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Manažerské shrnutí 

Hlavním cílem Metodiky Poradenského centra Technologické agentury České republiky (dále TA ČR) 

v oblasti specifických témat přípravy a realizace projektů VaVaI (dále Metodika) bylo zefektivnit 

metodické a poradenské služby TA ČR v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále 

VaVaI). Metodika byly zpracována v rámci projektu reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Zefektivnění 

činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné 

správy v oblasti VaVaI (dále Zefektivnění činností TA ČR), jež byl spolufinancován z Evropského 

sociálního fondu v rámci Operačního program Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Metodika Poradenského centra TA ČR je určena zaměstnancům TA ČR, zejména pracovníkům oddělení 

veřejné soutěže a oddělení realizace projektů, a dále těm, kteří budou pověřeni poskytovat poradenské 

služby v rámci Poradenského centra TA ČR. 

Cílem klíčové aktivity 6 (dále KA 6) projektu Zefektivnění činností TA ČR je poskytnout zájemcům 

o podporu v některém z programů TA ČR komplexní poradenskou podporu v celém inovačním cyklu 

a pilotně ověřit nově nastavené poradenské služby, které přímo nebo nepřímo souvisí s podporou 

poskytovanou TA ČR. Uchazeč o podporu z programu TA ČR musí předem vědět, co ho čeká od 

prvotního záměru až po dokončení projektu a implementaci výsledků. Je nutné jej jasně a přesně 

informovat o celkovém objemu práce, kterou musí do projektu vložit. 

Tato metodika odpovídá na otázku potřeby Poradenského centra TA ČR. Obsahuje analýzu stávajících 

postupů a procesů souvisejících s poradenstvím TA ČR, rozbor současné situace, identifikaci 

a upřesnění požadavků na poskytování poradenství, návrh modelu a metodiky Poradenského centra 

TA ČR, postup realizace v rámci výčtu plánovaných dílčích aktivit, pilotní ověření, závěry a doporučení. 

Zároveň předkládá alternativní řešení poradenských služeb TA ČR a v neposlední řadě i PR podporu 

Poradenského centra TA ČR. 

Kromě přípravy Poradenského centra TA ČR obsahovala klíčová aktivita KA 6 další tři podaktivity. 

Jednalo se o podporu exportu výsledků výzkumu a experimentálního vývoje (dále VaV), problematiku 

daňových odpočtů na VaV a o využití finančních nástrojů v oblasti podpory VaVaI. Tato specifická 

témata jsou zakotvena jako součást Poradenského centra TA ČR a měla by doplnit základní spektrum 

poradenských služeb nabízených TA ČR. Jejich výstupy by měly sloužit mimo jiné jako podklady pro 

poskytování poradenství řešitelům výzkumných projektů podpořených TA ČR. Čtyři zdánlivě 

nesourodé podaktivity KA 6 spojuje jeden hlavní cíl - posílit komunikaci různých skupin aktérů ve 

specifických oblastech VaVaI a zefektivnit tím systém poskytování podpory aplikovaného VaV v České 

republice. 

Okruh klientů a rozsah problémů poradenského centra je omezen s ohledem na předmět činnosti 

TA ČR upravený v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále zákon 

č. 130/2002 Sb.). Podle ustanovení § 36a odst. 3, písm. g) citovaného zákona TA ČR zabezpečuje 

poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného VaVaI, zejména v oblasti právní, 

finanční a ochrany duševního vlastnictví. 
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Při navrhování Poradenského centra TA ČR bylo důležité vycházet z názorů a zkušeností reálných 

aktérů projektové praxe. Proto byly uskutečněny kvalitativní hloubkové rozhovory se zaměstnanci 

Kanceláře TA ČR, v návrhu Poradenského centra TA ČR byly vzaty v potaz rovněž zkušenosti 

a postřehy externích hodnotitelů. Dále byly provedeny kvalitativní hloubkové rozhovory se zástupci 

významných českých univerzit. Na téma poradenských služeb TA ČR byl vypracován on-line dotazník 

pro uchazeče o podporu a příjemce podpory v rámci programů TA ČR. 

Byla zodpovězena otázka, proč zřídit Poradenské centrum TA ČR. Jedná se o potřebu posílit a oživit 

komunikaci TA ČR s odbornou veřejností. Poradenské centrum TA ČR by mělo být živým 

komunikačním článkem, distributorem informací, místem pro reflexi i zpětnou vazbu. Jeho činnost má 

přispívat k obrazu TA ČR jako otevřené, přátelské a moderní instituce. Poslání Poradenského centra 

TA ČR ve vztahu k veřejnosti lze shrnout následovně: informovat - inspirovat - motivovat - propojovat 

- reprezentovat. 

Za optimální budoucí stav se považuje otevřené Poradenské centrum TA ČR, které bude k dispozici 

zájemcům po celý rok. Tématem k diskusi zůstává zakotvení Poradenského centra TA ČR v rámci 

aktuálního procesního modelu TA ČR. V systému žádoucího propojení informací a osob zároveň 

vyvstává nutnost jasně nastavit hranice, kde končí agenda jednotlivých oddělení a kde začíná úloha 

Poradenského centra TA ČR a naopak. Byla zodpovězena i otázka vzdělávání zaměstnanců, kteří budou 

poskytovat poradenství na pozicích konzultantů v Poradenském centru TA ČR. 

Důležitou součástí návrhu Poradenského centra TA ČR jsou finanční náklady na jeho otevření 

a pravidelný provoz. Návrh modelu Poradenského centra TA ČR počítá se dvěma stálými pracovníky, 

a to tzv. “kapitánem” Poradenského centra TA ČR a hlavním metodikem. Do práce konzultantů 

v Poradenském centru TA ČR se předpokládá zapojit celkem 10 pracovníků, kteří by věnovali vždy 0,2 

pracovního úvazku, z oddělení veřejných soutěží, z oddělení realizace, z oddělení kontrol projektů a ze 

sektorových služeb dle aktuální vytíženosti a aktuálních potřeb Poradenského centra TA ČR. 

Minimální varianta, která by měla zajistit spolehlivé fungování centra po 20 hodin týdně, vyžaduje 

přijetí tří nových pracovníků na hlavní pracovní poměr. Předpokládá se jejich postupné zapracování 

pod vedením zkušených pracovníků. Kromě působení na TA ČR je žádoucí, aby pracovníci 

Poradenského centra TA ČR vyjížděli v pravidelném a předem známém termínu také do jiných měst, 

přičemž harmonogram výjezdů by měl být sladěn s plánovanými veřejnými soutěžemi v jednotlivých 

programech. V případě navrhované varianty Poradenského centra TA ČR se třemi pracovníky na 

hlavní pracovní poměr se náklady na ustavení a první rok provozu pohybují okolo 2 mil. Kč. 

Ustavení Poradenského centra TA ČR bude bezesporu událostí značného významu, a to jak pro interní 

chod TA ČR, tak pro odbornou veřejnost. Cílem PR (z angl. Public Relations) podpory Poradenského 

centra TA ČR je představit veřejnosti nově otevřené Poradenské centrum TA ČR, které by mělo změnit 

dosavadní vnímání a zvýšit úroveň a flexibilitu poradenských služeb TA ČR v oblasti podpory řešitelů 

projektů. Jako první je nutné vytvořit komunikační plán, cíle a cílové skupiny Poradenského centra 

TA ČR. Neméně důležitý je výběr nástrojů a technik k propagaci, spolu s časovým a finančním plánem 

zamýšlených PR aktivit. 

Vhodnou příležitostí k pilotnímu ověření navrhovaného modelu a metodiky Poradenského centra 

TA ČR bylo konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (dále MSV) konané v září 2015. 
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Konzultace konané na MSV byly koncipovány jako pilotní ověření záměru zřídit profesionální centrum 

poradenských služeb TA ČR připravovaného v rámci projektu Zefektivnění činností TA ČR. 

Na základě zkušeností z pilotního ověření Poradenského centra TA ČR byly formulovány následující 

závěry: 

Poradenství formou osobní konzultace je dle pozorování metodiků KA 6 s přihlédnutím 

k hodnocení klientů velice důležitým a oboustranně dlouhodobě přínosným článkem komunikace 

TA ČR s veřejností - patří mu proto jednoznačná podpora. Potvrdila se zároveň nutnost komplexní 

metodické přípravy. 

Je nutné rozlišovat dvě úrovně poradenství, a sice poradenství obecné a poradenství specifické. 

Práce Poradenského centra TA ČR by měla být pravidelně monitorována. 

Poradenské centrum TA ČR by mělo mít vlastní propagační a informační materiály. 

V níže popsané metodice je popsán i postup zejména pro případ, kdy Poradenské centrum TA ČR bude 

zřízeno až po určité době. V samostatné kapitole se navrhuje minimalistická varianta poskytování 

poradenských služeb úpravou dosavadních nástrojů. 

Závěrečná kapitola přináší metodiku zřizování a fungování Poradenského centra TA ČR. Obsahuje 

popis pracovního postupu vedle popisu návaznosti jednotlivých činností v rámci procesu, popis 

pravidel fungování Poradenského centra TA ČR i jednotlivé procesní kroky provozu. Jsou zde 

vymezeny role a odpovědnosti v navrhovaném Poradenském centru TA ČR. 

Cílem Poradenského centra TA ČR je naplnit vyjádření předsedkyně TA ČR Rut Bízkové: “Podporujeme 

své klienty nejen finančně, ale i informačně, snažíme se, aby zbytečně nepapírovali, nenaráželi na 

administrativní bariéry.” Otevřenost, osobní přístup a spolehlivost by měly být hlavními bonusy 

Poradenského centra TA ČR.  
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1. Idea Poradenského centra TA ČR 

1.1. Co je cílem KA 6 

Cílem KA 6 projektu Zefektivnění činností TA ČR je poskytnout zájemcům o podporu v některém 

z programů TA ČR komplexní poradenskou podporu a pilotně ověřit nově nastavené poradenské 

služby, které přímo nebo nepřímo souvisí s podporou poskytovanou TA ČR. 

KA 6 byla složena ze čtyř podaktivit. Kromě přípravy Poradenského centra TA ČR se jedná o podporu 

exportu výsledků VaV, problematiku daňových odpočtů na VaV a o využití finančních nástrojů v oblasti 

podpory VaVaI. Schematické znázornění je uvedeno na obrázku 1. 

Obrázek 1: Schéma klíčové aktivity KA 6 

Proč 

Poradenské centrum TA ČR 

Vybudování Poradenského centra TA ČR by mělo přispět ke zvýšení kvality projektů, k efektivnějšímu 

využití práce uchazečů a pracovníků TA ČR a v neposlední řadě zlepšit obraz TA ČR v očích odborné 

veřejnosti. Dobře fungující Poradenské centrum TA ČR výrazně přispěje k zefektivnění státní podpory 

na VaVaI. 
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Obrázek 2: Přínosy Poradenského centra TA ČR 

 

1.2.1. Kvalita projektů 

Poradenské centrum TA ČR by mělo v širším pohledu přispět ke zlepšení kvality projektů, a to nejen 

po formální, ale také po obsahové stránce. K tomu napomůže vhodné zacílení projektu do konkrétního 

programu TA ČR, rozvinutí silných stránek projektového záměru, identifikace rizikových faktorů, 

přesný popis projektu, dobrý plán realizace a implementace výsledků. Důležitá bude i zpětná vazba, 

úprava metodik a příruček pro uchazeče na základě zkušeností z Poradenského centra TA ČR 

a případné zacílení nově připravovaných programů. 

Zkušenosti ukazují, že pro úspěch projektu je nutný kvalitní a nosný záměr a dobře zvolený program. 

Špatné rozhodnutí uchazeče na samém začátku projektového cyklu je plýtvání energií a silami 

uchazeče, chyby způsobené nedostatkem informací v průběhu projektu rovněž zvyšují náklady na 

pracovníky TA ČR. Podpořený a řádně dokončený projekt, který však není aplikován do praxe, 

znamená nedostatečné využití prostředků státu. 

Uchazeč o podporu z programu TA ČR musí vědět, co ho čeká od prvotního záměru až po dokončení 

projektu a implementaci výsledků. Je potřeba jej jasně a přesně informovat o celkovém objemu práce, 

kterou musí do projektu vložit, upozornit, že podpora “není zadarmo” a dobrý projekt vyžaduje velké 

pracovní úsilí předkladatele. Uchazeči je doporučeno, že je třeba postupovat v souladu se stanovenými 

pravidly, která mu Poradenské centrum TA ČR připomene a vysvětlí. Je na jeho rozhodnutí, aby zvážil 

doporučení Poradenského centra TA ČR a za své rozhodnutí nesl plnou zodpovědnost. 

1.2.2. Úspora času a prostředků 

K 8. říjnu 2015 podali uchazeči celkem 4 869 návrhů projektů do veřejných soutěží v rámci programů 

TA ČR, celkem bylo podpořeno 1 236 projektů, průměrná úspěšnost uchazečů byla 25,40 % 

(viz tabulka 1). Celkem bylo a do roku 2019 bude na podporu těchto projektů vynaloženo necelých 

17 mld. Kč. Jedná se o finanční prostředky daňových poplatníků, a proto je nezbytné nakládat s nimi 

s maximální hospodárností. 

Je třeba lépe zhodnotit čas a finanční prostředky vkládané do přípravy návrhu projektu uchazečem. 

Kvalifikované odhady pracovníků TA ČR uvádějí, že vypracování návrhu projektu do veřejné soutěže 
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v rámci programu TA ČR vyžaduje nejméně měsíc práce. Náklady na napsání návrhu projektu se 

odhadují na 70 000 Kč1. Prostředky vynaložené na vypracování všech dosud podaných projektů 

v rámci programů TA ČR lze tedy odhadnout na 341 mil. Kč a 145 544 dní práce. Toto úsilí nesmí 

končit projekty v šuplíku. TA ČR chce podporovat aplikovaný VaVaI užitečný pro společnost. 

Úsporu času a zefektivnění práce by mělo vybudování Poradenského centra TA ČR přinést především 

samotným zaměstnancům TA ČR. Zavedení profesionálního systému poradenských služeb přinese 

úlevu zejména referentům oddělení veřejných soutěží (dále OVS) a oddělení realizace projektů (dále 

ORP). Poradenské centrum TA ČR je nutno navrhnout tak, aby maximálně usnadnilo práci 

pracovníkům a usnadnilo vnitřní chod TA ČR při administraci projektů. 

Tabulka 1: Projekty v rámci programů TA ČR 
Projekty v rámci programu TA ČR k 8. 10. 2015 

Program Podáno Podpořeno Úspěšnost % Dotace (v mil. Kč) 

ALFA 3 501 961 27,40 9 252,4 

GAMA 55 21 38,20 410,7 

DELTA 27 4 14,80 45,9 

EPSILON 725 88 12,10 863 

CK 210 34 16,20 6 146,0 

OMEGA 351 128 36,50 235 

Celkem 4 869 1 236 25,40 16 953,0 

1.2.3. Popularita TA ČR 

Jedním z hlavních důvodů, proč zřídit Poradenské centrum TA ČR, je nutnost posílit a oživit 

komunikaci s odbornou veřejností. Poradenské centrum TA ČR by mělo být živým komunikačním 

článkem, distributorem informací, místem pro reflexi i zpětnou vazbu. Jeho činnost by měla přispívat 

k obrazu TA ČR jako otevřené, přátelské a moderní instituci. Zřízením Poradenského centra TA ČR říká 

TA ČR veřejnosti jednoduše “Mluvme spolu.” Poslání Poradenského centra TA ČR ve vztahu 

k veřejnosti lze shrnout následovně: informovat - inspirovat - motivovat - propojovat - reprezentovat. 

1.3. Cílová skupina – klienti Poradenského centra TA ČR 

Okruh klientů a rozsah problémů, které by Poradenské centrum TA ČR mohlo řešit, je omezen 

s ohledem na předmět činnosti TA ČR upravený v zákoně č. 130/2002 Sb. Podle ustanovení § 36a 

odst. 3, písm. g) citovaného zákona TA ČR zabezpečuje poradenství řešitelům projektů a uživatelům 

výsledků aplikovaného VaVaI, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví. 

