě in-kind, vždy se ale musí jednat o náklady způsobilé dle Všeobecných 

podmínek. Pokud je poskytnutí produktu na testování součástí výzkumu, jehož se firma 

účastní, pak se může jednat o součást in-kind vkladu. Naopak ale pouhé samotné 

poskytnutí produktu na testování za výzkum není možné považovat. 

36. V zadávací dokumentaci je uvedena podmínka: "Polovina členů Rady centra 

musí být mimo instituce zapojené v Centru NCK." Jaké to má zdůvodnění? 

Proč ne třetina? 

Tato podmínka vychází ze Zadávací dokumentace, nicméně upřesňujeme, že externích 

členů (mimo konsorcium = mimo hlavního uchazeče a další účastníky) musí být alespoň 

polovina ze všech členů Rady centra. Záměrem tohoto ustanovení bylo zajištění 

takového složení Rady centra, které zaručí reálný vliv všech skupin zastoupených v radě 

(dle programu je doporučeno zastoupení veřejné správy, výzkumné, aplikační, případně 

finanční sféry a zahraničních pracovišť) na projednávání návrhu projektu a jeho dílčích 

projektů. 

37. Mohou být příjmy z komercializace rozděleny mezi účastníky centra nebo 

mají být dále přerozděleny na další dílčí projekty? 

Příjmy z komercializačních aktivit je možné vložit do projektu (na řešení dílčích 

projektů) jako částka nutná k dofinancování projektu ve výši alespoň 20 % z celkových 

nákladů, tedy jako neveřejné prostředky, pokud tyto příjmy bude mít daný subjekt jako 

neveřejné náklady evidované. Tyto zdroje příjmů musejí být tedy následně vloženy  

do řešení projektu. Jinak řečeno: Příjem získávaný z komercializačních aktivit (např.  

za provádění smluvního výzkumu) nelze vykazovat jako spolufinancování projektu NCK, 

je však možné tento příjem v podobě vlastních zdrojů vedených v účetnictví daného 

subjektu následně použít ke spolufinancování projektu. V případě smluvního výzkumu 
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přichází v úvahu ale pouze zisk, jelikož ostatní část příjmu logicky pokrývá náklady 

daného subjektu spojené s řešením daného případu smluvního výzkumu. Příjmy  

z komercializace lze také rozdělit mezi uchazeče projektu. 

38. Může být partnerem firma z Velké Británie? Počítá se tento subjekt do 

podmínky 2 firem zapojených v centru? 

Veřejné soutěže se mohou zúčastnit uchazeči uvedení v § 18 odst. 11 ZPVV (uchazeči  

z EU, EHP a Švýcarské konfederace) za podmínky, že se projektu účastní alespoň jeden 

uchazeč, který má v souladu s článkem 1 odst. 5 Nařízení v České republice provozovnu 

či pobočku.  

39. Mohou si firmy uplatnit náklady vykazované v projektu při daňových 

odpočtech za vědu a výzkum? 

V žádném případě není možné náklady vykazovat vícečetně. V takovém případě se jedná 

o protiprávní jednání. 

40. Je při neplnění povinného indikátoru 19 % příjmu z aktivit komercializace 

stanovena sankce nebo má toto vliv "pouze" na hodnocení a žádost  

o prodloužení? 

Během realizace projektu, a zejména v roce 2020 v průběhu hodnocení již řešených 

projektů, bude monitorováno, zda a jak příjemci plní deklarované příjmy  

z komercializačních aktivit. Pokud bude shledáno, že příjemci deklarované příjmy 

nevykazují, bude to bráno jako částečné nesplnění cíle projektu a porušení podmínek 

poskytnutí podpory a poté se bude postupovat dle Všeobecných podmínek. Důsledky 

budou určeny dle vlivu nedosažení limitu 19 % na naplnění cílů projektu v rámci 

závěrečného oponentního řízení.  

41. Komerční příjmy 19 % z objemu dotace platí celkově nebo i u dílčích 

projektů? 

Příjmy z komercializačních aktivit se deklarují a posléze vykazují celkově za projekt,  

ne za jednotlivé dílčí projekty. 

42. Způsob hodnocení přihlášek a výběr dílčího projektu - jsou vyžadováni 

vnější hodnotitelé? 
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Návrh projektu bude hodnocen TA ČR, dílčí projekty by měly být nejdříve hodnoceny  

a schváleny Radou centra, jakým způsobem, záleží na Vaši domluvě. Poskytovatel  

je oprávněn uplatnit připomínky k dílčímu projektu. 

