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Informace o projektu 

Projekt Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací 

a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 

(dále projekt) doplňuje portfolio projektů Technologické agentury ČR (dále TA ČR), které napomohou 

ke zvýšení efektivity a kompetencí TA ČR při vynakládání veřejných prostředků na podporu výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací (dále VaVaI). 

Projekt byl rozdělen do 3 úrovní v rámci 7 klíčových aktivit projektu, které dohromady tvoří 

komplexní systém efektivního poskytování podpory VaVaI prostřednictvím TA ČR: 

• Úroveň vnitřního prostředí je zaměřena na procesy TA ČR - především nové analytické metody 

hodnocení VaVaI a řízení oponentů. 

• Úroveň partnerského prostředí cílí na efektivnější fungování činnosti s vazbami na partnery - 

orgány státní správy a samosprávy, příjemce podpory, externí hodnotitele apod.  

• Poslední úrovní je prostředí VaVaI v České republice a zahraniční spolupráce, jehož je TA ČR 

součástí.  

Konkrétní klíčové aktivity projektu jsou uvedeny níže: 

1) Zmapování a posouzení významu VaVaI ve strategických dokumentech veřejné správy. 

2) Nastavení nového rámce pro odbornou podporu státní správy. 

3) Příprava nových analytických metodik hodnocení VaVaI. 

4) Zefektivnění spolupráce s externími experty TA ČR. 

5) Příprava činnosti inovačního think-tanku. 

6) Zefektivnění poradenských služeb v rámci TA ČR a pilotní ověření jejich poskytování. 

7) Zvýšení informovanosti veřejné správy o inovacích a nastavení systému vzdělávání 

zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti VaVaI a zavedení metody Pre-Commercial 

Procurement. 

Tento výstup byl vytvořen v rámci klíčové aktivity 7, podaktivity 7.2 projektu - Vzdělávání 

zaměstnanců ve VaVaI. 
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1 Úvod do problematiky 

1.1 Historie a počátky zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi v České 
republice 

Česká republika stanovila strategickými dokumenty (Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje 

a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 20201 a Strategie mezinárodní 

konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012 - 20202) úkol vypracování programu podpory 

využívajícího zadávání veřejných zakázek výzkumu a vývoje (dále VaV) v předobchodní fázi, tzv. pre-

commercial public procurement (dále PCP), za účelem podpory inovativních řešení předkládaných 

malými a středními podniky. Mělo se jednat o místním podmínkám přizpůsobený program SBIR3 ze 

Spojených států amerických, který je úspěšně replikován programem SBRI4 ve Spojeném království 

Velké Británie a Severního Irska, a který je v současnosti pilotně testován ve většině Evropských zemí. 

V České republice tento úkol naráží jak na faktické legislativní bariéry - úprava zákona č. 130/2002 

Sb., o podoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, v platném znění 

(dále zákon č. 130/2002 Sb.) v součinnosti s příslušnými resorty, tak na obavy orgánů veřejné správy 

jako konečných potenciálních uživatelů výsledků aplikovaného výzkumu řešeného metodou PCP 

plynoucích z domnělé problematičnosti spojeného s výběrem řešitelů. 

TA ČR se úkolem daným národními strategickými dokumenty zabývá od roku 2011. Od té doby 

realizovala twinningový projekt INNO NETS s několika evropskými inovačními agenturami. TA ČR si 

dále nechala zpracovat právní analýzy možností využití metody PCP k podpoře VaV. Předmětem první 

analýzy bylo především posouzení legálnosti implementace programu tohoto typu a posouzení 

možných nástrojů k jeho realizaci. Z analýzy vyplynulo, že TA ČR je oprávněna program tohoto typu 

realizovat a dále doporučila pro realizaci PCP využití několika metod a institutů stanovených zákonem 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále zákon č. 137/2006 Sb.) případně jejich 

kombinaci. 

Pro implementaci metody je v České republice nutné zohlednit, že se jedná o veřejnou podporu, jejíž 

poskytování je upraveno speciálním zákonem pro poskytování veřejné podpory ve VaV, tj. zákonem 

č. 130/2002 Sb. Poskytování veřejné podpory probíhá způsobem veřejné soutěže pro výběr vhodných 

projektů k podpoře, nebo způsobem veřejné zakázky, v rámci které jsou podmínky projektu 

uveřejněny při vyhlášení. Legislativa České republiky dosud neumožňuje řešení PCP jiný způsob než 

                                                             

1 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 
schválená dne 24. dubna 2013 usnesením vlády č. 294 

2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012 - 2020 schválená dne 27. září 2011 usnesením vlády 
č. 713 