Jen velmi úzký okruh klientů Poradenského centra TA ČR přijde tzv. „z ulice“. Důležitým místem 

prvního kontaktu musí být webové stránky TA ČR. Hlavní klienti Poradenského centra TA ČR jsou 

zástupci soukromého i veřejného sektoru v oborech VaV. Logicky se část klientů obrátí na Poradenské 

centrum TA ČR na základě předchozích kontaktů s OVS, ORP či s oddělením kontrol projektů (dále 

OKP) Kanceláře TA ČR. 

                                                             

1 Kvalifikovaný odhad poskytla v únoru 2015 vedoucí oddělení realizace projektů. Tento odhad potvrzují i účastníci 

programů TA ČR v rozhovorech, které s nimi uskutečnili autoři. 
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Podniky, jejichž vedení často není zaměřeno na inovace a uplatňování výsledků výzkumu, by bylo 

vhodné aktivně oslovovat na konferencích a odborných veletrzích. Dalším způsobem, jak oslovit 

potenciální klienty, by měla být spolupráce s think-tankem budovaným v rámci klíčové aktivity 5 

projektu Zefektivnění činností TA ČR, s univerzitami a podnikatelskými inkubátory. 
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2. Analýza současné situace 

Poradenství uchazečům o podporu a příjemcům podpory je aktuálně na TA ČR zajišťováno 

prostřednictvím webové aplikace Helpdesk. Dále jsou na webu k dispozici příručky pro 

uchazeče/řešitele k veřejným soutěžím u některých programů, pravidelně jsou pořádány informační 

semináře k aktuálním veřejným soutěžím daných programů. Neoficiální formou poradenství bývá 

rovněž telefonická rada pracovníka příslušného oddělení či osobní konzultace např. v průběhu 

prováděné kontroly projektu. 

Obrázek 3: Poradenské služby na TA ČR v roce 2015 

2.1. Helpdesk 

Základním nástrojem poradenství je v současné době internetová aplikace Helpdesk, která funguje na 

TA ČR od roku 2012. Aplikace slouží k elektronickému zodpovídání dotazů klientů a byla vybudována 

úpravou externí aplikace. 

Při vkládání dotazů si zájemce vybere v rolovací nabídce odpovídající kategorii. Tím je dáno základní 

třídění dotazů na Helpdesk. Každá kategorie má stanoveno jméno zaměstnance zodpovědného za 

distribuci dotazů a za jejich zodpovězení – správce kategorie. Veškeré dotazy na Helpdesk obdrží 

správce Helpdesk, který je zodpoví nebo rozešle expertům na danou kategorii. 

Původně byly zodpovězené dotazy uživatelům Helpdesk k dispozici pomocí často kladených otázek 

a odpovědí. V roce 2014 byl tento přístup omezen a v současné době jsou uživatelům Helpdesk 

k dispozici pouze vybrané často kladené dotazy (z angl. Frequently Asked Questions) k aktuálně 

probíhajícím veřejným soutěžím. 

V roce 2014 bylo pomocí aplikace Helpdesk zodpovězeno celkem 1982 a v roce 2015 k 16. říjnu 2015, 

1131 dotazů. 

Za celou dobu existence Helpdesk (tj. od roku 2012) se odhaduje počet zodpovězených dotazů na 

5000. Jak vyplývá z tabulky 2, největší počet dotazů vyřizují referenti ORP, následuje OVS, s delším 
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odstupem pak OKP.2 Počty zodpovězených dotazů jsou seřazeny podle oddělení odpovídajícího na 

dotaz. 

Tabulka 2: Zodpovídání dotazů na Helpdesk v roce 2014 a 2015 

Zodpovězené dotazy na Helpdesk dle oddělení za rok 2014 

Oddělení realizace projektů (ORP) 902 

Oddělení veřejných soutěží (OVS) 722 

Oddělení kontroly projektů (OKP) 227 

Oddělení ekonomicko správní (OES) 88 

Oddělení strategií a analýz (OSA) 21 

Oddělení podpory hodnocení projektů (OPHP) 12 

Jiná forma odpovědi 10 

Celkem 1 982 

 

Zodpovězené dotazy na Helpdesk dle oddělení za rok 2015 

(1. 1. - 16. 10. 2015) 

Oddělení realizace projektů (ORP) 413 

Oddělení veřejných soutěží (OVS) 272 

Oddělení kontroly projektů (OKP) 121 

Sekce administrace projektů 101 

Právní úsek 89 

Úsek ICT 71 

Úsek veřejných zakázek 19 

Projekt Zefektivnění TA ČR 11 

Jiná forma odpovědi 34 

Celkem 1 131 

2.2. Informační semináře a příručky 

Na webových stránkách TA ČR jsou k dispozici příručky pro uchazeče týkající se veřejných soutěží. 

Příručky pro uchazeče poskytují informace týkající se podávání návrhů projektů do veřejných soutěží. 

Příručka je koncipována jako souhrn nápověd z elektronického systému pro podávání návrhů projektů 

a jejím cílem je usnadnit přípravu návrhu projektu a podat jasné a stručné vysvětlení jednotlivých 

bodů formuláře pro podávání návrhu projektu. 

Dále existují příručky pro příjemce, které ovšem nejsou k dispozici pro všechny vyhlašované, 

resp. realizované veřejné soutěže všech programů. Dále jsou uveřejněny dokumenty, které souvisejí 

s programy TA ČR, jako např. směrnice pro změnové řízení a jejich přílohy, pravidla publicity projektů, 

vysvětlení pojmů dosažení a implementace výsledku apod. Z pohledu nezávislého pozorovatele působí 

                                                             

2 Údaje poskytl správce Informačního systému TA ČR. Od 31. srpna 2014 byla změněna organizační struktura TA ČR. 
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jednotlivě poskytované informace ne příliš přehledně. Příručky pro příjemce se již několik let 

nezpracovávají, existují pouze pro 1. veřejnou soutěž programu OMEGA3, Centrum kompetence4 

a ALFA5, aktualizované v roce 2012. Příručky mají doporučující charakter, uchazeč/příjemce musí 

vždy respektovat závazná pravidla TA ČR. 

V rámci jednotlivých programů TA ČR jsou pořádány informační semináře - po vyhlášení veřejných 

soutěží (cca v polovině soutěžní lhůty) a následně k realizaci projektů (vykazování, nákladů, 

administrace atd.) s místem konání většinou v Praze a Brně. Při vytváření koncepce Poradenského 

centra TA ČR autoři navštívili v průběhu jara a léta 2015 celkem čtyři informační semináře, pořádané 

v Praze na TA ČR (pro řešitele/program EPSILON6, pro uchazeče/program OMEGA, pro 

řešitele/program GAMA7, pro uchazeče/program DELTA8). Účast na těchto seminářích byla hojná, 

vždy cca 40 účastníků. Z pohledu autorů byly semináře velmi užitečné a přínosné. 

2.3. Telefonické konzultace 

Neoficiální a vedením TA ČR nepodporovanou cestou k zodpovídání dotazů je telefon. Telefonické 

konzultace v současné době nemohou být uznány jako oficiální forma poradenství především ze dvou 

důvodů. Za prvé je to reálná nemožnost nabídnout tuto formu poradenství všem zájemcům (kapacity 

jednotlivých oddělení to nedovolují) a zajistit tak rovný přístup k uchazečům. Za druhé se jedná 

o problematiku zanechání písemné “stopy” a dohledatelnosti konkrétních odpovědí. Komplikací by 

mohlo být, že pracovníci TA ČR nemohou klientovi poskytnout správnou odpověď, protože zkrátka 

neví vše a při svém vytížení nemají dostatečný prostor na dohledávání a studium potřebných směrnic, 

pravidel apod. 

Telefonické dotazy uchazečů a řešitelů přesto přicházejí (zejména na ORP a OVS), a to zvláště 

v určitých exponovaných obdobích projektového cyklu. Tato forma poradenství však není oficiálně 

ukotvena. Referenti respektují závazná pravidla a vždy odkáží tazatele na Helpdesk, aby klient dostal 

odpověď písemně potvrzenou oficiální cestou a mohl se na ni v případě potřeby odvolat. V naléhavém 

případě však poskytnou rovněž orientační odpověď telefonicky. Dotazy řešitelů pracovníky zpomalují 

od jejich hlavní práce. Telefonické poradenství nyní probíhá v podstatě nad rámec pracovní náplně 

všech tří uvedených oddělení. 

                                                             

3 Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA schválený usnesením 

vlády č. 56 ze dne 19. ledna 2011 

4 Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem 

Centra kompetence schválený dne 19. ledna 2011 usnesením vlády č. 55 změněný dne 27. února 2013 usnesením vlády č. 146 

5 Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA schválený dne 8. února 2010 usnesením 

vlády č. 121 aktualizovaný dne 28. srpna 2013 usnesením vlády č. 669 

6 Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON schválený usnesením vlády č. 987 dne 

18. prosince 2013 

7 Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA schválený usnesením vlády č. 455 dne 

12. června 2013 

8 Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů 

technologických a inovačních agentur DELTA schválený dne 28. srpna 2013 usnesením vlády č. 668 
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2.4. Osobní konzultace 

V současnosti je tato možnost využívána zcela ojediněle - zřídka se stává, že řešitel navštíví oddělení 

s konkrétním dotazem nebo osobní konzultace probíhá v rámci prováděných kontrol projektů. 

Forma osobní schůzky se osvědčila u programu Centra kompetence jako velmi přínosná a užitečná, 

a to zejména v případě setkání více účastníků projektu - v takovém případě může společná konzultace 

snížit riziko informačního šumu a tím i nároky na pozdější roztříštěnou komunikaci a poradenství. 

Krátké osobní konzultace probíhají pravidelně u příležitosti informačních seminářů k jednotlivým 

veřejným soutěžím. Návštěvníci seminářů hojně využívají prostoru pro dotazy v průběhu semináře, 

případně se snaží na chvíli “ulovit” přednášejícího po skončení semináře a doptat se.  
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3. Rozhovory s aktéry projektové praxe 

Při navrhování Poradenského centra TA ČR bylo pro řešitelský tým důležité vycházet z názorů 

a zkušeností reálných aktérů projektové praxe. Cílem bylo získat bezprostřední informace od všech 

zúčastněných stran - jak zaměstnanců TA ČR, zástupců významných českých univerzit a uchazečů 

o podporu a řešitelů projektů podpořených TA ČR. 

Obrázek 4: Ptali jsme se… 

3.1. Pohled zaměstnanců TA ČR 

V lednu a v dubnu 2015 byly provedeny kvalitativní hloubkové rozhovory s celkem osmi zaměstnanci 

Kanceláře TA ČR, konkrétně pracovníky a pracovnicemi OVS, ORP a OKP. Dotazy byly směřovány na 

oblast fungování současného modelu poradenství na TA ČR, problematické oblasti a časté nesnáze, 

jaké jsou jejich návrhy na zaměření a podobu Poradenského centra TA ČR. Z provedených rozhovorů 

vyplynuly následující výstupy. 

3.1.1. Co funguje dobře / špatně? 

Helpdesk: 

Dotázaní pracovníci a pracovnice OVS, ORP a OKP v rozhovorech hodnotili Helpdesk jako užitečný 

nástroj, který funguje dobře, má však své slabiny. Helpdesk nevyhovuje, když je třeba rychlé a pružné 

reakce (čekací doba na odpověď je až deset dní) nebo v případě složitějšího dotazu, který není 

formulován zcela jasně a jednoduše déle, problémem jsou v některých případech příliš obecné 

odpovědi. 

Telefon: 

Z rozhovorů vyplynulo, že telefonická komunikace s uchazeči a příjemci podpory je velmi potřebným 

doplněním on-line poradenství přes Helpdesk. Respondenti poukazovali, že existují dotazy, které se 
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musí řešit ihned a pružně, přičemž oboustranně nejvýhodnější cestou je v takových případech 

telefonická konzultace. V několika rozhovorech s referenty ORP a OVS zazněla výrazná podpora 

zavedení telefonické komunikace jako oficiální poradenské formy, přičemž písemné potvrzení 

odpovědi by klientovi mohlo vzápětí přijít emailem nebo přes Helpdesk, případně by telefonické 

rozhovory mohly být nahrávány. 

Osobní: 

Z rozhovorů s referenty ORP a OKP vyplynuly rozdílné názory na možnost zavedení osobní konzultace 

s klienty. Byly vysloveny pochybnosti o motivaci či ochotě klientů přijet do Prahy a věnovat čas 

a energii této nadstandardní aktivitě. Zazněla však i zřetelná podpora zavedení osobních konzultací. 

Z rozhovorů vyplynulo, že jistý zájem o osobní konzultace ze strany uchazečů/řešitelů by zřejmě byl, 

i když pravděpodobně nijak masivní. 

3.1.2. Typické problémy 

Problémem číslo jedna je celková vytíženost zaměstnanců jmenovaných oddělení. ORP se věnuje 

administraci veškerých projektů podpořených TA ČR během celé realizační fáze. Do této pracovní 

náplně v současnosti spadá i poskytování poradenství řešitelům projektů. Z rozhovorů byla 

jednoznačně patrná extrémní vytíženost celého oddělení a přetíženost jednotlivých pracovníků zvláště 

v exponovaných obdobích projektového cyklu. V situaci, kdy má jeden pracovník na starosti 200 až 

300 projektů v různých fázích realizace, není mnoho prostoru pro podrobnější vhled do jednotlivých 

projektů ani pro spolehlivé zodpovídání dotazů řešitelů. Referenti OVS obdrží před koncem soutěžní 

lhůty běžně 60 až 100 dotazů denně, což je množství, které lze při další pracovní náplni těžko 

zpracovat ve stanovené době na odpověď. 

Z hlediska klientů bývá typicky problémovou oblastí například doložení způsobilosti nákladů, 

vykazování režijních nákladů, vykazování osobních nákladů, otázka majetkově propojených osob, 

vyplňování průběžných zpráv, změny úvazků v projektovém týmu, nedodržení termínů dosažení 

výsledků a další. Velké komplikace s sebou nesou také změny podmínek a pravidel. 

3.1.3. Spektrum poradenství 

Dotazy na určité téma přicházejí podle aktuální fáze projektového cyklu. Lze dopředu odhadnout, kdy 

bude největší nápor dotazů na určité téma (např. s blížícím se termínem odevzdání průběžných zpráv) 

a připravit se na to - například operativně proškolit zaměstnance, aby dokázali klientům relevantně 

odpovídat na blížící se témata dotazů. Dotazy se vyskytují víceméně rovnoměrně ve všech fázích 

projektového cyklu a pokrývají všechny oblasti projektového života. Lze očekávat poptávku po 

komplexním poradenství. 

Jako užitečné bylo dotázanými pracovníky hodnoceno i specifické poradenství, konkrétně v oblasti 

daňových odpočtů a duševního vlastnictví. Dalším klíčovým aspektem je harmonizace příruček, jejich 

větší srozumitelnost a sjednocení výkladu některých ustanovení. Opakovaně rovněž konstatovali, že 

chybí pozice hlavního metodika - je třeba zpracovávat a aktualizovat kvalitní podklady a patřičně 

proškolit ty, kdo mají dotazy zodpovídat. 
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3.1.4. Postoje k záměru Poradenského centra TA ČR 

Zřízení Poradenského centra TA ČR bylo dotázanými pracovníky TA ČR vítáno a hodnoceno jako 

oboustranně užitečné. Vhodně navržené Poradenské centrum TA ČR má podle nich potenciál lépe 

zhodnotit práci uchazečů a řešitelů a hlavně ulevit přetíženým pracovníkům ORP a OKP. Komplexní 

poradenství může mít také pozitivní vliv na kvalitu projektů. 

V Poradenském centru TA ČR by dle dotázaných neměli působit externě najatí “profesionální poradci”, 

ale lidé z interní praxe TA ČR se zkušenostmi z administrace a posuzování výzkumných projektů 

(předpokládá se přijetí nových kapacit a postupné zacvičování nových pracovníků - viz kapitola 3.1). 