43. Lze neveřejné prostředky vložené do projektu nečlenem konsorcia 

vykazovat v rámci celkového čerpání pro dosažení požadované míry 

podpory? 

Pouze subjekt, který se přímo podílí na řešení projektu a je tedy hlavním uchazečem 

nebo dalším účastníkem projektu, může projekt dofinancovat z neveřejných zdrojů. 

44. Těch uvedených 19 % budou prostředky vložené na účet určený pro řešení 

projektu nebo vykázané subjektem na spoluřešení projektu? 

Těch uvedených 19 % budou příjmy výzkumných organizací, resp. pracovišť zapojených 

do NCK, získané od třetích stran v rámci komercializačních aktivit těchto pracovišť. Lze 

tedy říci, že se nejedná o prostředky vložené na účet pro řešení projektu ani o 

prostředky vykázané subjektem na spoluřešení projektu. 

45. Mohou se pracoviště bez finanční účasti podílet na dílčích projektech? 

Dílčích projektů se mohou účastnit pouze pracoviště těch subjektů, které jsou uvedeny  

v projektu NCK, tedy jsou hlavním uchazečem nebo dalším účastníkem projektu. 

46. Musí mít všechny členové konsorcia svého zástupce v Radě centra? Nebo  

je možné Radu sestavit z vybraných členů konsorcia? 

Záleží na uchazečích, kolik zástupců jednotlivých uchazečů bude v Radě centra. Není 

stanovena podmínka, že každý uchazeč musí mít svého zástupce v Radě centra.  

V případě velkých projektů s velkým počtem uchazečů TA ČR doporučuje sestavení více 

úrovní rozhodovacích/schvalovacích orgánů, např. valné hromady, dozorčí rady apod. 

Pro sestavení Rady centra je dále důležitá podmínka stanovená Zadávací dokumentací, 

že externích členů (mimo konsorcium = mimo hlavního uchazeče a další účastníky) musí 

být alespoň polovina ze všech členů Rady centra.  

47. Co znamená, že v Radě centra je zastoupena adekvátní část členů 

 ze zahraničí? Je prosím možné podíl cizinců kvantifikovat? 

Je doporučeno, aby Rada centra byla  sestavena i ze členů zahraničních pracovišť/ 

zahraničních členů, žádná podmínka, tedy ani kvantifikace, není stanovena. 
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48. Jaká budou pravidla pro alokování režií (Centrum vs. konkrétní projekty)? 

Způsob vykazování nepřímých nákladů (režií) bude volen až v rámci dílčích projektů  

u každého uchazeče dílčího projektu. V návrhu projektu je definován pouze celkový 

finanční plán za projekt. 

49. Centrum bude soubor týmů/pracovišť jednotlivých uchazečů – jaký  

je rozdíl mezi týmem a uchazečem? 

Pracoviště NCK (tým/soubor týmů) je stanoveno uvnitř uchazeče. V rámci jednoho 

uchazeče může být definováno více pracovišť. Platí tedy tvrzení, že centrum je soubor 

pracovišť, i že centrum je soubor uchazečů. Nicméně v návrhu projektu musí být 

nejdříve založen uchazeč, aby v rámci něho mohlo být definováno pracoviště NCK. 

Uchazeč vyplňuje své IČ, identifikační údaje, finanční ukazatele, vlastnickou strukturu 

apod., zatímco pracoviště neuvádí takové informace, nemusí být definováno vlastním IČ, 

pouze musí vést oddělenou účetní evidenci pro řešení projektu a udává konkrétní 

zapojení do řešení projektu. 

50. Může firma, která bude spolufinancovat pouze 20 % vlastnit výsledek 

vyšším podílem? 

Podíl na výsledcích je takový, jaký si zvolí uchazeči sami v rámci Smlouvy o účasti  

na řešení projektu, nicméně musí být v souladu s kapitolou 2.2.2. Rámce pro státní 

podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). V praxi bývá většinou 

rozdělení/vyplacení vlastnictví dle vynaložených nákladů a podílu na řešení jednotlivých 

uchazečů projektu. 

51. Má hlavní příjemce při výběru zvláštní postavení (např. právo veta, ...) 

vyplývající z jeho hmotné zodpovědnosti? 

Okolnosti výběru vyplývají ze Smlouvy o účasti na řešení projektu, případně  

i ze Smlouvy ustavující národní centrum kompetence, tedy toto rozhodnutí  

je na domluvě mezi partnery konsorcia. 