3 SBIR = Small Business Innovation Research program 
[https://sbir.nih.gov/] 

4 SBRI = Small Business Research Initiative 
[https://sbri.innovateuk.org/] 
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v rámci Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby 

státní správy BETA (dále Program BETA)5, a to formou veřejné zakázky. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU6 v odůvodnění (47) uvádí, že: … řada modelů 

zadávání veřejných zakázek je uvedena ve Sdělení k PCP7 ze dne 14. prosince 2007 nazvaném Zadávání 

veřejných zakázek v předobchodní fázi: Podpora inovace za účelem zajištění udržitelně vysoké kvality 

veřejných služeb v Evropě, které se týká veřejných zakázek na ty služby v oblasti výzkumu a vývoje, jež 

nespadají do oblasti působnosti této směrnice. Tyto modely by byly nadále k dispozici jako doposud, avšak 

tato směrnice by rovněž měla přispět k usnadnění zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací 

a napomáhat členským státům při dosahování cílů v oblasti Unie inovací. 

Česká republika, díky stávajícímu vnitrostátnímu legislativnímu řešení, do této chvíle nedokázala 

výhody plynoucí z této směrnice plně využít. 

V návaznosti na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU se jeví pravděpodobné, že se 

podaří nově zaváděné instituty i s ohledem na pilotní projekty TA ČR do českého právního řádu lépe 

inkorporovat. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ve svých důvodech odkazuje na možnost 

použití PCP jako metody využitelné mimo režim předpisů týkajících se zadávání veřejných zakázek. 

Pro použití v režimu veřejných zakázek nařizuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/24/EU členským státům zavést inovační partnerství (článek 31). 

V současné době probíhají diskuse nad způsobem inkorporace inovačního partnerství v českém 

právním řádu a spolu se zatímní legislativní nejistotou ohledně zavedení PCP je tedy k řešení, zda 

veřejná správa raději využije institutu inovačního partnerství nebo bude vhodnější aplikovat 

mechanismy veřejné podpory na metodu PCP. Z textace Směrnice vyplývá, že inovační partnerství 

pokrývá celou oblast inovací (služby, dodávky i stavební práce), zatímco PCP je vhodná spíše pro 

služby v oblasti výzkumu, i když i ty mohou mít hmatatelné výsledky. PCP by ale mělo být 

administrativně méně náročné. 

                                                             

5 Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA schválený dne 

19. ledna 2011 usnesení vlády č. 54 

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 

směrnice 2004/18/ES 

7 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - 

Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: Podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných 

služeb v Evropě KOM(2007) 799 
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2 Úvod k věcné části 

Dle obecné definice metody PCP uvedené ve Sdělení k PCP se jedná o zadávání veřejných zakázek 

v předobchodní fázi. Rozumí se tím fázované zadávání zakázek na služby v oblasti VaV, které zahrnuje 

sdílení rizik a zisků za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová 

řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. 

Výstupem metody PCP je služba v oblasti VaV s min. jedním finálním produktem, který ovšem 

v průběhu řešení vzešel z výběru minimálně dvou funkčních vzorků či prototypů. Komfort vybrat si 

z možných řešení představuje hlavní výhodu metody PCP oproti standardním veřejným zakázkám, 

v rámci kterých lze pořizovat, případně vyvíjet, pouze jeden konkrétní produkt. Výhodou metody PCP 

je postupný vývoj a výběr z více variant možného řešení (tj. jak dosáhnout produktu) vznikajícího po 

řízených krocích v rámci této metody. 

Metodu PCP lze využít při uspokojování náročných potřeb vyžadujících technologicky složitá řešení. 

Aplikuje se buď při hledání zcela nových řešení, která na trhu ještě neexistují, nebo při vylepšení 

stávajících, avšak nedostatečných řešení, u nichž je nutný další VaV. 

Metoda PCP je ukončena okamžikem, kdy se uzavře výzkumná (předtržní) fáze před uvedením 

produktu (jako výstupu PCP) na trh. Zahraniční zkušenosti ukazují, že klíčovými zákazníky jsou často 

veřejno - právní subjekty. Lépe, než o umístění produktu na běžný trh pro standardní nákup, je 

vhodnější hovořit o pořízení produktu prostřednictvím tzv. zadávacích řízení u veřejné zakázky. 

Metoda PCP byla v rámci Evropské unie představena v roce 2007 (Americká zkušenost s programem 

SBIR je mnohem starší). Způsob zavedení této metody však může být s ohledem na vnitřní legislativu 

státu odlišný a proto v rámci minulých měsíců byly prováděny konzultace s experty ze zahraničí, ve 

kterých je již metoda implementována. 