Důraz byl kladen na odbornost poskytovaných služeb. Pozitivně byl hodnocen návrh angažovat 

zkušené zaměstnance ORP, OVS, OKP a odborníky ze sektorových služeb, kteří by pravidelně rotovali 

v určitých intervalech. 

Poradenské centrum TA ČR by nemuselo fungovat každý den, ale pouze v určité dny (časová náročnost 

by se měnila v závislosti na jednotlivých obdobích, např. před koncem roku, když se odevzdávají 

průběžné zprávy, bude vytíženost vyšší). Jako vhodné se některým respondentům jevilo rovněž zajistit 

působení Poradenského centra TA ČR nejen v Praze, ale i v Brně, případně v dalších městech. Jako 

alternativní byla navržena i možnost místo zřízení specializovaného Poradenského centra TA ČR 

jednoduše navýšit počet pracovníků ORP anebo vylepšit a rozšířit fungování Helpdesk. 

Poradenské centrum TA ČR by mělo podpořit živý kontakt pracovníků TA ČR s uchazeči a řešiteli 

projektů. Nemělo by dojít k odtržení poradenství od administrativní praxe. Naopak je velmi žádoucí 

obě oblasti funkčně i personálně propojit a snížit tak riziko “izolovanosti od reality” (v jednom 

z rozhovorů byla v této souvislosti zmíněna situace, kdy pracovník ORP měl dojem, že administrativní 

pravidla TA ČR vůči řešitelům se zjednodušují, načež při osobním kontaktu na veletrhu s překvapením 

zjišťuje, že řešitelům se naopak zdají stále komplikovanější). 

3.2. Pohled zástupců univerzit 

V návrhu Poradenského centra TA ČR byly vzaty v potaz zkušenosti a postřehy externích hodnotitelů. 

Během ledna 2015 byly provedeny celkem tři kvalitativní hloubkové rozhovory se zástupci tří 

významných českých univerzit. Dotazy byly směřovány na jejich názor v daných oblastech z pohledu 

zástupců velkých výzkumných organizací pravidelně podporovaných TA ČR. Z rozhovorů vyplynuly 

následující výstupy. 

Respondenti uváděli výhody osobního kontaktu a telefonické podpory oproti využití aplikace 

Helpdesk. Helpdesk se podle nich osvědčuje u určitého typu dotazů, nepokryje však celé spektrum 

potřebné komunikace mezi TA ČR a uchazeči/příjemci podpory. Možnost operativně se doptat je pro 

ně důležitá. Spokojenost s Helpdesk výrazně klesla, když byla koncem roku 2014 zablokována 

možnost číst si dotazy jiných uživatelů a odpovědi na ně (např. zaměstnanec projektového centra 

vysoké školy má na starosti desítky projektů a potřebuje mít přehled, na co se kdo z uchazečů či 

řešitelů ptal, odpovědi na dotazy jiných uživatelů jsou obecně užitečným zdrojem informací). Uvítali by 

rovněž jednoduchý manuál zpracovaný např. na základě často kladených otázek z Helpdesk. 

Pokud řešitel projektu neuspěje na Helpdesk, pokouší se dovolat na ORP. To se v některých případech 

podaří a v některých ne. Ve většině případů nevolá konkrétnímu pracovníkovi ORP, ale náhodně 
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zkouší se “někomu dovolat”, přičemž dochází ke komplikacím při “předávání” dotazu - vítán by proto 

byl snadno přístupný rozpis pracovníků ORP, kdo má na starosti které projekty. Pozitivně byl 

hodnocen přístup referentek ORP, které jsou příjemné a ochotné. V jednom z rozhovorů bylo přímo 

řečeno, že pro řešitele projektů je zcela zásadní mít možnost rychle a spolehlivě získat informace - 

vítáno by proto bylo zřízení callcentra TA ČR (na základě dobrých zkušeností s callcentrem na 

Grantové agentuře České republiky). Jako velmi přínosný byl hodnocen informační seminář pro 

uchazeče o podporu pořádaný na TA ČR. Nevýhodou byla přílišná naplněnost semináře a méně 

prostoru pro dotazy. Podle respondentů by bylo užitečné pořádat obdobné semináře častěji, pro menší 

skupiny klientů. 

V jednom z rozhovorů byla popsána komplikovaná povaha spolupráce univerzit s firmami na 

výzkumných projektech financovaných z veřejných prostředků. Problémem je, že často mají různá 

očekávání od účasti v projektu. Firmy by chtěly projekty realizovat, ale nemají potřebné zkušenosti 

v oblasti VaVaI. Bylo by proto vhodné proškolit zástupce podniků, aby znali celý proces. Zdrojem 

problémů jsou také nejasnosti okolo metody vykazování nákladů full cost - podle respondentů chybí 

jednoznačná metodika výpočtu nákladů metodou full cost. 

Jedním z hlavních problémů jsou pro respondenty příliš složitá a náročná administrativní pravidla 

TA ČR vůči příjemcům podpory (lze připustit, že TA ČR je do jisté míry limitován platnou legislativou). 

Míra byrokracie je pro ně nepříjemně vysoká a ne vždy přispívá ke zlepšení situace. Zásadním 

problémem jsou změny pravidel vyplývající z úpravy programu, což s sebou nese obrovské 

komplikace a problémy. Při každé změně TA ČR nabízí nové smlouvy, vzniká zmatek ve smlouvách, 

případně právní interpretace. 

Poptávka po poradenství by byla ve všech fázích projektového cyklu. Bylo by vhodné získat informace 

s dostatečným předstihem, co TA ČR chystá a kdy (například formou newsletteru). Záměr 

Poradenského centra TA ČR byl z jejich strany jednoznačně podpořen. 

3.3. Pohled účastníků anketního průzkumu 

Na základě poznatků z provedených kvalitativních rozhovorů s pracovníky TA ČR a se zástupci 

univerzit byl na téma poradenských služeb TA ČR vypracován on-line dotazník pro uchazeče 

o podporu a příjemce podpory v rámci programů TA ČR. Dotazník byl vytvořen s využitím 

profesionálního serveru www.surveymonkey.com a sběr dat probíhal po dobu tří týdnů v průběhu 

března 2015. Odkaz na on-line dotazník byl distribuován prostřednictvím kontaktních osob (členů 

realizačního týmu KA 6 a zástupců univerzit a firem, se kterým zástupci KA 6 spolupracovali). 

Webovou anketu navštívilo celkem 52 respondentů, z čehož bylo do analýzy zahrnuto 46 kompletních 

odpovědí. Polovinu souboru tvořili zástupci výzkumných organizací a polovinu zástupci podniků. 

Dotazy byly směřovány na čtyři základní oblasti - spokojenost respondentů se současnou situací 

poradenských služeb TA ČR, jejich případný zájem o další formy poradenství, potenciální zájem 

o různé oblasti poradenství a postoje k záměru vytvořit Poradenské centrum TA ČR. Otázky byly 

kladeny formou postojových baterií se čtyř- až pětibodovou škálou odpovědí. Jednotlivým variantám 

odpovědí byly na škále přiřazeny bodové hodnoty dle míry vyjadřovaného postoje (1 = minimální míra 

spokojenosti/zájmu, 5 = maximální míra spokojenosti/zájmu, 0 = nevím), což umožnilo u každé 

položky spočítat její průměrné hodnocení. 
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3.3.1. Spokojenost s poradenstvím TA ČR 

Spokojenost respondentů s poradenstvím prostřednictvím aplikace Helpdesk a s telefonickým 

poradenstvím zobrazuje graf 1. Obě formy poradenství zaznamenaly u respondentů poměrně velký 

úspěch. Spíše a zcela spokojeno je s oběma typy poradenství okolo 40 % uživatelů. Zároveň však více 

než čtvrtina respondentů vyjadřuje jen průměrnou spokojenost, a to jak u Helpdesk, tak 

u telefonického poradenství. Je zřejmé, že obě formy komunikace většina respondentů více či méně 

oceňuje, ale je zde patrná i přítomnost určitých nedostatků v jejich fungování vedoucí k nižší 

spokojenosti u více než čtvrtiny dotázaných. 

Z tvaru grafu i průměrného hodnocení obou forem poradenství vyplývá celková nižší spokojenost 

respondentů s poradenstvím prostřednictvím Helpdesk. Ten na rozdíl od telefonické komunikace 

zaznamenal i významnější 17 % kategorii spíše nespokojených respondentů. Průměrná spokojenost 

s Helpdesk dosahuje na škále 1 - 5 úrovně 3,28, což odpovídá střední míře spokojenosti (varianta 

odpovědi “Tak napůl”). Průměrné hodnocení telefonického poradenství dosáhlo hodnoty 3,68 

odpovídající odpovědi “Spíše spokojen/a”. Nutno dodat, že v případě telefonického poradenství byla 

četnější kategorie “Nevím”, což může odrážet menší zkušenost respondentů s touto nyní oficiálně 

nepodporovanou formou komunikace s pracovníky TA ČR. 

Graf 1: Spokojenost s poradenstvím TA ČR 

 

3.3.2. Zájem o formy poradenství 

Druhým tématem byl zájem respondentů o případně nově nabízené či posílené formy poradenských 

služeb TA ČR. Výsledky zobrazuje graf 2. Největší zájem respondentů se setkal s možností osobní 

konzultace s pracovníky TA ČR - možnost osobní konzultace by rozhodně ocenilo 50 % respondentů. 

Společně s kategorií “Spíše bych ocenil/a” pak jistou míru zájmu o tuto formu poradenství vyjádřilo 

celých 85 % dotázaných. Zcela nezastoupena zůstává kategorie “Rozhodně bych neocenil/a” a nejnižší 

četnost je v kategorii “Nevím”. 

Nižší zájem byl u možnosti zřízení spolehlivého callcentra TA ČR. Tuto možnost by rozhodně ocenilo 

46 % dotázaných, jistou míru zájmu vyjádřilo 83 % respondentů. Nižší popularitu si získala nabídka 

informačních prezentací a video-návodů na webu TA ČR - takovou formu poradenství by rozhodně 

ocenila asi třetina dotázaných, jistý zájem projevily necelé dvě třetiny dotázaných. Výsledky ukazují, že 
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pro uchazeče o podporu a řešitele projektů je při spolupráci s TA ČR vysoce důležitá osobní 

komunikace. 

Průměrné hodnocení všech tří nabízených forem poradenství na škále 1 - 4 odpovídá variantě 

odpovědi “Spíše bych ocenil/a” v tomto pořadí: osobní konzultace (3,44), callcentrum (3,41) 

a prezentace/videa na webu (3,07). 

Graf 2: Zájem o formy poradenství 

 

3.3.3. Zájem o oblasti poradenství 

Další oblastí zájmu byla poptávka po jednotlivých oblastech poradenství. Respondentům bylo 

nabídnuto celkem osm možných oblastí poradenství pokrývajících tři základní fáze projektového cyklu 

s tím, že dotazy byly zaměřeny na to, které z nich by potenciálně využili. Výsledky v podobě 

průměrných hodnocení jednotlivých položek zobrazuje graf 3. 

Zcela zřetelný zájem respondentů zaznamenaly následující tři oblasti poradenství: finanční (účtování 

nákladů, fullcost apod.), příprava projektu a projektové řízení/administrace projektu. Finanční 

poradenství by rozhodně využilo 59 % respondentů. Poradenství ve fázi přípravy návrhu projektu by 

rozhodně využilo 54 % respondentů. Poradenství týkající se administrace projektu by rozhodně 

využilo 43 % dotázaných. Jistou míru zájmu o tyto tři oblasti poradenství projevilo vždy více než tři 

čtvrtiny dotázaných. Průměrné bodové hodnocení na škále 1 - 4 se pohybuje mezi hodnotami 3,2 - 3,5, 

což odpovídá kategorii “Spíše bych využil/a”. 

Dalších pět nabízených oblastí zaznamenalo celkově nižší poptávku po poradenství - jedná se o oblast 

implementace výsledků výzkumu, podpory exportu, ochrany duševního vlastnictví, propagace 

výsledků výzkumu a výběru partnerské organizace. Průměrné hodnocení těchto položek dosahuje 

hodnot 2,5 - 2,9, což odpovídá středové hraniční oblasti mezi kategorií “Spíše bych nevyužil/a” a Spíše 

bych využil/a”, blíže pozitivnímu hodnocení. Za zmínku stojí oblast implementace výsledků výzkumu, 

v níž by poradentství rozhodně využila čtvrtina dotázaných a jistou míru poptávky zde vyjádřilo 59 % 

respondentů. 
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Graf 3: Zájem o oblasti poradenství 

  

3.3.4. Postoje k záměru Poradenského centra TA ČR 

Záměr zřídit profesionální centrum poradenských služeb TA ČR se u účastníků anketního průzkumu 

setkal s velmi pozitivním hodnocením respondentů z řad uchazečů o podporu a řešitelů výzkumných 

projektů. Rozložení postojů zobrazuje graf 4. 

Více než čtvrtina respondentů se domnívá, že Poradenské centrum TA ČR by bylo velmi užitečné. Více 

či méně pozitivní postoj vůči tomuto záměru zastávají více než dvě třetiny dotázaných. Skeptický 

postoj k vytvoření Poradenského centra TA ČR vyjádřila přibližně jedna šestina respondentů. 

Respondenti, kteří se ke zřízení Poradenského centra TA ČR stavěli skepticky, zároveň v otevřené 

otázce na negativa TA ČR relativně častěji poukazovali na problémy systémového charakteru jako je 

např. omezený rozpočet, nízká úspěšnost v programech TA ČR, příliš byrokratická pravidla procesu, 

chaos při změnách podmínek, vyhlašování informací s krátkým předstihem apod., tedy problémy na 

vyšší úrovni systému, jež zřízení Poradenského centra TA ČR může ovlivnit jen málo nebo vůbec. 

Naopak respondenti, kteří v otázce na negativa TA ČR upozorňovali na problémy týkající se 

informovanosti, komunikace s TA ČR a jednoznačnosti pravidel relativně častěji vyjadřovali důvěru 

v užitečnost zřízení centra poradenských služeb. 
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Graf 4: Postoje k záměru Poradenského centra TA ČR 
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4. Návrh modelu Poradenského centra TA ČR 

4.1. Parametry Poradenského centra TA ČR 

Poradenské centrum TA ČR by mělo být součástí TA ČR. Mělo by být umístěno v hlavní budově, ideálně 

v přízemí. Mělo by být klientům k dispozici 20 hodin týdně (např. 4 hod. denně, případně 6 až 7 hod. 

3x týdně). Poradenské centrum TA ČR by mělo mít dva stálé pracovníky, a sice tzv. “kapitána” 

Poradenského centra TA ČR a hlavního metodika Poradenského centra TA ČR, oba s pracovním 

úvazkem pro Poradenské centrum TA ČR 0,5 HPP, tedy 20 hodin týdně. 

Graf 5: Model Poradenského centra TA ČR 

Úkolem “kapitána” by bylo připravit plán služeb v Poradenském centru TA ČR v souladu s křivkou 

zájmu o poradenské služby a správa kalendáře pro veřejnost, v němž by se mohli zájemci 

o poradenské služby hlásit předem na konzultaci. Odhad času potřebného na konzultaci se může 

pohybovat od 30 minut až po dvě hodiny, v závislosti na rozsahu a typu projektu. 

Úkolem metodika by bylo sledovat nejčastější dotazy, vypracovávat z nich přehledy na webové stránky 

TA ČR, upravovat metodiky a příručky. Vyhodnocoval by rovněž spokojenost klientů na základě 

dotazníků spokojenosti (varianta anketních lístků, emailových dotazů či SMS). 

Dále by měli být v provozní době Poradenského centra TA ČR přítomní vždy nejméně dva konzultanti, 

v exponovaných obdobích projektového cyklu je počítáno s přítomností až čtyř konzultantů. Na 

pozicích konzultantů by se střídali zkušení pracovníci z ORP, OVS, OKP, případně sektorových služeb. 