52. Čím můžeme argumentovat proti tvrzení průmyslových účastníků,  

že administrativa projektu nepoklesla - a to přesto, že nedostávají žádnou 

dotaci? 

Motivace pro zapojení podniků do Centra je možnost být součástí významného projektu 

a také přínosy z komercializačních aktivit. Bez administrace projektu bohužel není 
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možné vykazování plnění cílů projektu směrem k poskytovateli. Nicméně náklady  

na administraci projektu mohou být způsobilými náklady, pokud budou odpovídat 

jednotlivým způsobilým nákladovým položkám.  

53. Mohou na projektech participovat rovněž subjekty mimo NCK a v jakém 

rozsahu? 

Dílčích projektů se mohou účastnit pouze pracoviště těch subjektů, které jsou uvedeny  

v projektu NCK, tedy jsou hlavním uchazečem nebo dalším účastníkem projektu. 

Subjekty mimo projekt se mohou podílet pouze na celkovém směrování Centra v širším 

slova smyslu, avšak bez finanční účasti přímo na projektu. 

54. Bylo by možné doporučit max. počet znaků, ale neomezovat jej striktně  

na určitou a velmi malou hodnotu, kterou je někdy těžko dodržet? 

V tuto chvíli je stanoven maximální počet znaků, které je nutné v návrhu projektu 

dodržet. V případě potřeby je možné vložit přílohu do části návrhu projektu 8. PŘÍLOHY 

ZA PROJEKT. Na vloženou přílohu se ale vždy odkažte v konkrétním bodě návrhu 

projektu/přihlášky. 

55. Jaké budou povinné body a náležitosti Smlouvy o ustanovení Národního 

centra kompetence uzavřené mezi jednotlivými členy Centra? 

Dle Zadávací dokumentace musí být smlouva uzavřená mezi všemi členy projektu 

(hlavním uchazečem a všemi dalšími účastníky) a i všemi jimi podepsaná, musí 

odpovídat popisu spolupráce v návrhu projektu, ve smlouvě musí být vymezen způsob 

fungování Centra NCK a vymezení role Rady centra, jejíž základní role jsou vymezeny 

programem. Žádné jiné povinné body stanoveny nejsou. Pokud bude ale tato smlouva 

zpracována ve formě Smlouvy o účasti na řešení projektu, musí také obsahovat veškeré 

povinné náležitosti dle článku 6 Všeobecných podmínek. 

56. Centrum bude uzavřená nebo otevřená skupina pro kohokoliv? 

Je třeba rozlišit širší pojem centrum a užší pojem projekt NCK. Centrum může být velmi 

variabilní, jelikož členové centra nemusí být součástí projektu NCK financovaného  

TA ČR. Centrum je v podstatě otevřená skupina, jedná se o  soubor týmů pracovišť 

jednotlivých uchazečů vzniklých z již existujících center, jako např. Center kompetence 

(TA ČR), Center excelence (GA ČR), Center VaVpI a jiných již vybudovaných 

infrastruktur. Pracoviště společně přispívají realizováním výzkumných aktivit  

k naplňování cílů Centra NCK a jsou podřízena společnému managementu Centra NCK. 
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Pracoviště se zapojují do Centra NCK týmem pracovníků, infrastrukturou, existujícím 

know-how, vlastními zdroji, probíhajícími i budoucími projekty. Projekt NCK je užší  

- a v podstatě uzavřená - skupina, která se skládá z uchazečů/příjemců, kteří podávají 

daný projekt do veřejné soutěže, resp. kteří jsou uvedeni ve Smlouvě o poskytnutí 

podpory. V projektu by v případě rozšíření/zúžení počtu příjemců muselo proběhnout 

standardní změnové řízení a odpovědnost by měla být vyřešena na úrovni příjemců  

a to ve smyslu Smlouvy o účasti na řešení projektu. 

57. Hlavní příjemce bude poskytovat finanční prostředky pouze na základě 

Rozhodnutí o výběru příslušného dílčího projektu odesláním na účet člena 

konsorcia? 

Na základě schváleného rozpočtu v návrhu projektu a na základě schvalování dílčích 

projektů bude TA ČR poskytovat podporu hlavnímu příjemci, který bude dotaci dále 

distribuovat příslušným dalším účastníkům. 

58. Může být Rada centra ve svém rozhodování (a v čem) zavazována 

stanoviskem “valné hromady”, která by mj. plnila i funkci kontrolního 

výboru? 

TA ČR takové pravidlo nestanovuje, záleží na domluvě uchazečů, jak to bude vymezeno 

ve smlouvě o ustanovení národního centra kompetence, nebo o ustanovení Rady centra. 