Specifikum legislativy České republiky spočívá v tom, že nákup služeb v oblasti VaV je regulován 

zákonem č. 137/2006 Sb. (procesní hledisko) a současně zákonem č. 130/2002 Sb. (materiální 

hledisko). Pro ideální zavedení konkrétní metody PCP dle jeho obecného schématu by byla nutná 

legislativní změna. Jedním z hlavních legislativních omezení je vyloučení možnosti úhrady tzv. plné 

ceny veřejné zakázky za služby ve VaVaI, tj. takové ceny, která by zahrnovala i přiměřený zisk. Úhrada 

„ceny“ této veřejné zakázky se realizuje formou poskytnutí podpory (dotace). Dotace na úhradu 

veřejné zakázky za služby ve VaVaI se totiž poskytuje pouze na způsobilé náklady. 

Ve svém důsledku ale tento nedostatek kompenzuje požadavek obecné metody PCP na sdílení rizik. 

Řešitelé (komerční) se podílejí na sdílení rizik řešení tím, že žádný zisk při své činnosti na řešení 

projektu nevytváří. Neexistence zisku (při řešení projektu formu PCP) je tak výrazným faktorem pro 

zhodnocení postupu z pohledu sdílení rizik. 

S postupem času rovněž přichází nové nástroje, které se obecné metodě PCP blíží – viz kapitola 

o inovačním partnerství – a mohu být pro většinu veřejných zadavatelů z pohledu efektivity jejich 

zavedení dostupnější a to např. z toho důvodu, že k jejich aplikaci není třeba existence programu 

podpory. Další výhodou může být možnost aplikovat inovační partnerství i do oblasti investic, což 

metoda PCP ve své podstatě vůbec vylučuje. 
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3 Teorie PCP 

V obecné metodě PCP se jedná o zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi. Tato metoda 

představuje fázované zadávání zakázek na služby v oblasti VaV, které zahrnují sdílení rizik a zisků za 

tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající 

potřebám veřejného sektoru ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a jsou financovány primárně 

veřejným zadavatelem. 

Metodu PCP lze využít při uspokojování náročných potřeb vyžadujících technologicky složitá řešení. 

Aplikuje se buď při hledání zcela nových řešení, která na trhu ještě neexistují, nebo při vylepšení 

stávajících, avšak nedostatečných řešení, u nichž je nutný další VaV. 

Obrázek 1: Příklad znázorňující jednotlivé fáze zadávání veřejných zakázek v předobchodní 

fázi 

 

Dle důvodu (47) uvedeného ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU platí, že řada 

modelů zadávání veřejných zakázek je uvedena právě ve Sdělení k PCP, které se týká veřejných 

zakázek na ty služby v oblasti VaV, jež nespadají do oblasti působnosti výše uvedené směrnice. 

První etapa = předobchodní fáze, dělená na jednotlivé kroky či fáze (na obrázku až do Fáze 3). Toto je 

vlastní oblast VaV vývoje produktu (Jedná se o hledání řešení. Předem lze konstatovat, že pilotně je 

implementace PCP v této první etapě testována prostřednictvím institutu rámcové smlouvy dle zákona 

č. 137/2006 Sb. Poskytovatelem/zadavatelem je v rámci pilotního testování TA ČR a vzhledem k tomu, 

že se jedná o pilotní testování, bylo v rámci komunikace se zahraničními experty jimi doporučeno na 

tento fakt explicitně upozornit, neboť postupem času (legislativními změnami) bude pravděpodobně 

možné obecnou metodu PCP dle Sdělení k PCP aplikovat i odlišným způsobem. 
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Druhá etapa = komerční fáze, umístění produktu na trh, respektive zahájení zadávacího řízení pro 

pořízení produktu. Této etapě se tento materiál nevěnuje. Po ukončení účinnosti rámcové smlouvy, 

tj. na konci etapy z oblasti VaV vývoje produktu (tj. produkt vyvinut) bude etapa (v obrázku uvedena 

jako fáze 4) řešena uvedením výrobku na trh, respektive pořízení pro veřejného zadavatele bude 

provedeno zadání veřejnou zakázkou v některém ze standardních typů zadávacího řízení. 