Toto je však stadium, ke kterému se lze dopracovat v delším čase a postupnými kroky. 

Návrh počítá se zapojením celkem 10 pracovníků jmenovaných oddělení, kteří by věnovali vždy část 

pracovního úvazku (cca 0,2) na práci konzultantů v Poradenském centru TA ČR. Konkrétně by mělo 

dojít k zapojení dvou pracovníků OVS, čtyř pracovníků ORP, dvou pracovníků OKP a dvou pracovníků 

sektorových služeb dle aktuální vytíženosti a aktuálních potřeb Poradenského centra TA ČR - viz 
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obrázek 5. Navržený systém ovšem nelze chápat rigidně, jedná se o výchozí model, který by měl být 

upravován na základě praktického ověření. Prostor pro naplňování této role by vznikl „odčerpáním“ 

části dotazů, které by měly být zodpovídány prostřednictvím Helpdesk. 

Pracovníci jmenovaných oddělení Kanceláře TA ČR by ve vhodně navržených intervalech (v návaznosti 

na harmonogram vypracovaný „kapitánem“ rotovali na pozicích konzultantů Poradenského centra 

TA ČR. Předpokládá se postupný nárůst rozsahu práce. Přesný harmonogram nelze předběžně 

stanovit. Měl by se upřesňovat na základě potřeb analyzovaných v reálném provozu centra. 

Nezbytným předpokladem by měl být flexibilní přístup a schopnost reagovat na výkyvy poptávky. 

Varianta, která by měla zajistit spolehlivé fungování centra po 20 hodin týdně, tedy vyžaduje přijetí tří 

nových pracovníků na plný pracovní úvazek. Předpokládá se jejich postupné zapracování pod vedením 

zkušených pracovníků. 

Tabulka 3: Odhad počtu pracovníků 

Trvalé pozice 

- plánovaný rozsah úvazku 

Poradenství zajišťované podle aktuální potřeby 

- odhadovaný rozsah úvazku 

„Kapitán“ – 0,5 OVS – 2 x 0,2 Oddělení kontroly – 2 x 0,2 

Metodik – 0,5 ORP – 4 x 0,2 Sektorové služby 2 x 0,2 

Celkem 1 pracovní úvazek 
Celkem 2 pracovní úvazky; předpokládá se, že bude využíváno 
flexibilně 

4.1.1. Výjezdy do jiných měst 

Kromě působení na TA ČR je žádoucí, aby pracovníci Poradenského centra TA ČR vyjížděli 

v pravidelných a předem známých termínech také do jiných měst (Brno), ideálně vždy 4 až 5x do roka 

na 2 pracovní dny. Harmonogram výjezdů by měl být koordinován s plánovanými veřejnými 

soutěžemi v jednotlivých programech. Výjezdy by se měly zaměřit výhledově do dalších regionů, aby 

místo bylo dostupné pro co nejvíce uchazečů (např. Ostrava). Záměrem je navázat pravidelnou 

spolupráci např. s Jihomoravským inovačním centrem (dále JIC) a s Podnikatelským a inovačním 

centrem Plzeň (dále BIC). Cílem je přiblížit poradenskou službu uchazečům s vedlejším efektem ve 

formě posílení spolupráce s JIC a BIC. Počítá se také s působením Poradenského centra TA ČR na 

Mezinárodním strojírenském veletrhu, případně i na dalších odborných veletrzích (Tech Agro, Vetex 

a další). 

4.2. Role a pozice Poradenského centra TA ČR v rámci TA ČR 

Tématem k diskusi je zakotvení Poradenského centra TA ČR v rámci procesního modelu TA ČR. Jednou 

z variant je zařazení poradenského centra do Sekce II (Kanceláře TA ČR vedle OVS a ORP - viz 

organizační schéma TA ČR v příloze 1). Sousedství těchto tří útvarů v rámci jedné sekce se jeví 

užitečné jak z hlediska povahy a propojenosti jejich agendy, tak i nastavením personálních vztahů 

(střídání referentů OVS a ORP na pozicích konzultantů Poradenského centra TA ČR). 

V systému žádoucího propojení informací a osob zároveň vyvstává nutnost jasně nastavit hranice, kde 

končí agenda jednotlivých oddělení a kde začíná úloha Poradenského centra TA ČR a naopak. 

V základním náhledu by Poradenské centrum TA ČR mělo být hlavním příjemcem dotazů obecnějšího 
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charakteru a distributorem specifických či složitějších otázek směrem k příslušným referentům či 

expertům na danou oblast - viz obrázek 6. Rozhodně by přitom měla zůstat zachována komunikace 

pracovníků jednotlivých oddělení s uchazeči a řešiteli. Úloha Poradenského centra TA ČR by spočívala 

především v nastavení systému a organizační správě poradenství, aby pracovníci měli k dispozici jak 

dostatek nerušeného času na práci, tak i možnost řádného prostoru pro komunikaci se svými řešiteli. 

Obrázek 5: Role a pozice Poradenského centra TA ČR v rámci TA ČR 

 

Poznámka: PC = Poradenské centrum TA ČR 

Další variantou, kterou preferuje vedení TA ČR, je zařazení Poradenského centra TA ČR v sekci, v níž je 

začleněn i úsek vnějších vztahů a PR (nyní sekce I). Poradenské centrum TA ČR je zde vnímáno jako 

spojovací článek mezi interní praxí TA ČR a komunikační sekcí obracející se směrem k veřejnosti. 

Poradenské centrum TA ČR by mělo být schopné uchopit a formulovat informace a zprostředkovat je 

jak odborníkům zajišťujícím PR, tak přímo uživatelům služeb TA ČR. 

4.3. Vzdělávání zaměstnanců Poradenského centra TA ČR 

Institucionální podpory se bude týkat i otázka vzdělávání zaměstnanců, kteří budou poskytovat 

poradenství na pozicích konzultantů v Poradenském centru TA ČR. V současném základním návrhu se 

počítá s postupným zaučováním nově přijatých zaměstnanců na příslušných odděleních. Poradenství 

v Poradenském centru TA ČR by měli poskytovat zkušení pracovníci oddělení, přičemž znalostní 

potenciál a zkušenosti z Poradenského centra TA ČR by byly následně předávány juniorním 

zaměstnancům. Jako jedna z možností se jeví práce ve dvojici, v níž seniorní pracovník supervizuje 

juniora. Náplň vzdělávání by měl navrhovat metodik. Je ovšem zřejmé, že otázku vzdělávání bude 

nutno detailněji navrhnout a projednat s personálním oddělením. 

Konzultanti Poradenského centra TA ČR budou zapojeni do vzdělávání zaměstnanců TA ČR na 

několika úrovních: předpokládá se, že budou absolvovat vstupní školení a školení informačního 
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systém PATRIOT. Dále musí být seznámeni s prací příslušných oddělení (OVS, ORP, OKP). Je také 

nezbytné zapojit je do specializovaného vzdělávání v oblasti duševního vlastnictví, daňových odpočtů, 

podpory exportu VaV, finančních nástrojů pro financování VaV. Další důležitou oblastí bude 

i komunikace a prezentační dovednosti. Předpokládá se úzká spolupráce s personálním oddělením. 

4.4. Ekonomické náklady na Poradenské centrum TA ČR 

Důležitou součástí návrhu Poradenského centra TA ČR jsou zajisté finanční náklady na jeho otevření 

a pravidelný provoz. Ekonomické podklady pro vypracování odhadovaného rozpočtu poradenského 

centra poskytl v únoru 2015 vedoucí ekonomického oddělení TA ČR. 

Do celkových nákladů na provoz jsou zahrnuty tři základní položky: 

- jednorázové náklady na zahájení činnosti Poradenského centra TA ČR, tzn. kancelářský nábytek, 

počítače, kancelářské potřeby, což činí odhadem 74 000 Kč na jednoho zaměstnance, 

- pravidelné měsíční náklady na provoz Poradenského centra TA ČR, tzn. mzdové náklady (hrubá 

mzda včetně zákonných odvodů činí přibližně 44 800 Kč na jednoho zaměstnance), nájem 

kanceláře a platby za telefon, 

- náklady spojené s plánovanými výjezdy zaměstnanců Poradenského centra TA ČR do jiných měst 

(zatím se předpokládají výjezdy do JIC v Brně - viz kapitola 4.1.1). 

Orientační rozpočet je zpracován pro navržený systém dvou stálých pracovníků na poloviční úvazek 

(kapitán a metodik) a deseti pracovníků na úvazek 0,2 rotujících tak, aby v Poradenském centru TA ČR 

byla zajištěna stálá služba dvou poradců vždy 4 hod. denně i výjezdy mimo Prahu. Předpokládá se 

využití 2 kanceláří, vybavenými dvěma telefonními linkami a čtyřmi počítači. 

Celkové roční náklady na provoz Poradenského centra TA ČR jsou odhadovány na cca 666 700 Kč na 

jeden plný pracovní úvazek. V případě navrhované varianty Poradenského centra TA ČR se třemi 

plnými pracovními úvazky se roční náklady pohybují kolem 2 mil. Kč. Tento orientační odhad slouží 

pouze jako podklad pro vedení TA ČR při rozhodování o zřízení Poradenského centra TA ČR. 

Přehledné shrnutí variant orientačního odhadu rozpočtu Poradenského centra TA ČR v prvním roce 

provozu uvádí tabulka 4. Zahrnuje náklady na zřízení Poradenského centra TA ČR a jeho provoz 

v prvním roce. V dalších letech bude nutné zakalkulovat náklady na údržbu/obměňování dříve 

pořízeného vybavení.  
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Tabulka 4: Odhad nákladů na ustavení a provoz Poradenského centra TA ČR 

Odhad nákladů na ustavení a provoz poradenského centra TA ČR v Kč 

 1 úvazek 
/měsíc 

PC /měsíc 1 úvazek /rok PC / rok 

Jednorázové náklady kancelářské vybavení 74 000 296 000 74 000 296 000 

Pravidelné 
měsíční náklady 

mzdové náklady včetně 
odvodů 

44 800 134 400 537 600 1 612 800 

nájem kanceláře 3 000 6 000 36 000 72 000 

platby za telefon 1 000 2 000 12 000 24 000 

Výjezdy do jiných měst Brno 5x ročně  
(cestovné +nocleh) 

- - - - - - 7 100 21 300 

Celkem 666 700 2 026 100 

Při posuzování nákladů na vybudování a provoz Poradenského centra TA ČR se nabízí otázka, zda 

TA ČR může za služby Poradenského centra TA ČR vybírat poplatky. Z odpovědi právního úseku TA ČR 

vyplynulo, že podle čl. 11, odst. 5 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. ze dne 

16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky lze daně a poplatky ukládat jen na základě zákona. Vybírání poplatků a stanovení jejich výše 

upravuje zejména zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, úkony, které 

podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu 

k tomuto zákonu. Vzhledem k výše uvedenému lze dospět k závěru, že Poradenské centrum TA ČR 

nemůže za nabízené služby od klientů Poradenského centra TA ČR poplatky vybírat. 

4.5. Jaké by mělo Poradenské centrum TA ČR být? 

V jednom z uskutečněných rozhovorů v ORP byla diskutována otázka, jak by mělo Poradenské 

centrum TA ČR vypadat, jaké by mělo vlastně být. Odpovědí bylo, že by se mělo jednat o: 

- Reprezentativní prostor celé TA ČR - mohou v něm běžet videa, prezentace, být k dispozici 

propagační materiály, mohou se v něm konat PR akce, semináře, přednášky zajímavých lidí 

z TA ČR, potenciál oslovit a přitáhnout lidi. 

- Inspirativní a motivující prostor - zeď dobrých projektů, prezentace úspěšných řešitelů VaVaI, 

potenciál vzbudit v lidech touhu něco dokázat a pocit, že to jde. 

- Otevřený a neformální prostor - místo kam může každý přijít, sednout si kam chce, dát si čaj 

a dozvědět se, co ho zajímá, nechat se inspirovat, povzbudit se, prostor, který zve lidi dovnitř. 

- Příjemný a pohodlný prostor - prosvětlený prostor, barvy, měkké tvary, sedací pytle, přátelská 

atmosféra, příkladem může být prostor typu HUB, IQ centrum apod. 

Pohledů na podobu Poradenského centra TA ČR je jistě mnohem více. Jeho skutečná podoba se bude 

odvíjet především od ekonomických parametrů a nákladů na zařízení a provoz. Při zodpovědném 

zhodnocení reálných možností bylo pro řešitele důležité nechat se takto inspirovat. 
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5. Komunikační strategie a PR podpora Poradenského centra TA ČR 

Ustavení Poradenského centra TA ČR bude bezesporu událostí značného významu, a to jak pro interní 

chod TA ČR, tak pro odbornou veřejnost. Je proto vhodné již v přípravné fázi uvažovat o základních 

krocích propagační a komunikační strategie Poradenského centra TA ČR. 

Cílem PR podpory Poradenského centra TA ČR je představit veřejnosti nově otevřené Poradenské 

centrum TA ČR, které by mělo změnit dosavadní vnímání a zvýšit úroveň a flexibilitu poradenských 

služeb TA ČR v oblasti podpory řešitelů projektů. Jako první je třeba vytvořit komunikační plán, cíle 

a cílové skupiny Poradenského centra TA ČR, které jsou níže uvedeny v tabulce 5. Neméně důležitý je 

výběr nástrojů a technik k propagaci, spolu s časovým a finančním plánem zamýšlených PR aktivit. 

Tabulka 5: Cílové skupiny a jejich komunikační kanály 

Cílové skupiny Komunikační kanály 

Zaměstnanci TA ČR Intranet, porady a semináře pro zaměstnance, sociální média 

Uchazeči o podporu 
(současní i potenciální) 

Newsletter pro řešitele, sociální média, web TA ČR, hromadné sdělovací prostředky, veletrhy, 
konference 

Veřejná správa Newsletter pro veřejnou správu, sociální média, web TA ČR, veletrhy, konference 

Média Tiskové zprávy, web TA ČR, sociální média. 

Nejprve je třeba zajistit informování zaměstnanců TA ČR (komunikace “dovnitř”). Byly uskutečněny 

dva semináře pro pracovníky TA ČR, a to ve dnech 16. června 2015 a 26. října 2015. V současné době 

přesto nemá řada kmenových zaměstnanců podrobné informace o přípravách Poradenského centra 

TA ČR v rámci projektu Zefektivnění činností TA ČR - prvním krokem proto bude seznámit je 

s koncepcí poradenských služeb a získat pro tento záměr pozitivní ohlas a podporu. Dále by se měla 

informace o záměru objevit na intranetu, případně sociálních sítích (facebook, twitter). 

Druhým krokem bude informování odborné veřejnosti, především z řad uchazečů o podporu a řešitelů 

projektů, dále zástupců projektových oddělení výzkumných organizací a zástupců firem zaměřených 

na VaVaI. V průběhu listopadu 2015 byla informace o výsledcích KA 6 uveřejněna v newsletteru, na 

webu, na sociálních sítích. 

Oslovení “nových” klientů, potencionálních uchazečů o podporu, tedy těch, kteří dosud s TA ČR nemají 

přímou zkušenost, bude otázkou třetího plánu, tzn. po řádném zavedení komplexních poradenských 

služeb a ustálení provozu centra. Zde bude vhodné využít působení na konferencích a veletrzích, 

spolupráci s univerzitami, inova-centry, podnikatelskými inkubátory, případně think-tankem 

vznikajícím v rámci klíčové aktivity KA 5 projektu Zefektivnění činností TA ČR. 

Nově otevřené Poradenské centrum TA ČR bude nutné představit rovněž veřejné správě 

prostřednictvím vhodných nástrojů a technik, jako jsou Newsletter pro veřejnou správu, sociální 

média, web TA ČR, veletrhy, konference. 

Další a velmi důležitou cílovou skupinou PR podpory jsou média a komunikační kanály tiskové zprávy, 

web TA ČR, sociální média. 

