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STANOVISKO 

TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY 

K VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ DOSAŽENÝCH PŘED UKONČENÍM PROJEKTŮ 

 

Toto stanovisko se týká výsledků, které byly dosaženy v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory, resp. 

harmonogramem projektu, a zároveň jejich dosažení bylo plánováno dřív, než skončí samotné řešení 

projektu.    

Problematika obchodně využitelných výsledků výzkumu a vývoje dosažených dříve, než je den ukončení 

řešení projektu, není explicitně v právních předpisech České republiky řešena. Přesto se s touto otázkou 

mnozí příjemci státní podpory VaVal často zabývají a obracejí se s dotazy na Technologickou agenturu 

České republiky (dále jen „TA ČR“). Např. v programu Centra kompetence, na jehož základě se financují až 

osmileté projekty, příjemci dosahují řady výsledků podle plánu průběžně. Pro zvýšení právní jistoty a 

k nabídnutí řešení v této věci, vydává TA ČR toto stanovisko. 

Obecně platí, že obchodně využít lze jakékoliv výsledky projektu v jakékoliv z jeho fází, pakliže jsou splněny 

určité podmínky.  

První podmínkou je nezpůsobilost jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s aplikací dosaženého výsledku v 

praxi. Zejména se jedná o jakékoliv náklady související například s výrobou.  

V této souvislosti je třeba upozornit, že pokud příjemce dosáhl výsledku ještě dříve, než stanoví 

harmonogram řešení projektu, nemůže náklady určené na tento výsledek nadále využívat na dosažení 

jiných výsledků, a měl by takovou nevyčerpanou část odvést zpět poskytovateli (výpočet nákladů na jeden 

výsledek se určí podle článku 16 odst. 6 výše uvedených Všeobecných podmínek), anebo požádat o změnu 

projektu.  

Další podmínkou je, že takové využití výsledku projektu neohrozí a ani nebrání v kontinuálním pokračování 

projektu.  

 



 

 

Mezi ostatní podmínky, které je nutné brát na zřetel vždy, kdy se uvažuje o obchodním využití výsledků 

projektu, patří zejména dodržení § 11 a 16 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, dodržení 

příslušné Smlouvy o poskytnutí podpory včetně Všeobecných podmínek a pravidel veřejné podpory. Neboli 

při využití takových výsledků platí to, co pro jakýkoliv výsledek, a to vymezení spoluvlastnických podílů 

podle reálného stavu s cílem zabránit nepřímé veřejné podpoře, povinnost uzavřít smlouvu o využití 

výsledků a respektovat subjekty podílející se na financování z neveřejných zdrojů. 

Dále je zapotřebí upozornit, že příjmy z deklarovaných a podle plánu dosažených výsledků projektů, 

nehledě na to, zda jsou dosahovány v průběhu řešení projektu či až na jeho konci, nejsou považovány za 

příjmy z projektů podle článku 9 nových Všeobecných podmínek (srov. formulář F-211, příloha č. 6 směrnice 

SME-11 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže), a proto se poskytovateli neodvádějí. 

 

 