3.1 Právní úprava zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi ve vztahu 

k podpoře VaV 

Návod postupu dle Sdělení k PCP, jak podpořit inovace v oblasti veřejných služeb, je především 

metodický. Evropská komise jej nazývá konceptem zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi, 

který se týká fáze VaV před jeho uvedením na trh. Nejedná se však o takové veřejné zakázky, kde 

prospěch připadá výhradně veřejnému zadavateli, aby jej využil pro vlastní činnost, za podmínky, že 

poskytovaná služba je plně hrazena veřejným zadavatelem. Již v roce 2007 bylo zřejmé, že pro PCP se 

nemají použít původní ustanovení Zrušené směrnice8, což analogicky platí i pro ustanovení článku 14 

Směrnice. Toto vyloučení se týká pouze veřejných zakázek na služby ve VaV a nevztahuje se na 

dodávky či práce v oblasti VaV. 

Při zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi si zadavatel neponechá výsledky VaV pouze pro 

své vlastní využití, neboť orgány veřejné správy a průmysl sdílejí rizika a prospěch VaV potřebného 

k vývoji nových inovačních řešení, jež předčí řešení dostupná na trhu nebo zaplní díru na trhu. 

3.1.1 Vliv Rámce podpory VaV 

Dle Rámce9 je pohled na služby VaV ve veřejné zakázce, která je předmětem úpravy veřejné podpory 

dle pravidel Rámce, na rozdíl od výrobků a stavebních prací, které (spolu se službami) jsou 

předmětem úpravy Směrnice (a tedy i inovačního partnerství). 

Pro veřejné zakázky na služby ve VaV dle Rámce platí, že: 

… zadáváním veřejných zakázek v předobchodní fázi 10 se rozumí zadávání veřejných zakázek na služby 

ve VaV, u nichž si veřejný zadavatel nebo zadavatel neponechává všechny výsledky a přínosy zakázky 

výhradně pro vlastní použití při provádění své činnosti, ale sdílí je za tržních podmínek s dodavateli. 

Smlouvy, jejichž předmět spadá do jedné nebo více kategorií VaV definovaných v tomto rámci, musí mít 

omezenou dobu platnosti a mohou zahrnovat vývoj prototypů a omezeného množství prvních výrobků 

a služeb ve formě testovací série. Předmětem stejné smlouvy nesmí být nákup komerčního objemu 

výrobků nebo služeb. 

Veřejní zadavatelé mohou zadávat zakázky na služby podnikům ve VaV, a to jak v rámci výhradního 

vývoje11, tak v rámci zadávání zakázek v předobchodní fázi. 

                                                             

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce, dodávky a služby ze dne 31. března 2004 

9 Sdělení Komise: Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) 

10 Odst. 15 Odstavec aa) Rámce 

11 Článek 1.3. (Definice) odst. 15 písm. i) říká, že „výhradním vývojem“ se rozumí zadávání veřejných zakázek na služby ve 
VaV, u kterých veškeré dosažené přínosy připadají výhradně veřejnému zadavateli nebo zadavateli a které mohou tyto 
subjekty využít při provádění své činnosti za podmínky, že tyto služby v plné výši hradí; tj. ve shodě s článkem 14 Směrnice 
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Pokud se pro zadání veřejné zakázky uskuteční otevřené zadávací řízení v souladu s platnými 

směrnicemi 12, Evropská komise obvykle uzná, že podnikům dodávajícím příslušné služby není 

poskytnuta státní/veřejná podpora ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy 13. 

Poznámka: Ustanovení Směrnice, které se týká zúžení hospodářské soutěže: 

Článek 18 odst. 1. Hospodářská soutěž se považuje za uměle zúženou, pokud je zadávací řízení na 

veřejnou zakázku koncipováno se záměrem bezdůvodně zvýhodňovat nebo znevýhodňovat určité 

hospodářské subjekty. 

Z obecných ustanovení Rámce je využitelné ustanovení k definici projektu VaV 14, které ve Směrnici 

definováno není: 

Projektem v oblasti VaV se rozumí operace, která zahrnuje činnosti spadající do jedné nebo několika 

kategorií VaV definovaných v tomto rámci a která má splnit nedělitelný úkol přesné hospodářské, vědecké 

nebo technické povahy s předem jasně určenými cíli. Projekt v oblasti VaV může sestávat z několika 

pracovních oblastí, činností nebo služeb a zahrnuje jasné cíle, činnosti, které je třeba provést k dosažení 

těchto cílů (včetně jejich očekávaných nákladů), a konkrétní požadavky jako základ pro posouzení 

výsledků těchto činností a jejich srovnání s příslušnými cíli. 

Ačkoliv je definice projektu určená zejména pro oblast veřejné podpory v oblasti VaV, z pohledu 

Směrnice se dotýká rovněž otázky, co se rozumí činnostmi v oblasti VaV (viz článek 31 Rámce) - 

tj. vymezení institutu Inovačního partnerství. 