Výše zmíněné je třeba doplnit o propagační tiskoviny (např. letáky, brožury, infografika). Materiály 

Poradenského centra TA ČR by měly poskytovat vždy především srozumitelné a jednoznačné 

informace. Metodiky poradenství a návody pro klienty by měly být k dispozici jak na webu, tak 
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v papírové podobě přímo v kanceláři Poradenského centra TA ČR. Konzultanti by měli umět vysvětlit 

pojmy a uvádět názorné příklady, vhodné je užití grafických schémat apod. 

Tabulka 6: Komunikační témata 

Komunikační témata 

Jak jsou řešeny poradenské služby v TA ČR, kdo je zajišťuje a jak? Stávající zaměstnanci vykonávají poradenskou 
činnost nad rámec své pracovní náplně. Co bylo zjištěno analýzou. 

TA ČR zvažuje možnost zřízení Poradenského centra TA ČR. Co tím chce řešit? Co by mělo Poradenské centrum 
TA ČR přinést TA ČR, jeho zaměstnancům a příjemcům podpory? Jaké mají zkušenosti v jiných organizacích? 

Informace o rozhodnutí o zřízení Poradenského centra TA ČR, proč vzniká, co tomu předcházelo, jaké budou výhody, 
kde vznikne, jak bude fungovat, kdo ho bude obsluhovat a do kdy by mělo být v provozu. Kde podobná poradenská 
centra fungují. 

Členové týmu Poradenského centra TA ČR? Jakou roli v něm sehrají současní zaměstnanci? Kde budou prostory a jak 
se budou upravovat? 

Shrnutí práce na Poradenském centru TA ČR, co má řešit, v jakém je stavu zajištění a podoby těsně před otevřením, 
jeho hlavní výhody, rozhovory s členy týmu Poradenského centra TA ČR. 

Cílem Poradenského centra TA ČR je naplnit vyjádření paní předsedkyně Rut Bízkové: “Podporujeme 

své klienty nejen finančně, ale i informačně, snažíme se, aby zbytečně nepapírovali, nenaráželi na 

administrativní bariéry.” Otevřenost, osobní přístup a spolehlivost by měly být hlavními bonusy 

Poradenského centra TA ČR.  
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6. Postup při přípravě Metodiky Poradenského centra TA ČR 

6.1. Postup: “Learning by doing” 

Při zpracování metodiky Poradenského centra TA ČR se řešitelský tým KA 6 rozhodl pro využití 

metody “learning by doing”. Vžil se do role nezkušených uchazečů, zcela neznalých interních procesů 

TA ČR, podmínek veřejných soutěží TA ČR ani dalších záludností inovačního cyklu. 

Řešitelský tým vyšel z bodu nula a snažil se zmapovat, jaké kroky ho čekají, pokud chce realizovat 

výzkumný projekt podpořený TA ČR. 

Cílem zvoleného postupu bylo podívat se na věc skutečně očima potenciálních klientů Poradenského 

centra TA ČR a pokusit se vyhnout tzv. profesní slepotě. Zaměstnanec TA ČR, který zná agendu 

projektového cyklu do detailu a denně v daném prostředí pracuje, může mít zcela pochopitelně dojem, 

že veškeré potřebné informace jsou uchazečům k dispozici a není tedy co řešit. Pohled uchazečů 

(a dokonce i těch zkušených) se však může značně lišit, jak se ukázalo v rozhovorech či v anketě a jak 

při zvoleném postupu nakonec zjistil i řešitelský tým. 

Z druhé strany bylo nutné se na věc podívat očima potenciálních zaměstnanců Poradenského centra 

TA ČR - konzultantů, kteří budou poskytovat poradenství. Ty čeká nelehký úkol v agendě vyhledávání 

a zpracovávání složitých a mnohdy nejednoznačných informací z mnoha oblastí a předávání jich 

srozumitelnou formou uchazečům a řešitelům. 

Vytváření metodiky postupem learning by doing tedy probíhalo ze dvou perspektiv. V první fázi se 

řešitelský tým v roli uchazeče zorientoval v programech TA ČR a vytvořit si představu o průběhu 

inovačního cyklu, o možnostech, které můžeme využít a povinnostech, které musí splnit. 

Druhá fáze probíhala ve znamení spolupráce s vedoucími ORP a OVS, kdy v roli budoucích konzultantů 

Poradenského centra TA ČR se řešitelský tým pokusil zpracovat analýzu otázek a odpovědí na 

Helpdesk a navrhnout vytvoření přehledného systému. 

6.2. Komplexní spektrum poradenství 

Poradenské centrum TA ČR by mělo nabízet komplexní poradenství v průběhu všech fází projektového 

cyklu, tj. od vzniku nápadu až po aplikaci výsledku do praxe. Důležité je pokrytí tří základních fází - 

přípravné, realizační, implementační - a to jak formou elektronické, tak formou osobní komunikace - 

viz obrázek 6. 
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Obrázek 6: Komplexní spektrum poradenství 

 

6.2.1. Od vzniku myšlenky k podání návrhu projektu 

Poradenství ve fázi veřejné soutěže bude hlavním těžištěm práce Poradenského centra TA ČR. V této 

fázi mají potenciální uchazeči úmysl připravit projekt a v Poradenském centru TA ČR chtějí představit 

projektový záměr, svou vizi. Je nutné naslouchat jejich vizi, využít potenciál nápadů a záměr pomoci 

vhodně zasadit do reálného rámce podmínek daných programem a zadávací dokumentací. Rozhodnutí 

je však vždy na klientovi a za svůj projekt nese plnou odpovědnost. 

Pracovník Poradenského centra TA ČR musí umět klást vhodné otázky – co projekt má přinést, co 

přinese autorovi projektu, jeho firmě, jeho regionu, České republice, průmyslu. V průběhu konzultace 

by se mělo podařit, aby se klient otevřel a seznámil se důkladně s programy nabízenými TA ČR. 

Klíčovým problémem v první fázi je obsahově chudý projekt nebo špatně zvolený program. 

Je vhodné uchazeče upozornit na správně zvolenou mez pro zveřejnění klíčových aspektů návrhu 

projektu, která objasní záměr, ale neohrozí povahu duševního vlastnictví. Už v této fázi je nutná 

konzultace ohledně dobře zvolené formy ochrany duševního vlastnictví. Poradenství by se mělo 

zaměřit i na správnou volbu výsledků a plán implementace. Pomůže vyloučit takové návrhy projektů, 

které nesplňují podmínky kolaborativního výzkumu. Nelze opomenout ani otázku spolupráce mezi 

partnery a podíl na využití výsledků. 

Klient by měl v Poradenském centru TA ČR získat potřebné kontakty a náměty. Cílem TA ČR je rozšířit 

klientům spektrum informací, podpořit výzkumné a komerční sféry. Je nezbytné ošetřit riziko, že by 

při poskytování poradenství mohla být doporučením dalšího zdroje informací úmyslně či bezděčně 

zvýhodněna některá firma nebo škola! Další důležitou zásadou je respektovat pravidla pro 

poskytování veřejné podpory. 
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Následující tabulka 7 uvádí přehled hlavních témat a typových otázek, které se předpokládá, že budou 

klienty Poradenského centra TA ČR zajímat ve fázi veřejné soutěže. První část tabulky je dopředu 

vyplněna příklady základních odpovědí na uvedená témata, včetně oficiálně dostupných zdrojů - jako 

příklad byly zvoleny dvě veřejné soutěže vyhlašované v prvním pololetí 2015. Konkrétně se jedná se 

o třetí veřejnou soutěž programu OMEGA a o druhou veřejnou soutěž programu GAMA, podprogramu 

1. Cílem by mělo být zpracovat podobný přehled základních témat a typových otázek pro všechny tři 

fáze inovační cyklu a všechny veřejné soutěže programů TA ČR. Tento “rozcestník” bude žádoucí 

postupně rozkošatit do jemnějších detailů (viz úloha metodika Poradenského centra TA ČR). 

Tabulka 7: Fáze veřejné soutěže - základní okruhy témat 
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Důležitá je jasná představa o časovém harmonogramu veřejných soutěží vyhlašovaných TA ČR. 

Uchazeči by měli od počátku porozumět průběhu projektového cyklu na TA ČR, jeho uzlové body a mít 

představu o trvání jednotlivých etap v rámci programů. Pochopení jistých pravidelností jim pomůže 

snáze se orientovat a příště být již o krok napřed. V tabulce 8 je uveden jako příklad orientační přehled 

hlavních etap veřejných soutěží vyhlašovaných TA ČR v posledních třech letech. 

Tabulka 8: Vyhlašované veřejné soutěže v letech 2013 - 2015 

 

6.2.2. Realizace projektu 

Průběžná a proaktivní komunikace s příjemci podpory může předejít velkému množství problémů. 

Těžištěm v realizační fázi bude poradenství pro zpracování průběžných a závěrečných zpráv 
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a poradenství k finanční administrativě projektu. Předpokládá se, že klienty budou zajímat následující 

hlavní okruhy otázek: 

 Uzavření Smlouvy / vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory. 

 Předkládání průběžných zpráv. 

 Změnové řízení. 

 Oponentní řízení. 

 Účtování nákladů. 

 Závěrečná zpráva, smlouva o využití výsledků, implementační plán. 

6.2.3. Implementace výsledků projektu 

V této fázi bude nabízeno specifické poradenství, směřující k lepšímu využití výsledků dokončeného 

projektu a tím i zhodnocení vynaložených prostředků. Klient se bude zajímat o možnosti uplatnění 

výsledků výzkumu v praxi. Je na místě jednat o uplatnění získané formy ochrany duševního vlastnictví, 

například o zahájení výroby chráněné patentem nebo o rozšíření ochrany patentu do dalších zemí. 

V rámci KA 6 je pro Poradenské centrum TA ČR v implementační fázi připraven pilotně ověřený 

program podpory exportu VaVaI. Další oblastí, kde by Poradenské centrum TA ČR mělo nabídnout 

odborné poradenství, je nepřímá podpora výzkumu formou daňových odpočtů, případně možnosti 

využití finančních nástrojů pro financování projektů v oblasti VaVaI. 

6.3. Vytvoření přehledného systému 

6.3.1. Procesní analýza Helpdesk 

Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, důležitou součástí přípravy metodiky Poradenského centra 

TA ČR byla spolupráce s OVS a ORP. Analýza otázek kladených prostřednictvím webové aplikace 

Helpdesk probíhala v několika etapách. 

Řešitelský tým se zabýval studiem otázek k programu OMEGA za období 2014 - 2015. Dotazy se týkaly 

těchto oblastí: 

 Podání návrhu projektu do veřejné soutěže 

 Termín vyhlášení veřejné soutěže. 

 Registrace v Informačním systému Patriot, odeslání elektronické verze návrhu projektu. 

 Možnost využití již jednou podaného neúspěšného projektu. 

 Spoluúčast - spolufinancování projektu (dofinancování příjemcem). 

 Partneři ze zahraničí. 

 Kdo může být uchazečem, způsobilost uchazeče. 

 Administrace projektu v realizační fázi 

 Termíny zahájení/ukončení projektu. 
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 Předkládání průběžných zpráv. 

 Předkládání implementačního plánu. 

 Vyplňování pracovních výkazů projektového týmu. 

 Změnová řízení (oznamování změn, jak a kdy, změny řešitele, úvazků, financování). 

 Uznatelnost a účtování nákladů (vyplácení odměn, přesuny nákladových položek, 

oddělená účetní evidence, úhrada cestovních výdajů). 

 Výsledky a výstupy projektu 

 Druhy výsledků a jejich vysvětlení. 

 Využití výsledků, kdo může být uživatelem výsledku. 

 Způsob doložení výsledků. 

 Publikace výsledků. 

Odpovědi na výše uvedené otázky byly dle názoru řešitelského týmu z většiny dostačující, pokud 

odpovídající z příslušného oddělení nerozuměl dotazu nebo odpověď neznal, tuto skutečnost přímo 

uvedl. Pokud byl zaslán dotaz již nad rámec kompetencí, odpovídající z příslušného oddělení tuto 

skutečnost zmínil, jako např. “tuto otázku musíte adresovat svému daňovému poradci”. Řešitelský tým 

zaznamenal také stížnost na jednu odpověď, kdy tazatel uvedl, že ,,dostal odpověď, která řešila něco 

jiného.” Dále byla kritizována přehlednost webových stránek a obtížnost nalezení správných údajů 

týkající se průběžných zpráv. 

Jako příklad příliš obecné a ne zcela jasně formulované odpovědi je uvedeno následující: 

Dotaz: 

Chtěla bych se zeptat, zda se o dotaci v programu OMEGA mohou ucházet příspěvkové organizace? 

Odpověď: 

Uchazečem ve veřejné soutěži programu OMEGA může být podnik nebo výzkumná organizace za 

předpokladu splnění následujících podmínek: „Podnikem“ se rozumí každý subjekt vykonávající 

hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu ve smyslu přílohy č. 1 Nařízení, přičemž tato 

příloha a článek II odst. 2 a 24 Nařízení vymezují jednotlivé velikosti podniku na velký, střední, malý 

podnik a mikropodnik. „Výzkumnou organizací“ se rozumí organizace pro výzkum a šíření znalostí ve 

smyslu článku II odst. 83 Nařízení a § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb. 

V daném případě je možné, a vhodné, formulovat jasnější odpověď informativnějšího charakteru - 

například následujícím způsobem: 

“Uchazečem ve veřejné soutěži programu OMEGA může být podnik nebo výzkumná organizace bez 

ohledu na právní formu subjektu. To znamená, že různé typy organizací, včetně příspěvkové, mohou za 

určitých podmínek vystupovat jako podnik. Doporučujeme prostudovat přílohu č. X zadávací 

dokumentace, ve které jsou uvedeny příklady. Dále viz příloha č. 1 Nařízení.” 
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V uvedeném příkladu jde hlavně o demonstraci způsobu formulování odpovědi. Ta vychází 

z pochopení dostupných dokumentů a návštěvy semináře pro uchazeče členy realizačního týmu. 

Formální správnost navržené odpovědi byla konzultována s vedoucí OVS. 

Na základě studia předložených otázek a účasti na semináři k 3. veřejné soutěže programu OMEGA je 

doporučeno přidat do seznamu často kladených otázek následující okruhy: 

 Vymezení veškerých platných dokumentů týkajících se 3. veřejné soutěže programu OMEGA. 

 Vysvětlení druhu výsledků a uvést příklady - nestačí pouze odkázat na metodiku hodnocení 

výsledků výzkumných organizací. 

 Upozornit na rozdíly 3. oproti 2. veřejné soutěži programu OMEGA. 

Výstupem podrobnějšího rozboru otázek k programu OMEGA na kratším časovém úseku (rok 2015) je 

návrh na rozpracování přehledného systému třídění dotazů podle jednotných názvů kategorií 

(“labelů”), včetně evidence typických formulací dotazů a frekvence dotazů v rámci 

podkategorií/kategorií - uvádí tabulka 9. 

Tabulka 9: Rozbor otázek z Helpdesku - program OMEGA 

 

Dále se řešitelský tým zabýval studiem otázek k programu DELTA. Dle společné domluvy s OVS a ORP 

bylo v analýze postupováno obdobným způsobem jako u programu OMEGA a práce byla zaměřena na 
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hlubší analýzu celkem 50 dotazů (období od 13. června 2014 do 20. května 2015) s cílem využít 

navržený systém klasifikace a evidence dotazů i u programu DELTA. Výsledek je uveden v tabulce 

10. 

Tabulka 10: Rozbor otázek z Helpdesku - program DELTA 

Rozložení dotazů k programu DELTA bylo specifické v následujících aspektech: 

 Převažující většina dotazů se vztahovala k fázi veřejné soutěže a spadala do působnosti 

OVS. Fáze realizace a agendy ORP se týkala pouhá 4 % dotazů. To je rozdíl oproti programu 
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OMEGA, ve kterém byly obě fáze zastoupeny přibližně 50:50. Vysvětlením je načasování 

programu DELTA, jehož první veřejná soutěž byla vyhlášena v červnu 2014 a zahájení řešení 

projektů probíhalo až v prvním pololetí roku 2015, řešitelé se tak ještě “nestihli” dostat 

k problematickým oblastem realizační fáze, jako je například vyplňování průběžných zpráv 

apod. 