59. Průmysloví partneři nejsou příjemci dotace. Přesto musí na způsobilé 

náklady vypisovat výběrová řízení, nesmí investovat, být podnikem  

v potížích. Je to OK? 

Uchazeči typu podnik nejsou příjemci finanční podpory, nicméně stále jsou ve smyslu 

veřejné podpory příjemci, a jsou uchazeči projektu, tedy se jich týkají všechny podmínky 

jako uchazečů/příjemců s finanční podporou. 

60. Jaká je směrodatná osoba/kancelář k projednání záležitostí veřejné 

podpory? 

Veškeré dotazy směrujte, prosím, prostřednictvím aplikace helpdesk na adrese 

https://www.tacr.cz/hesk/. Dotazy budou přiřazeny kompetentním osobám. 

61. Může smlouva stanovit, že za případné nedostatky subprojektů nese 

odpovědnost a jako účastník jednání (s TAČR, fin. úřadem) vystupuje 

příjemce dílčího projektu? 

https://www.tacr.cz/hesk/
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Vůči poskytovateli má vždy odpovědnost hlavní příjemce. Odpovědnost mezi 

jednotlivými příjemci (hlavním uchazečem a dalšími účastníky) by měla řešit Smlouva  

o účasti na řešení projektu.  

62. Z dotace je možné hradit aktivity Rady centra. Znamená to, že můžeme 

hradit např. jejich zasedání a to formou neveřejných zdrojů? 

Náklady na aktivity Rady centra mohou být plánovány např. formou osobních nákladů 

nebo nepřímých nákladů, dle charakteru konkrétních nákladových položek. 

63. Kdo nese finanční odpovědnost za projekt a tíži případných pokut  

a důsledků porušení rozpočtové kázně? Hlavní příjemce? 

Stejně jako u ostatních veřejných soutěží, kde je TA ČR poskytovatelem, je odpovědnost 

za dodržení podmínek poskytnutí podpory na hlavním příjemci. 

64. Jaká je alokace 1.veřejné soutěže s podporou do roku 2020? Je tato alokace 

finální či je možné očekávat v závislosti na počtu a kvalitě projektů 

navýšení? 

V této veřejné soutěži se pro první dva roky řešení, tj. 2018 a 2019, předpokládá 

rozdělení 330 mil. Kč mezi příjemce. Dle programu pak na rok 2020 dalších 700 mil. Kč. 

Očekává se podpora 10 projektů. 

65. Jakým způsobem je zajištěno spolufinancování 20 %? Je nutné, aby  

v každém dílčím projektu byla vždy i firma? 

Spolufinancování 20 % z neveřejných zdrojů je počítáno celkem za projekt, nikoli za 

každý dílčí projekt samostatně. Vykazování těchto zdrojů bude kontrolováno v průběhu 

realizace a na konci řešení projektu. Není podmínkou, že do  řešení každého dílčího 

projektu musí být zapojen uchazeč typu podnik. 

66. Může hlavní příjemce uplatnit právo veta proti rozhodnutí Rady Centra  

i v případě, že to není definováno ve smlouvě? 

Záleží na uchazečích, jaké konkrétní podmínky si nastaví. Všechny podmínky fungování 

Rady centra je třeba doložit a upravit ve smlouvě o ustavení národního centra 

kompetence a ve smlouvě o ustavení Rady centra. Dle daného nastavení je třeba poté 

postupovat. 
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67. Lze uplatnit marketingové náklady pokud je prokázána přímá spojitost  

s dílčím projektem ? 

Pokud marketingové náklady přispějí k realizaci výsledků a cílů projektu a jsou splněny  

i další podmínky uznatelnosti, pak mohou být uznatelné. Obvykle ale marketingové 

náklady tyto podmínky nesplňují. 

68. Musí mít všichni uchazeči projektu NCK člena v Radě centra? 

Každý uchazeč nemusí mít svého zastupujícího člena v Radě centra. Záleží na daném  

uchazeči a domluvě mezi všemi členy konsorcia, kolik zástupců jednotlivých uchazečů 

bude v Radě centra. V případě velkých projektů s velkým počtem uchazečů TA ČR 

doporučuje sestavení více úrovní rozhodovacích/schvalovacích orgánů, např. valné 

hromady, dozorčí rady apod. Zadávací dokumentace stanoví, že externích členů (mimo 

konsorcium = mimo hlavního uchazeče a další účastníky) musí být alespoň polovina  

ze všech členů Rady centra.  

 