Legislativa České republiky, konkrétně §2 zákona č. 130/2002 Sb. však s pojmem projekt pracuje ve 

dvou významech: 

1. Ve významu projektu, který je navrhován uchazečem ve veřejné soutěži. V takovém případě je 

poskytovatelem vyhlášena veřejná soutěž, která vymezuje rámec oblasti, pro kterou poskytne 

účelovou podporu. Uchazeči předloží návrhy svých projektů, jež by chtěli realizovat v takovém 

oboru, a poskytovatel na základě odborného posouzení rozhodne, které projekty budou 

podpořeny. Většina podmínek určující realizaci projektu bude tedy stanovena uchazečem. 

2. Dále jako soubor podmínek (věcných, časových a finančních), které si stanoví naopak 

poskytovatel při zadávání veřejné zakázky na služby VaV. Tyto podmínky spolu s cílem, 

kterého má být dosaženo, jsou součástí zadávací dokumentace. Uchazeč na ně musí přistoupit, 

aby mu účelová podpora mohla být poskytnuta, a to tak, že v souladu s nimi zpracuje návrh 

řešení projektu a při realizaci projektu je musí dodržovat, v případě, že je v zadávacím řízení 

jeho návrh vybrán. 

                                                             
12 Viz článek 27 Směrnice. Rovněž v případě omezeného řízení ve smyslu článku 28 Směrnice bude mít Evropská komise za to, 
že podnikům není poskytnuta státní podpora, pokud není zainteresovaným dodavatelům bez uvedení pádných důvodů 
zabráněno v účasti v nabídkovém řízení. 

13 Totéž platí v případě, že veřejní zadavatelé udělí zakázku na inovační řešení, jež vzešla z předešlé zakázky v oblasti VaV, 
nebo na výrobky a služby, které nespadají do oblasti VaV ale které musí splňovat požadavky, pro něž je nutná inovace 
výrobku, postupu nebo organizační inovace. 

14 Odst. 15 cc) 
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3.2 Pilotní testování PCP v České republice 

TA ČR využívá pro realizaci PCP Program BETA s ohledem na to, že v současné době nemá Česká 

republika speciální program podpory pro použití metody PCP nebo speciální postup pro PCP upravený 

jakýmkoliv zákonem. 

Pro pilotní projekty TA ČR v Programu BETA je nutné využít stávající legislativní nástroje, neboť 

jednou z podmínek programu dle zákona č. 130/2002 Sb. je zadávání veřejné zakázky dle zákona 

č. 137/2006 Sb. V roce 2013 TA ČR vytipovala možné vhodné pilotní projekty v Programu BETA 

a zahájila spolupráci s odborem Archivní správy Ministerstva vnitra, který metodicky řídí státní, 

městské i soukromé archivy. Pilotní projekt reaguje na problém archivů s neexistencí odpovídajícího 

software pro popis archiválií dle nových archivních standardů. Veřejné zakázce s názvem Vývoj 

software pro popis archiválií na základě Základních pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP na 

řešení výzkumné potřeby Ministerstva vnitra vyhlášené TA ČR dne 27. února 2014 předcházely četné 

pracovní diskuze se zástupci vybraných archivů a veřejná debata s dodavateli obdobných software, 

které měla charakter tzv. předtržní konzultace. V současné době je Pilotní projekt ve druhé fázi (viz 

Obrázek 1). Výstupem Pilotního projektu bude vytvoření volně dostupného software pro popis 

archiválií, který bude určen všem archivům a dalším tzv. paměťovým institucím v České republice, 

který může být jako komerční služba (implementace a údržba) zajišťován kterýmkoliv dodavatelem 

z oblasti IT, jehož si jednotlivé archivy mohou (po ukončení první etapy PCP, tj. po konci realizace 

aplikovaného výzkumu) vybrat již v rámci jimi vyhlášených veřejných zakázek. V této době se totiž 

bude jednat o komerční fázi, tedy na trhu bude dostupný konečný produkt. 

Řešením pilotního projektu PCP se má zajistit vznik unikátního software, který mj. poprvé umožní 

uvedení archivního popisu v České republice do souladu s mezinárodními standardy, zajistí návaznost 

archivního zpracování na systémy elektronické spisové služby, umožní výměnu dat a komunikaci mezi 

archivy a dalšími paměťovými institucemi. Uživatelem výsledků může být i řada nestátních archivů. 

Vedlejším přínosem bude, že užití software, vyvinutého ze státního rozpočtu, nebude vázáno na 

jednoho dodavatele, který si bude moci diktovat podmínky a zamezí rozvoji přirozeného 

konkurenčního prostředí. 