 Celá čtvrtina (26 %) dotazů se týkala zahraniční spolupráce, která je specifickým tématem 

programu DELTA. 

 Hojně zastoupená byla rovněž kategorie dotazů na plánované vyhlášení veřejné soutěže 

a témata spolupráce v programu DELTA (22 %). Je to pravděpodobně tím, že koncept 

mezinárodní spolupráce v tomto programu je administrativně a komunikačně značně 

náročnou záležitostí a žadatelé potřebují s dostatečným předstihem vědět, co se chystá a kdy, 

aby stihli vše řádně rozmyslet a připravit. 

 Pětina dotazů (20 %) se týkala podání návrhu projektu v Informačním systému Patriot 

a vyplňování elektronické přihlášky projektu. Lze očekávat, že podobné procento dotazů se 

bude ve fázi realizace vztahovat k vyplňování průběžných zpráv v Informačním systému 

Patriot. 

Navržený systém třídění s evidencí typických formulací a frekvence dotazů v rámci kategorií se 

osvědčil i pro zpracování otázek k programu DELTA. Je pravděpodobné, že podobný systém by ve 

svém základu mohl dobře fungovat i u dalších programů a sloužit jako základní platforma pro 

zpracovávání dotazů z Helpdesku s využitím v poradenství TA ČR. 

6.3.2. Závěry a doporučení 

Na základě tohoto rozboru můžeme formulovat následující závěry a návrhy: 

 Nutnost vytvoření a zavedení jednotného, jednoduchého a pravidelně aktualizovaného 

systému evidování otázek / odpovědí na Helpdesk. Úkol plně spadá do kompetence 

metodika Poradenského centra ČR (zpracování, způsob zpracování, kontrola, …). 

 Dobrý systém třídění otázek. Systém kategorií a podkategorií s jednotnými “labely” 

pokrývající celé spektrum dotazů. Doporučuje se třídění dotazů podle předmětu, který píše 

sám tazatel (dle autorů je dosavadní třídění nepřehledné, vždy jiná formulace, nutno 

kontrolovat a správně zařadit). V kompetenci metodika Poradenského centra ČR. 

 Jednotný a jednoduchý systém třídění umožňuje evidovat např. i typické formulace dotazů - 

k těmto by mohly být připraveny i “typické odpovědi” - tato evidence a příprava by mohla 

usnadnit přípravu a vzdělávání zaměstnanců Poradenského centra TA ČR. V kompetenci 

metodika Poradenského centra TA ČR. 

 Smyslem nového systému členění je zachytit a systematizovat tu část poptávky po 

poradenství, která není specifická, ale v podstatě rutinní a do navrhovaného systému se 

vejde. Dle hlubšího rozboru otázek k programům OMEGA a DELTA za rok 2015/2014 je tato 

každodenní opakující se část poradenství naprosto převažující - její usnadnění tedy 

citelně pomůže na obou stranách. 
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 Prvotní třídění dotazů bude probíhat již na úrovni samotného tazatele, kdy v aplikaci Helpdesk 

si tazatel pomocí klasického rolovacího nástroje rovnou zakliknutím vybere z nabídky 

kategorie dotazů (např. uchazeči a jejich způsobilost/změny a změnová řízení/finance 

a účtování nákladů/výsledky a výstupy/jiné apod., kategorie určuje metodik dle aktuálních 

potřeb). Tím se velmi usnadní práce metodika při třídění a kontrole. Přehledný systém dotazů 

následně snáze poslouží i k dalším analytickým účelům. 

 Otázkou zůstává potenciální úprava aplikace Helpdesk a zavedení aplikace pro evidování 

dat a aktivit na Helpdesku pro vnitřní potřeby TA ČR. 

6.4. Specifické oblasti poradenství 

Základní poradenství musí být postupně doplňováno o poradenství týkající se specifických oblastí 

inovačního cyklu, které mají zásadní význam pro úspěšné uplatnění výsledků VaVaI v praxi 

a nepřímou podporu VaV v České republice. Následující podkapitoly uvádějí oblasti, na které je vhodné 

se ve specifickém poradenství TA ČR zaměřit. 

6.4.1. Podpora exportu výsledků výzkumu 

V České republice velmi často dochází k tomu, že výzkumné projekty podpořené prostředky státního 

rozpočtu vlivem nedostatečné komunikace mezi výzkumnou a aplikační sférou nekončí úspěšným 

uplatněním výsledků v praxi. V této oblasti chybí facilitátor, který by umožnil spojit tyto dva světy 

a nabídl pro výzkumníky odpovídající uplatnění jejich výsledků v komerční sféře, a to nejen v České 

republice, ale i v zahraničí. Pokud by byl podpořen export výsledků VaV, velkou měrou by to prospělo 

jak českému výzkumu, tak růstu konkurenceschopnosti českých firem v zahraničí. Stát by navíc pro 

takovou podporu nemusel vynakládat žádné dodatečné prostředky a naopak z aplikace již vzniklých 

nápadů by těžila nejen ekonomika, ale i veřejné rozpočty. 

V rámci Poradenského centra TA ČR bude TA ČR schopna svým klientům poskytnout takové 

informace, týkající se podpory exportu, které by jim pomohly v cestě ke komercializaci výsledků VaV. 

Poradenské centrum TA ČR bude poskytovat svým klientům základní informace, týkající se podpory 

exportu výsledků VaV. 

Zaměstnanci Poradenského centra TA ČR budou k tomuto účelu využívat rovněž metodiku podpory 

exportu. V této metodice je navržena paralelní činnost pracovníků PC, kteří by měli v pravidelných 

intervalech vybírat projekty s exportním potenciálem. Při TA ČR vznikla k tomuto účelu pracovní 

skupina, která je zastoupena důležitými institucemi státní podpory exportu v České republice 

(Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou CzechTrade, Svazem 

průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou České republiky, Asociací malých a středních 

podniků a živnostníků Česko, Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s.). S těmito členy bylo také 

uzavřeno mnohostranné memorandum, které stvrzuje další spolupráci této pracovní skupiny v rámci 

Poradenského centra TA ČR. Spojení těchto institucí je unikátní v propojení všech strategických hráčů 

státní podpory podpory exportu České republiky a Poradenské centrum TA ČR tak bude moci klientům 

TA ČR poskytnout v rámci poradenství unikátní, běžně nedostupné a ucelené informace. V rámci 

tohoto poradenství podpory exportu bude nabídnuta garance Exportní garanční a pojišťovací 

společností, díky níž bude moci exportér získat bankovní úvěr na aplikaci výsledků výzkumné 

organizace ve vlastní výrobě či na dodatečný smluvní výzkum. V případě zájmu klienta bude moci 
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kapitán Poradenského centra TA ČR předat kontakt na příslušnou spolupracující organizaci (člena 

pracovní skupiny pro export výsledků VaV). 

Podrobné informace jsou k dispozici v dokumentu Metodika poradenství při exportu výsledků 

výzkumu. 

6.4.2. Nástroje financování 

Dosavadní podpora VaV, jak ze strany národních, tak ze strany evropských programů, byla založena 

zejména na dotacích, tedy na nenávratné podpoře. Tato forma v mnoha případech nevede 

k efektivnímu a hospodárnému vynakládání veřejných prostředků. Tento systém a způsob financování 

VaV je nezbytné reformovat. Zásadní otázkou je financování VaV po roce 2022, až nebude mít Česká 

republiky k dispozici prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů. 

Cílem změny strategie je: 

 více využít neveřejné prostředky, 

 rozvinout spolupráci s velkými firmami, 

 co nejpřesněji zacílit VaV podle potřeb společnosti (z angl. foresight). 

Na národní úrovni se připravuje finanční nástroj (fond fondů), do kterého by měla být vložena část 

dotací mj. i na inovace a spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi. Proces schvalování 

a přípravy legislativního rámce na národní úrovni je náročnější, než se předpokládalo. Souběžně 

probíhá analýza možného zapojení prostředků TA ČR do finančního nástroje na národní úrovni. 

V závislosti na dalším postupu budou klienti informování i o možnosti využít nové nástroje na podporu 

VaV. 

Prvotní otázkou pro Poradenské centrum TA ČR v oblasti využití finančních nástrojů je stanovit si, co 

a jak metodicky klientům / žadatelům poskytnout. 

Poradenské centrum TA ČR by mělo poskytnout základní informace týkající se finančních nástrojů. Za 

finanční nástroje se pro potřeby tohoto dokumentu považují inovativní nástroje na financování 

projektů realizovaných ve VaVaI. 

Finanční nástroje jsou popsány v mnoha dokumentech na národní i evropské úrovni. Poradenské 

centrum TA ČR by mělo mít k dispozici základní přehled těchto dokumentů s důležitými poznámkami, 

které se k jednotlivým dokumentům vztahují. Úkolem hlavního metodika je sledovat a mít přehled 

v těchto dokumentech a určit rozsah informací, které konzultanti poskytnou klientům / žadatelům. 

Jedním z nejpodstatnějších dokumentů, který se finančními nástroji zabývá, je Sdělení Komise: Evropa 

2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Stěžejní iniciativa strategie 

Evropa 2020: Inovace v Unii si bere za úkol klást důraz na investice do znalostí, mimo jiné používáním 

daňových pobídek a dalších finančních nástrojů na podporu většího soukromého investování do 

VaV. 

Finanční krize má značný dopad na schopnost evropských podniků a vlád financovat investiční 

a inovativní projekty. Pro dosažení cílů strategie Evropa 2020 je zásadní mít regulační prostředí, které 

zajistí efektivnost a současně bezpečnost finančních trhů. Evropa musí rovněž co nejvíce mobilizovat 

své finanční prostředky, využívat nové způsoby kombinování soukromých a veřejných 
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prostředků a vytváření inovativních nástrojů na financování potřebných investic, mimo jiné 

prostřednictvím partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Procesu, v němž mohou být 

inovace a podnikání financovány ziskovým způsobem již od investic v raném stadiu až po kotování na 

burzách, může poskytnout pozitivní dynamiku Evropská investiční banka a Evropský investiční fond 

v partnerství s některými z mnoha veřejných iniciativ a režimů, jež na vnitrostátní úrovni již fungují. 

Poradenské centrum TA ČR by mělo mít základní přehled a informace o poskytovatelích finančních 

nástrojů v rámci České republice. Nyní se problematice finančních nástrojů věnují některá 

ministerstva, která mají ve svých operačních programech nastavené parametry pro poskytování 

finančních nástrojů. Tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu (Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Operační program Výzkum, 

vývoj a vzdělávání), Ministerstvo životního prostředí (Operační program Životního prostředí), 

Ministerstvo pro místní rozvoj (Integrovaný regionální operační program). Finanční nástroje jsou 

řešeny i na úrovni magistrátu hlavního města Prahy (Operační program - Praha pól růstu České 

republiky). Silnější pozici by v oblasti finančních nástrojů měla hrát také Českomoravská záruční 

a rozvojová banka, která má s poskytováním finančních nástrojů určených k rozvoji a podpoře malých 

a středních podniků dlouholeté zkušenosti. 

Poradenské centrum TA ČR by si mělo do svých základních podkladů pro oblast finančních nástrojů 

zařadit i legislativu platnou nebo připravovanou. Základní teze z jednotlivých zákonů, nařízení či 

směrnic by mělo být Poradenské centrum TA ČR schopno nabídnout i klientům jako základní vodítko 

pro orientaci v oblasti finančních nástrojů. 

Finanční nástroje jsou legislativně ukotveny v následujících textech Evropské unie: 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) 966/2012, hlava VIII – definice 

a základní pravidla. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, hlava IV – specifikace požadavků 

na provádění finančních nástrojů. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, oddíl II – zvláštní pravidla pro 

finanční nástroje. 

Podrobně je téma popsáno v materiálu Analýza nových nástrojů podpory s možností využití při 

podpoře VaVaI v rámci programů TA ČR včetně vyhodnocení právního rámce a legislativních překážek. 

6.4.3. Pravidla veřejné podpory 

Pravidla veřejné podpory představují jeden ze základních předpokladů poskytování veřejných 

prostředků z programů TA ČR. V souladu s článkem 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie 

(2012/C 326/01, 02 a 03) jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních 

prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité 

podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné 

s vnitřním trhem, nestanoví-li smlouvy jinak. 

V rámci jednotlivých programů TA ČR se lze setkat se dvěma základními situacemi, a to v závislosti na 

typu příjemce, resp. charakteru podpořeného projektu: 



 
 

 
 

Strana 45/64 

i. financování nezakládá veřejnou podporu 

O veřejnou podporu se nebude jednat v případě, kdy je podpora poskytována organizacím pro výzkum 

a šíření znalostí9 na provádění nezávislého VaV a činnosti v rámci transferu znalostí ve smyslu části 

2.1.1 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)10. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o veřejnou podporu, lze poskytnout podporu až do výše 100 % 

uznatelných nákladů. 

ii. financování zakládá veřejnou podporu 

V ostatních případech se zpravidla bude jednat o poskytování veřejné podpory, neboť lze 

předpokládat naplnění všech znaků veřejné podpory s ohledem na skutečnost, že se jedná o dotace či 

subvence úrokových sazeb z veřejných prostředků, které mohou zvýhodňovat podniky působící 

v rámci různých odvětví hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že opatření má charakter programu, 

současně nelze vyloučit, že může dojít k ovlivnění obchodu mezi členskými státy, které se zpravidla 

předpokládá. 

TA ČR proto v současné době realizuje programy v souladu s Nařízením Komise č. 651/2014, které 

stanovuje příslušné procentní míry možné veřejné podpory, společně s definováním uznatelných 

nákladů a vymezením dalších podmínek, za nichž lze podporu poskytnout. 

Výše veřejné podpory závisí na typu projektu a může v souladu s čl. 25 nařízení Komise č. 651/2014 

činit až 50 % způsobilých nákladů pro průmyslový výzkum a 25 % způsobilých nákladů 

u experimentálního vývoje. Intenzitu podpory průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje lze 

navýšit až na 80 % způsobilých nákladů a to v závislosti na velikosti příjemce (o 10 % pro střední 

podnik a o 20 % pro malý podnik) nebo o 15 %, pokud projekt zahrnuje účinnou spolupráci či jsou 

výsledky projektu veřejně šířeny prostřednictvím konferencí, publikací, zdrojů s otevřeným přístupem 

nebo prostřednictvím volného softwaru nebo softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Podrobné 

vymezení pravidel a výše veřejné podpory je plně zohledněno v rámci konkrétních podmínek 

jednotlivých veřejných soutěží TA ČR, a to zejména v zadávací dokumentace a všeobecných 

podmínkách. 

Při nastavení specifické formy poradenství v případě veřejné podpory se jedná o specifickou situaci. 

Jak bylo řečeno výše, pravidla veřejné podpory jsou detailně popsána v rámci jednotlivých výzev 

a všeobecných podmínek. Navíc výše podpory již musí obsahovat stanovení výše podpory, která musí 

být v souladu s předpisy týkajícími se veřejné podpoře. 

Vytváření dalšího metodického postupu není smysluplné, neboť poskytovatel již pravidla aplikuje 

v jednotlivých výzvách. Tudíž úkolem Poradenského centra TA ČR bude případně využít již 

vypracované metodiky. Dále by mělo Poradenské centrum TA ČR žadatelům v rámci jednotlivých 

výzev poskytovat odbornou pomoc při orientaci v problematice veřejné podpory a při interpretaci 

jednotlivých ustanovení nařízení Komise č. 651/2014, které se vyznačuje značnou obecností či 

                                                             

9 Viz definice v článku 2 odst. 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 

a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále Nařízení Komise č. 651/2014). 

10 Sdělení Komise - Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) 
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nejasným výkladem. Touto odbornou pomocí může dojít ke snížení možných rizik poskytnutí 

nedovolené veřejné podpory, která může vést až k povinnosti navrátit protiprávní veřejnou podporu. 

K uvedenému tématu lze nalézt podrobné informace na stránkách TA ČR: 

http://tacr.cz/index.php/cz/legislativa/verejna-podpora/392-stanovisko-k-clanku-20-ramce-pro-

statni-podporu-vavai.html. 
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7. Pilotní ověření Poradenského centra TA ČR 

7.1. Poradenský stánek TA ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v 

roce 2015 

V rámci projektu bylo uskutečněno pilotní ověření navrhovaného modelu a metodiky Poradenského 

centra TA ČR. Příležitostí k tomu bylo konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (dále 

MSV) v září 2015 ve spolupráci s ORP zahájení již při analýze Helpdesku. 

Od pondělí 14. září 2015 do středy 16. září 2015 byli na stánku TA ČR (číslo 32, pavilon Z) zájemcům 

k dispozici dva odborní konzultanti (vedoucí ORP a referentka ORP) poskytující individuální 

konzultace a poradenství k otázkám z přípravné a realizační fáze projektů podpořených programy 

TA ČR. Zájemci se mohli na webových stránkách TA ČR dopředu přihlásit na půlhodinovou konzultaci. 

Stejně tak bylo počítáno s klienty, kteří přijdou na stánek s dotazy ad hoc. 

Obrázek 7: Poradenský stánek TA ČR na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2015 

 

Konzultace konané na MSV v Brně byly koncipovány jako pilotní ověření záměru zřízení 

profesionálního centra poradenských služeb TA ČR připravovaného v rámci projektu Zefektivnění 

činnosti TA ČR. Konzultací s klienty se proto zúčastnily také zástupkyně realizačního týmu 

Poradenského centra TA ČR z KA 6, které zajišťovaly dodatečnou komunikaci s klienty a poskytovaly 

základní poradenství v otázkách obecnějšího charakteru. Hlavním úkolem KA 6 bylo nezávislým 

pohledem zhodnotit průběh konaných konzultací a porovnat reálnou situaci s navrženým modelem. 

Důležitá byla rovněž zpětná vazba od klientů. Hodnocení očima klientů se uskutečnilo prostřednictvím 

lístků s postojovou otázkou a prostorem pro stručný vzkaz, který klienti vyplnili po skončení 
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konzultace - viz obrázek 9. Škálu lze popsat rovněž číselnými hodnotami 1 - 5 od nejhoršího po 

nejlepšího smajlíka. 

Obrázek 8: Lístek na hodnocení konzultace Poradenského centra TA ČR 

 

7.2. Hodnocení typických konzultací 

7.2.1. Konzultace základní 

Prvním typem konzultací uskutečněných na stánku TA ČR na MSV v Brně byly tzv. konzultace ad hoc. 

Klienti z řad uchazečů a řešitelů se především dotazovali na plánované výzvy: 

 Jaké soutěže budete vyhlašovat v příštím roce? 

 Kdy a kde se dozvíme přibližné datum vyhlášení soutěže? 

 Kolik finančních prostředků plánujete rozdělovat v další veřejné soutěži? 

Na stánek TA ČR přicházeli také návštěvníci, kteří dosud s TA ČR neměli žádnou zkušenost a zajímali 

se o to: 

 Co je TA ČR za instituci a čím se zabývá? 

 Jakým způsobem funguje systém programů a veřejných soutěží? 

 Jak mám postupovat, když uvažuji o podání návrhu projektu do programů TA ČR? 

Na tyto a podobné dotazy základního charakteru dokázaly odpovědět zástupkyně KA 6. Konzultace 

tohoto typu byly ve většině případů velice stručné a klienti následně ani nevyplňovali hodnotící lístky. 

K dispozici jsou pouze tři lístky hodnotící krátké ad hoc konzultace, jejichž výsledky jsou pozitivní: 5, 5 

a 4. 

7.2.2. Konzultace obecné 

Příkladem konzultace typické pro agendu budoucího Poradenského centra TA ČR je následující. 

Klientem byl řešitel projektu 1. veřejné soutěže v programu ALFA, podprogramu 3. V rámci projektu 

řešitelé navrhovali vylepšenou železniční výhybku, která je aktuálně již úspěšně v provozu v Ústí nad 

Orlicí a měla by být zavedena i ve Slovenské republice. Náplní konzultace bylo závěrečné vypořádání 

projektu. V průběhu 40 minutové konzultace byly podrobně diskutovány následující otázky. 
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 Výsledky projektu 

o Co může být výsledkem projektu? 

o Máme jako hlavní příjemci odpovědnost, jaké výsledky vložili do RIV11 spoluřešitelé? 

o Máme navíc neplánované výsledky projektu - můžeme je zadat do RIV? 

 Závěrečná zpráva 

o Jak postupovat při vyplňování závěrečné zprávy? 

o Kdy je vhodné zahájit zpracování, abychom vše stihli v termínu? 

o Jakým způsobem máme vkládat výsledky projektu při vyplňování závěrečné zprávy? 

o Jaké další dokumenty se odevzdávají společně se závěrečnou zprávou? 

o Je nějakým způsobem omezena datová kapacita pro vkládání dokumentů do závěrečné 

zprávy? 

 Implementační plán 

o Jak postupovat při vyplňování implementačního plánu? 

o Kde lze nalézt odkaz na vyplnění implementačního plánu a kdy bude aktivní? 

 Smlouva o využití výsledků 

o Co vše a jakým způsobem má být uvedeno ve Smlouvě o využití výsledků? 

o Mají se do Smlouvy o využití výsledků uvést i neplánované výsledky projektu? 

o Lze využití výsledků ošetřit pouze jako dodatek ke Smlouvě o spolupráci? 

 Pravidla kolaborativního výzkumu 

o Musíme mít jeden výsledek sdílený - který je vhodné vybrat, jak uvedenou skutečnost 

uvést do Smlouvy o využití výsledků? 

o Máme celkem 25 výsledků, stačí mít pouze jeden společný nebo je vhodnější uvést více 

společných výsledků? 

 Závěrečné oponentní řízení 

o Jakým způsobem probíhá závěrečné oponentní řízení, jak se na něho připravit? 

Dle hodnocení KA 6 probíhala konzultace naprosto bez problémů, referentka ORP poskytla jasné 

a srozumitelné odpovědi na všechny otázky a své odpovědi doplňovala praktickými ukázkami 

v informačním systému. Hodnocení klienta bylo nejlepší možné, tzn. 5, s poznámkou: Dozvěděl jsem se 

vše, co jsem potřeboval. 

                                                             

11 RIV = Rejstřík informací o výsledcích projektů 
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7.2.3. Specifické konzultace 

Dále je uveden příklad konzultace složitějšího typu, která bude pravděpodobně doménou zkušených 

pracovníků příslušných oddělení schopných odpovídat na dotazy velmi konkrétní a specifické pro 

určitý typ projektu. Klientkami byly řešitelky projektů - zástupkyně jednoho podniku, který patří ke 

pravidelným příjemcům podpory z programů TA ČR a aktuálně má na TA ČR v řešení celkem osm 

projektů. Otázky ve většině případů směřovaly nad rámec obecného poradenství a týkaly se spíše 

konkrétních problémů a nečekaných skulin v pravidlech. Bylo nutné využít informačního systému 

a dohledat konkrétní údaje pod identifikačními čísly jednotlivých projektů. V průběhu 70 min. 

konzultace byly diskutovány následující otázky: 

 Výsledky projektu 

o Váháme, zda v situaci projektu XY zvolit výsledek typu prototyp nebo software? 

o Pokud nás čeká změna druhu výsledku, jak v daném případě postupovat? 

o Termín splnění výsledku – na oponentním řízení nám bylo vytýkáno, že jsme termín 

splnili již v roce 2013 a ne podle původního nahlášení v roce 2015. Lze uvedené ošetřit 

pro příště? 

 Pravidla kolaborativního výzkumu 

o Máme povinnost mít jeden výsledek společný – aktuálně máme dva výsledky, jedna 

firma dělala přijímač, druhá odpovídač, každá vlastní jeden a bude ho samostatně 

komercializovat, ale jedna bez druhé by nemohla vyvinout ani jeden z uvedených 

výsledků, musely při vývoji a testování spolupracovat - lze to takto uvést a jedná se 

o splnění podmínky kolaborativního výzkumu? 

 Míra podpory při změně rozpočtu 

o V letošním roce je stanovena 55 % míra podpory. Nedojde však k vyčerpání 100 tis. Kč, 

které budou převedeny změnovým řízením do dalšího roku řešení. V dalším roce je 

přislíbena 60 % míra podpory. Změní se míra podpory i pro převedenou částku? 

 Implementační plán 

o Kdy se otevře v Informačním systému Patriot k vyplňování? 

 Informační systém Patriot 

o Jsem vlastníkem projektů v Informační systém PATRIOT i kontaktní osobou projektů, 

ale informační emaily jsou zasílány pouze jednotlivým řešitelům. Jak je možné změnit 

zasílání? 

 Smlouva o využití výsledků 

o Je vhodné do Smlouvy zahrnout i výsledky, které byly neplánované a jsou součástí 

dílčích cílů projektu? 

 Helpdesk 

o Zasílali jsme opakovaně dotazy prostřednictvím Helpdesk, ale nikdo nám neodpověděl. 
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 Změna termínu odevzdání průběžné zprávy 

o Lze zažádat o změnu termínu odevzdání průběžné zprávy z 15. ledna na 30. ledna. 

Pokud ano, jakým způsobem? 

 Uznatelnost nákladů 

o Nejlevnější cenu na nákup služby obdržena od osoby propojená. Lze ji akceptovat? 

Dle hodnocení KA 6 probíhala konzultace optimálně, oba konzultanti z ORP poskytli klientkám jasné 

a srozumitelné odpovědi na otázky, které bylo možné zodpovědět na místě. V případě otázek, ke 

kterým bylo nutné získat podrobnější vhled a stanovisko experta (např. vedoucí OKP ohledně 

finančních otázek), byly klientky požádány o zaslání těchto dotazů emailem na adresu vedoucího ORP, 

s tím, že budou v nejbližší době zodpovězeny. Obě klientky byly na konzultaci dobře připraveny, 

podařilo se tak využít stanovený čas. Hodnocení klientek bylo nejlepší možné, tzn. v obou případech 5, 

s poznámkou: Děkuji za konzultaci - nevyřešené dotazy zašlu emailem. a Děkujeme, velmi dobrá 

spolupráce a zodpovězení dotazů. Poradenské centrum vítáme. 

Obrázek 9: Propagační materiál Poradenského centra TA ČR na MSV v Brně 

 

7.3. Shrnutí a závěry z pilotního ověřování 

Na základě zkušeností z pilotního ověření Poradenského centra TA ČR na MSV v Brně ve dnech 14. - 

16. září 2015 lze formulovat následující závěry. 

 Poradenství formou osobní konzultace je dle pozorování metodiků KA 6 s přihlédnutím 

k hodnocení klientů velice důležitým a oboustranně dlouhodobě přínosným článkem 

komunikace TA ČR s veřejností - patří mu proto jednoznačná podpora. Potvrdila se zároveň 

nutnost komplexní metodické přípravy. 

 Je nutné rozlišit dvě úrovně poradenství, a sice poradenství obecné a specifické 

poradenství. 
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o Poradenství obecné zahrnuje konzultace typu základního a obecného (dle výše 

uvedeného popisu) a je doménou odpovídající možnostem Poradenského centra TA ČR. 

o Náročnější úrovní je specifické poradenství zahrnující otázky ke konkrétním situacím 

jednotlivých projektů - bude doménou příslušných referentů a expertů na danou oblast. 

o Popsaný model na základě pilotního ověření odpovídá představě navržené v tomto 

analytickém dokumentu - viz obrázek 6: Role a pozice Poradenského centra TA ČR 

v rámci TA ČR v kapitole 4.2. 

 Práce Poradenského centra TA ČR by měla být pravidelně monitorována. Samozřejmostí 

je dobrý systém evidence návštěv, dotazů a odpovědí. Stejně důležitá je zpětná vazba od 

klientů, např. formou hodnotících lístků. Jednou ročně se uskuteční evaluace přínosu 

Poradenského centra TA ČR. 

 Poradenské centrum TA ČR by mělo mít vlastní propagační a informační materiály. 

Důležitou stránkou je jednoduchost, přehlednost, dobré vizuální zpracování, poutavost 

informace. Potřebná bude spolupráce se sekcí PR. Pro potřeby pilotního ověření Poradenského 

centra TA ČR na MSV v Brně byl ve spolupráci KA 6 a KA 7 vytvořen leták na obrázku 13.  
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8. Alternativní řešení poradenských služeb TA ČR 

Z hloubkové analýzy, v návaznosti na strategii TA ČR přiblížit se klientovi, vyplynul závěr – je nutné 

změnit současný stav, posílit vztahy mezi všemi partnery v procesu VaV, rozšířit škálu informací 

uživatelům Helpdesku. V této kapitole je proto navržena minimalistická varianta poskytování 

poradenských služeb úpravou dosavadních nástrojů. Tato varianta však dostatečně nepokrývá zjištěné 

požadavky na služby TA ČR, jako např. poptávku po osobních konzultacích. Kapitola uvádějící 

minimalistickou variantu je doplněna zejména pro případ, kdy Poradenské centrum TA ČR bude 

moci být zřízeno až po určité době, zejména s ohledem na dostupná tabulková místa. 

8.1. Úprava dosavadních nástrojů 

 Telefonické poradenství: 

o Nutné telefonické poradenství lépe organizačně podchytit a ukotvit jako oficiální 

doplnění Helpdesku. Mělo by mít určitou formu callcentra, ovšem nikoliv ve smyslu 

“profesionálních poradců na telefonu”, spíše se jedná o zajištění oficiální možnosti 

konzultovat po telefonu se zkušeným pracovníkem ORP, který bude mít na vyřizování 

dotazů dostatek času. Zásadní podmínkou je však zaznamenávání dotazů a odpovědí 

a zejména jasná metodika pro zodpovídání dotazů. 

 Vylepšení Helpdesk: 

o V ideálním případě by měl být Helpdesk vytvořený na míru, překážkou jsou však 

náklady, odhadované vedoucím úseku ICT na cca 100 000 Kč. Reálnější je úprava 

používané verze. Pomohlo by pracovat s odpověďmi, třídit je a vytvářet databázi často 

kladených dotazů (FAQ). Z toho vyplývá odfiltrování opakujících se otázek. Ke zvážení 

je návrh připravit specifické poradenství i pro hodnotitele, případně v kombinaci 

s neveřejným Helpdeskem pro oponenty projektů TA ČR. 

 Jasná pravidla a srozumitelnost: 

o Ukazuje se, že klíčovou otázkou je vytváření jasných a srozumitelných pravidel. Jak 

vyplývá z uskutečněné analýzy, v TA ČR chybí metodik, který by dokázal využít 

a jednotně zpracovat informace z odlišných zdrojů (např. zkušenosti expertů TA ČR, 

analýzy Helpdesk, dotazy ze seminářů, výsledky průzkumů), vytvořit a aktualizovat 

okruhy často kladených otázek, připravit jasné a srozumitelné odpovědi a zpracovat 

přehledné příručky. Chybí rovněž systém proškolování pracovníků poskytujících 

poradenství. 
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9. Metodika zřizování a fungování Poradenského centra pro TA ČR 

9.1. Rozhodnutí o zřízení Poradenského centra TA ČR, vyčlenění zdrojů 

Poradenské centrum TA ČR je koncipováno jako součást TA ČR. Předpokládá se umístění v hlavní 

budově, ideálně v přízemí. 

Poradenské centrum TA ČR by mělo mít dva stálé pracovníky, a to “kapitána” Poradenského centra 

TA ČR a hlavního metodika Poradenského centra TA ČR, oba s pracovním úvazkem 0,5 HPP pro 

Poradenské centrum TA ČR, tedy 20 hodin týdně. 

Náklady na zřízení a první rok provozu Poradenského centra TA ČR jsou odhadovány na cca 

666,7 tis. Kč na jeden plný pracovní úvazek. V případě rozšířené varianty Poradenského centra TA ČR 

se třemi plnými pracovními úvazky se náklady na zřízení a první rok pohybují okolo 2 mil. Kč. 