Pro úplnost informací o počátcích PCP v České republice je kromě aktivity TA ČR důležité zmínit 

i Zprávu TC AV15 z roku 2013, jejímž cílem bylo posouzení možnosti implementace programu na 

podporu rozvoje veřejných zakázek v předobchodní fázi. Tento materiál byl vypracován jako 

podkladový materiál pro realizaci a aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České 

republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020. 

3.2.1 Důvody zavedení metody PCP a mantinely legislativy v České republice 

Legislativa Evropské unie je v oblasti veřejných zakázek na služby VaV zcela konkrétní a umožňuje se 

zadávacímu řízení zcela vyhnout. Zjednodušeně řečeno, lze hovořit o výjimce. 

Veřejné zakázky na služby VaV představují dle Zrušené Směrnice i Směrnice možnost použití výjimky 

ze zadávacích postupů platných pro tzv. standardní veřejné zakázky. Nově Směrnice v odůvodnění 

                                                             

15 Zpráva Technologického centra Akademie věd České republiky: Možnosti implementace programu na zadávání veřejných 

zakázek v předobchodní fázi 
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(35) upřesňuje: 

Spolufinancování programů výzkumu a vývoje ze zdrojů z daného odvětví by mělo být podporováno. Mělo 

by tudíž být vyjasněno, že tato směrnice se použije pouze tehdy, pokud takové spolufinancování 

neprobíhá a pokud výsledek činnosti v oblasti výzkumu a vývoje připadne dotčenému veřejnému 

zadavateli. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, předpisy Evropské unie předpokládají, že metoda PCP bude realizována 

mimo legislativní rámec platný pro zadávací řízení, na které se výjimka neaplikuje. V České republice 

však dosud uvedený princip není legislativně zcela reflektován. 

Pro uchopení základu legislativní úvahy je nutné zohlednit následující fakta. 

Zákon č. 137/2006 Sb. (§18 odst. 1 písm. c)) výjimku dosud interpretuje následovně: 

Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže jejich předmětem jsou 

služby ve výzkumu a vývoji*, s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu a vývoje je hrazena 

výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje, … 

Poznámka: * odkaz na zákon č. 130/2002 Sb. 

Uvedené ustanovení (na rozdíl od legislativy Evropské unie) uvádí následující pojmy: 

1. Cena (zákon č. 130/2002 Sb. pojem cena neobsahuje a pracuje pouze se způsobilými náklady 

poskytnutými formou dotace). 

2. Výlučnost finančních prostředků zadavatele (O výlučnosti prostředků zadavatele se v rámci 

zákona č. 130/2002 Sb. nedá hovořit. Jedná se o programové finanční prostředky určené jako 

forma podpory - dotace). 

3. Jediný uživatel výsledků (Jediným uživatelem výsledků nebude zpravidla zadavatel, protože 

tento zadává, nikoliv na základě delegační dohody nebo jiné dohody o centrálním zadávání, 

sice svým jménem, zadávací řízení administruje, dohlíží na realizaci předmětu veřejné zakázky, 

jímž jsou služby VaV, ale konečným uživatelem jsou zpravidla ti, kteří iniciují řešení svých 

výzkumných potřeb v programu – jiné orgány veřejné správy např. ministerstva apod. 

Právní systém České republiky (zejména zákon č. 130/2002 Sb.) definuje veřejné zakázky na služby 

VaV, ale v rámci poskytování prostředků vyžaduje existenci tzv. programu. V České republice tedy 

hovoříme o programovém financování v aplikovaném VaV. Program pak definuje určité postupy coby 

způsoby poskytování podpory jako jediné dva možné, tj. veřejnou zakázkou nebo veřejnou soutěží. 

Ustanovení zákona č. 130/2002 Sb. se blíží nebo rovnou odkazují na veřejné zakázky na služby VaV dle 

zákona č. 137/2006 Sb. (coby primárního zákona) nebo odkazují a upravují veřejnou obchodní soutěž. 

Zákon č. 130/2002 Sb. upravuje pojem veřejných zakázek na služby VaV takto: 

Veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích zakázka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji 

nebo inovacích pro potřeby poskytovatele nebo správního úřadu, který není poskytovatelem, pokud jsou 

tito jedinými uživateli výsledku podle písmene k), která je zadána příjemci v rámci programu 

aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací postupem podle zákona o veřejných zakázkách 2) a realizována 

na základě smlouvy o poskytnutí podpory podle tohoto zákona, popřípadě na základě rozhodnutí 

o poskytnutí podpory (§ 9 odst. 5 a 6), je-li příjemce organizační složkou státu nebo organizační 

jednotkou ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem. 
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Výše bylo uvedeno, že o veřejných zakázkách na služby VaV hovoří zákon č. 137/2006 Sb., který 

rozvádí použití výjimky na služby VaV. 

Zdálo by se (a pohled expertů to v průběhu konzultace potvrzoval), že využít výjimku ze zadávacích 

postupů na veřejné zakázky na služby VaV dle Směrnice bude jednoduché a srozumitelné. Díky 

existenci/složitosti právního prostředí v České republice ovšem existuje několik závazných právních 

předpisů, které využití výjimky komplikují. 

Vztah výše zmíněných zákonů můžeme znázornit také následujícím vztahem: 

Obrázek 2: Vztah zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 130/2002 Sb. 

 

Poznámka: ZPVV - zákon č. 130/2002 Sb., ZVZ - zákon č. 137/2006 Sb. 

Proto, ačkoli se to může zdát nadbytečné, s ohledem na legislativní úpravu veřejných zakázek na 

služby VaV vyvstává otázka, zda by se použití výjimky pro veřejné zakázky na služby VaV nemuselo 

aplikovat, a v rámci metody PCP by byl naopak použit postup platný pro standardní veřejné zakázky. 

Samotná obecná metoda PCP ve své podstatě nevylučuje využít standardní zadávací řízení dle zákona 

č. 137/2006 Sb. Výhody by byly následující: 

1. Nejedná se o státní podporu, neboť v případech, kdy se pro zadání veřejné zakázky VaV 

uskuteční otevřené zadávací řízení v souladu se Směrnicí, Evropská komise obvykle uzná, že 

státní/veřejná podpora nebyla dodavateli služby poskytnuta16; 

2. Větší právní jistotu, neboť by byl použit postup dle zákona; 

3. Obecně větší transparentnost spojená s mechanismy pro kontrolu zadávacích postupů (a tím 

i větší dohled). 

Máme-li se pro první etapu PCP použít některý z typů zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 

(tj. nevyužít výjimku ze zadávacích postupů), je nutné zvolit ten správný. V případě, že bude schválen 

nový zákon o veřejných zakázkách, bude možné se rozhodnout, zda na pro veřejnou zakázku v oblasti 

služeb VaV nevyužít nově zavedené inovační partnerství, které se od metody PCP některými specifiky 

odlišuje. 

                                                             

16 Viz článek 4.1.1 odst. 32 Rámce 
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4 Popis možných typů zadávacího řízení 

Mezi standardními zadávacími řízeními je několik institutů, které jsou vhodné pro služby VaV, aniž by 

bylo nutné použít výjimku pro veřejné zakázky na služby VaV. 

Konkrétně se jedná o soutěžní dialog (§ 24 a § 35 a násl. zákona č. 137/2006 Sb.), soutěž o návrh 

(§ 102 a násl. zákona č. 137/2006 Sb.), jednací řízení s uveřejněním (§ 22 a 29 a násl. zákona 

č. 137/2006 Sb.), a rámcové smlouvy s minitendry (§ 89 a násl. zákona č. 137/2006 Sb.). 

Nejdříve je však nutné se zmínit o nově připravovaném typu řízení, dle Směrnice, který by mělo být 

možné využít od nabytí účinnosti nového zákona o veřejných zakázkách a bude vhodný mimo jiné pro 

služby VaV. Jedná se o institutu inovačního partnerství. 

4.1 Metoda inovačního partnerství 

Veřejné zakázky hrají klíčovou roli v oblasti inovací v oborech, které jsou doménou veřejného sektoru 

- buď převážně, nebo výlučně - jako jsou zdravotnické služby, školství, protipožární služby nebo 

plánování. Hodnota inovace spočívá v lepších výsledcích, kterých lze dosáhnout. Inovativní řešení 

bude atraktivnější, protože znamená vyšší kvalitu a/nebo více konkurenceschopnou cenu. Tím dojde 

k optimalizaci provozu veřejné služby zaváděním nových postupů, technologií nebo použití nových 

materiálů. 

Při zachování stávajících nástrojů (technické specifikace vyjádřené z hlediska funkčních požadavků, 

alternativy, osvobození od VaV projektů, včetně předobchodního zadávání veřejných zakázek) očekává 

Evropská komise, že nová pravidla pro veřejné zakázky vyjádřená ve Směrnici budou podporovat 

společnosti, aby rozvíjely vlastní kapacity pro inovace (schopnosti inovace). 

Nový postup s názvem Inovační partnerství umožní veřejným zadavatelům výběr partnerů procesně na 

základě zadávacího řízení, bez aplikace výjimky, s cílem nechat je rozvíjet inovativní řešení na míru 

podle požadavků veřejného zadavatele (nutno opět zdůraznit, že toto zadávací řízení není dle 

Směrnice omezeno pouze na služby VaV, jak je tomu pro metodu PCP). 