Lidské zdroje, vymezení rolí a odpovědností Poradenského centra TA ČR jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tabulka 11: Kompetenční model „kapitána“ a metodika Poradenského centra TA ČR 

Úkoly a kompetence „kapitána“ Úkoly a kompetence metodika 

 vytvářet křivky zájmu o poradenské služby a o oblasti 
poradenství 

 organizovat plán služeb v Poradenském centru TA ČR 

 spravovat kalendář akcí Poradenského centra TA ČR 

 organizačně zajišťovat konzultace 

 zveřejnit seznam konzultantů na webových stránkách 

 řídit a organizovat virtuální služby jako jsou fóra, chat, 
emaily 

 volit vhodný komunikační kanál ve spolupráci s PR 
úsekem 

 navrhovat opatření ke zlepšení poradenství 

 spoluorganizovat odborná školení, výjezdy 

 vést dokumentaci, strukturované reporty a oficiální 
korespondenci 

 ve spolupráci s IT řídit provádění klíčových úloh 
v oblasti správy systému, správy databáze, zálohování, 
archivace a obnovení řízení, reportování 

 systematicky tvořit metodiky 

 vytvářet vzory, vzorové instrukce, metodiky 

 uskutečňovat a řídit analýzu Helpdesk a callcentra 

 vypracovat systém třídění a zodpovídání FAQ 

 vypracovat systém zajištění formulace odborné otázky 
a odpovědi 

 vypracovat systém zaznamenávání odpovědí 
u callcentra, bude-li to relevantní 

 vypracovat systém monitoringu a evaluace práce 
Poradenského centra TA ČR 

 zajišťovat zpětnou vazbu z práce Poradenského centra 
TA ČR pro TA ČR 

 úzce spolupracovat s úsekem PR 

 spolupracovat s personálním úsekem při koncipování 
vzdělávání pracovníků Poradenského centra TA ČR 

 ve spolupráci s IT pomáhat vytvářet systém zálohování 
a archivace 
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Požadavky na „kapitána“ Požadavky na metodika 

 pozitivní, praktické myšlení 

 selekce priorit 

 dynamická osobnost 

 výborné organizačním schopnosti 

 dovednost řídit, vést, delegovat 

 věcné a srozumitelné zadávání úkolů 

 schopnost motivovat pracovníky 

 vytrvalost, odolnost vůči stresu 

 cílevědomost, rozhodování 

 schopnost pracovat ve špičkách 

 dodržování termínů – zvládání úkolů v čase 

 spolehlivost 

 zodpovědnost a loajálnost 

 orientace na klienta – vyhodnocení a uspokojení jeho 
potřeb 

 myšlení v logických vazbách a návaznostech 

 schopnost inovovat postupy 

 velmi dobré formulační schopnosti 

 přesnost, systematičnost, důslednost 

 dovednost klasifikovat a třídit 

 agilita – schopnost implementovat věci do praxe 

 konstruktivní kontrola 

 dotahování věcí do konce 

 dodržování termínů – zvládání úkolů v čase 

 trpělivost, spolehlivost 

 komunikativnost 

 zodpovědnost a loajálnost 

 orientace na klienta – vyhodnocení a uspokojení jeho 
potřeb 

Pracovní doba bude stanovena na základě plánu a předběžného odhadu požadavků klientů. 

Poradenské centrum TA ČR by mělo být klientům k dispozici 20 hod. týdně (např. 4 hod. denně, 

případně 6 - 7 hod. 3x do týdne). 

Pro velmi důležitou podporu myšlenky Poradenského centra TA ČR v náročné fázi, kdy bude nutné 

komunikovat s velmi vytíženými pracovníky OVS, ORP, oddělení kontroly a právního úseku, bude 

zásadní zajistit informování zaměstnanců TA ČR (komunikace “dovnitř”) a seznámit právě je 

s koncepcí poradenských služeb. Pro další úspěch Poradenského centra TA ČR je klíčové získat pro 

tento záměr pozitivní ohlas a podporu. Poradenské centrum TA ČR bylo prezentováno ve dnech 

16. června 2015 a 26. října 2015 na semináři k hlavním výstupům aktivity KA 6 pro zaměstnance 

TA ČR. Dále je nutné uveřejnit informaci o záměru na intranetu, případně na sociálních sítích 

(např. facebook, twitter). 

Druhým krokem by mělo být informování odborné veřejnosti, především z řad uchazečů o podporu 

a řešitelů projektů, dále zástupců projektových oddělení výzkumných organizací a zástupců firem 

zaměřených na VaVaI. 

Konkrétní kroky: 

 Rozhodnout o ustavení Poradenského centra pro TA ČR a o počáteční i cílové variantě a vypracovat harmonogram 

kroků v závislosti na zvolené variantě. 

 Začlenit Poradenské centrum TA ČR do organizační struktury TA ČR (společně se sekcí PR). 

 Vyčlenit finanční zdroje a vybrat vhodné adepty na funkci „kapitána“ a metodika Poradenského centra TA ČR 

 Vyčlenit vhodné prostory pro vybudování Poradenského centra TA ČR. 

 Průběžně, v návaznosti na semináře z června a listopadu 2015, informovat zaměstnance TA ČR, o koncepci 
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poradenských služeb a získat pro tento záměr pozitivní ohlas a podporu. 

 Informovat odbornou veřejnost, především z řad uchazečů o podporu a řešitelů projektů, dále zástupců 

projektových oddělení výzkumných organizací a zástupců firem zaměřených na vědu a výzkum, o zřizování 

Poradenského centra TA ČR. 

 S nově otevřeným Poradenským centrem TA ČR bude nutné seznámit zástupce Veřejné správy. 

9.2. Harmonogram ustavení a fungování Poradenského centra TA ČR 

Intenzivní příprava zahájení Poradenského centra TA ČR musí započít minimálně tří, lépe šesti měsíců 

před spuštěním Poradenského centra TA ČR. 

Základem bude podrobná analýza potřeb Poradenského centra TA ČR dle plánu vyhlašování soutěží na 

rok 2016 a 2017, na základě zkušeností pracovníků OVS, ORP a oddělení kontroly z předchozích let. 

Dalším krokem bude analýza dostupných informačních materiálů v návaznosti na vypracovanou 

křivku požadavků, opět na základě zkušeností pracovníků OVS, ORP a oddělení kontroly z uplynulých 

let, v konzultaci s právním úsekem TA ČR. Nové materiály Poradenského centra TA ČR budou 

připravovány takovým způsobem, aby poskytly srozumitelné a jednoznačné informace. Metodiky 

poradenství a návody pro klienty by měly být k dispozici jak na webu TA ČR, tak v papírové formě 

přímo v kanceláři Poradenského centra TA ČR. 

Bude připraven podrobný předběžný harmonogram fungování poradenského centra. 

Konkrétní kroky: 

 „Kapitán“ vypracuje analýzu potřeb Poradenského centra TA ČR 

 Metodik vypracuje analýzu dostupných informačních materiálů 

 „Kapitán“ ve spolupráci s metodikem připraví orientační program fungování Poradenského 

centra TA ČR a stanoví termíny seminářů ve vazbě na vyhlašované soutěže 

9.3. Vytvoření přehledného systému poradenství a úprava Helpdesk 

Dalším nezbytným krokem bude připravit přehledný systém třídění dotazů dle jednotných názvů 

kategorií (tzv. labelů), včetně evidence typických formulací dotazů a frekvence dotazů v rámci 

podkategorií/kategorií pro vyhlašované veřejné soutěže. Vytvoření jednotného, jednoduchého 

a pravidelně aktualizovaného systému evidování otázek / odpovědí na Helpdesk plně spadá do 

kompetence metodika Poradenského centra TA ČR (zpracování, způsob zpracování, kontrola, ...). 

Následně bude vytvořen systém třídění otázek. Systém kategorií a podkategorií s jednotnými 

“labely” pokrývající celé spektrum dotazů. Doporučuje se třídění dotazů dle předmětu, který píše sám 

tazatel (podle autorů je dosavadní třídění nepřehledné, pokaždé jiná formulace, nutno kontrolovat 

a správně zařadit). V kompetenci metodika Poradenského centra TA ČR. 

Základem systému je jednotný a jednoduchý systém třídění umožňující evidovat např. i typické 

formulace dotazů - k těmto by mohly být dopředu připraveny i “typické odpovědi” - tato evidence 

a příprava by mohla usnadnit přípravu a vzdělávání zaměstnanců Poradenského centra TA ČR. 

V kompetenci metodika Poradenského centra TA ČR. 
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Smyslem nového systému členění je odhalit a systematizovat tu část poptávky po poradenství, 

která není bytostně specifická, ale v podstatě rutinní. Tato každodenní opakující se část 

poradenství naprosto převažuje - její usnadnění tedy citelně pomůže na obou stranách. 

Prvotní třídění dotazů bude probíhat již na úrovni samotného tazatele, kdy v aplikaci Helpdesk si 

tazatel pomocí klasického rolovacího nástroje rovnou zakliknutím vybere z nabídky kategorie dotazů 

(např. uchazeči a jejich způsobilost/změny a změnová řízení/finance a účtování nákladů/výsledky 

a výstupy/jiné apod., kategorie určuje metodik dle aktuálních potřeb). Tím se velmi usnadní práce 

metodika při třídění a kontrole. Přehledný systém dotazů snáze slouží i k dalším analytickým účelům. 

Konkrétní kroky: 

 Metodik, ve spolupráci se zkušenými pracovníky OVS, ORP, oddělení kontroly a právním 

úsekem, uskuteční analýzu dotazů HelpDesk, které uchazeči v minulosti kladli u soutěží, které 

budou vyhlašovány. 

 Na základě analýzy a v souvislosti s doporučeními metodik vypracuje systém třídění dotazů. 

 Ve spolupráci s pracovníky OVS, ORP, oddělení kontroly a právním úsekem vypracuje metodik 

typizované odpovědi na nejčastěji se opakující otázky. 

Dalším nezbytným krokem je úprava aplikace Helpdesk a vytvoření přehledu nejčastěji se opakujících 

otázek. Náklady na Helpdesk vytvořený na míru se odhadují na 100 000 Kč. Reálnější je aktualizace 

používané verze. Zlepšením by bylo pracovat odpovědi, třídit je a vytvářet databázi často kladených 

dotazů (FAQ), 

Konkrétní kroky: 

 Vedení TA ČR posoudí možnost úpravy aplikace Helpdesk a rozhodne o rozsahu změny. 

 IT úsek bude pověřen úpravou aplikace Helpdesk na základě analýzy a navrženého systému 

třídění dotazů, včetně zavedení aplikace pro evidování dat a aktivit na Helpdesku pro vnitřní 

potřeby TA ČR. 

9.4. Harmonogram výjezdů a seminářů 

„Kapitán“ Poradenského centra TA ČR připraví orientační harmonogram seminářů a výjezdů v souladu 

s plánovanými veřejnými soutěžemi v jednotlivých programech. Výjezdy by měly být zaměřeny 

výhledově do dalších regionů, aby místo bylo dostupné pro co nejvíce uchazečů (např. Ostrava). 

Záměrem je navázat pravidelnou spolupráci např. s JIC a s BIC. Cílem je přiblížit poradenskou službu 

uchazečům a vedlejším efektem je posílení spolupráce s těmito organizacemi. Zároveň by bylo vhodné 

navázání Poradenského centra TA ČR na MSV v Brně, případně i na dalších odborných veletrzích (Tech 

Agro, Vetex a další). Úkolem metodika je vypracovat systém dotazníků a hodnotících formulářů. 

Konkrétní kroky: 

 Připravit harmonogram seminářů a výjezdů a vyčlenit pracovníky OVS, ORP, oddělení kontroly 

a právního úseku k zajištění prezentací. 

 Informovat v dostatečném předstihu pracovníky TA ČR o harmonogramu.  
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 S pracovníky pověřenými PR propagovat připravované akce v médiích. 

 Připravit systém dotazníků a hodnotících formulářů. 

 Zpracovat výstupy ze seminářů a výjezdů a připravit návrhy metodických opatření a informaci 

pro vedení TA ČR. 

9.5. Alternativní možnosti fungování Poradenského centra TA ČR 

Nebude-li rozhodnuto o zřízení Poradenského centra TA ČR nebo bude fungování Poradenského 

centra TA ČR odloženo, je vhodné projednat alespoň minimalistickou variantu poskytování 

poradenských služeb úpravou dosavadních nástrojů. Tato varianta však dostatečně nepokrývá zjištěné 

požadavky na služby TA ČR, jako např. poptávku po osobních konzultacích. 

Konkrétní kroky: 

 Vedení TA ČR rozhodne o odložení spuštění Poradenského centra TA ČR. 

 Bude rozhodnuto o minimalistické variantě a úpravě dosavadních nástrojů: 

 Telefonické poradenství - lépe organizačně podchytit a ukotvit jako oficiální doplnění 

Helpdesku. Zásadní podmínkou je zaznamenávání dotazů a odpovědí. Metodik vypracuje návrh 

metodiky, systém zaznamenávání dopracovat ve spolupráci s úsekem IT.  

9.6. Vzdělávání zaměstnanců Poradenského centra TA ČR 

V současném základním návrhu se počítá s postupným zaučováním nově přijatých zaměstnanců na 

příslušných odděleních. Poradenství v Poradenském centru TA ČR by poskytovali zkušení pracovníci 

oddělení, přičemž znalostní potenciál a zkušenosti z Poradenského centra TA ČR by byly následně 

předávány juniorním zaměstnancům. Jako jedna z možností se jeví práce ve dvojici, v níž zkušený 

pracovník supervizuje juniora. Náplň vzdělávání by měl navrhnout metodik. Otázka vzdělávání by 

měla být detailněji navržena a projednána s personálním oddělením. Konzultanti by měli umět 

vysvětlit pojmy a uvádět názorné příklady. Vhodné je rovněž užití grafických schémat apod. 

Konkrétní kroky: 

 Připravit harmonogram vzdělávání zaměstnanců Poradenského centra TA ČR – zajistí metodik 

ve spolupráci s personálním oddělením. 

 Informovat v dostatečném předstihu pracovníky TA ČR o harmonogramu vzdělávání. 

 Připravit systém dotazníků a hodnotících formulářů pro vzdělávání pracovníků Poradenského 

centra TA ČR – zajistí personální úsek. 

Samozřejmým úkolem pracovníků Poradenského centra TA ČR bude spolupracovat s úsekem PR při 

budování pozitivního obrazu TA ČR jako moderní instituce, chápající uchazeče jako své klienty. Jejich 

trvalým cílem je respektovat, že poradenství formou osobní konzultace, ale i Helpdesk nebo 

případně callcentra je velice důležitým a oboustranně dlouhodobě přínosným článkem komunikace 

TA ČR s veřejností - patří mu proto jednoznačná podpora. Trvale usilovat o přípravu kvalitních 

informačních a propagačních materiálů. Uvědomovat si i význam zpětné vazby a kritických 

připomínek klientů pro zlepšení práce TA ČR.  
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10. Seznam použitých zkratek 

BIC Podnikatelské a inovační centrum Plzeň 

FAQ Často kladené dotazy (z angl. Frequently Asked Questions) 

JIC Jihomoravské inovační centrum 

KA 6 Klíčová aktivita 6 

Metodika Metodika Poradenského centra TA ČR v oblasti specifických témat přípravy a realizace 
projektů VaVaI 

MSV Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 

OKP Oddělení kontrol projektů TA ČR 

ORP Oddělení realizace projektů TA ČR 

OVS Oddělení veřejných soutěží TA ČR 

PR Volně přeloženo do češtiny vztahy s veřejností (z angl. Public relations) 

TA ČR Technologická agentura České republiky 

VaV Výzkum a experimentální vývoj 

VaVaI Výzkum, experimentální vývoj a inovace 

Zákon č. 130/2002 Sb. Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 

Zefektivnění činností 
TA ČR 

Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit 
organizací veřejné správy v oblasti VaVaI 
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