Inovační partnerství lze charakterizovat následujícími specifiky: 

 soutěžní fáze se bude konat na začátku postupu, kdy nejvhodnější partner(ři) jsou zvoleni na 

základě jejich dovednosti, schopnosti a ceny; 

 mělo by vycházet z pravidel pro postup, platných pro jednací řízení; 

 partner(ři) budou vyvíjet nové řešení, jak je požadováno, ve spolupráci s veřejným 

zadavatelem. Tato fáze výzkumu a vývoje se může rozdělit do několika etap, během kterých se 

může počet partnerů postupně snižovat, v závislosti na tom, zda splňují určitá předdefinovaná 

kritéria; 

 partner (jeden nebo konsorcium) poskytne konečné řešení, tzn. následnou nabídku výsledných 

dodávek, služeb nebo stavebních prací; 

PCP a Inovační partnerství jsou dva možné budoucí alternativní přístupy, které odpovídají různým 

potřebám a/nebo situacím. Inovační partnerství je skutečný postup zadávání veřejných zakázek, ve 

kterém výrobek nemusí být umístěn na trh, ani nemusí být sdílen s dalšími uživateli (může být ve 

výhradním užití veřejného zadavatele). Legislativa u inovačního partnerství nepředpokládá sdílení 
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práv duševního vlastnictví s dodavateli a jejich spolupráci na dalším vývoji. Celý proces může být 

financován jakýmikoliv finančními prostředky veřejného zadavatele (nevztahuje se na program ani 

vazbu na VaV oblasti výsledků). 

Zato předobchodní fáze v rámci PCP má (respektive může využít) principiálně výjimku z působnosti 

Směrnice, není typem zadávacího řízení a bude zpravidla svázána s oblastí VaV tak, že bude obsahovat 

vazbu na formální typy výsledků a Program a s tím související způsob financování (tj. dotace). 

Současně je PCP, na rozdíl od Inovačního partnerství, omezeno pouze na služby VaV. 

V souvislosti s Inovačním partnerstvím je důležité brát také v potaz Rámec a úpravu podpory VaV, 

které se věnuje kapitola 3. 

Výhody a nevýhody Inovačního partnerství: 

Výhody: 

 Nevázanost na Program a tím na formální postupy dle zákona č. 130/2002 Sb. 

 Možnost užití v oblasti investic. 

 Úhrada plné ceny veřejné zakázky (tj. včetně zisku). 

Nevýhody: 

 Teoretický prostor pro aktivity pouze označené jako výzkum či inovace. 

4.2 Metoda soutěže o návrh 

Zákon č. 137/2006 Sb. nepodřazuje soutěž o návrh pod běžné typy zadávacích řízení a vyčleňuje jej do 

samostatné kapitoly mezi zvláštní postupy zadavatele. Důvodem je jednak zvláštní situace, pro které je 

vhodné soutěž o návrh použít (dle § 103 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. se jedná o oblast územního 

plánování, architektury, stavitelství nebo zpracování dat). Dalším důvodem je odlišný procesní postup 

a možné navázání dalšího zadávacího řízení na výběr nejvhodnějšího návrhu. 

Nejdůležitější procesní odlišnosti od běžných typů zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.: 

 Neprokazování kvalifikace – v soutěži o návrh není posuzována kvalifikace u účastníků soutěže. 

Zadavatel nehledá uchazeče, který má zkušenosti, ale uchazeče, který dokáže navrhnout 

nejlepší inovativní řešení. 

 Návrh – zadavatel neobdrží nabídku, ale obdrží návrh, projekt, plán, přesahující formu příslibu. 

Návrhem se rozumí písemně nebo graficky vyjádřený výsledek vlastní tvůrčí činnosti zájemce 

o účast v soutěži (§ 103 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.). 

 Hodnocení – pro hodnocení není stanovena hodnotící komise, ve které mohou být členy 

i zástupci zadavatele. Návrhy hodnotí komise, která je na zadavateli nezávislá. Členové komise 

jsou známi již při vyhlášení soutěže. Návrhy jsou anonymizovány, aby členové komise nevěděli, 

o jakého účastníka se jedná a posuzovali pouze odbornou a věcnou stránku. Jedním z hlavních 

kritérií je inovativnost (novost návrhu řešení). 

 Navázání jednacím řízení bez uveřejnění – dle § 23 odst. 6 je možné na výsledky soutěže 

o návrh navázat jednacím řízením bez uveřejnění a to tak, že se osloví vybraný účastník 

soutěže. 

Výhody a nevýhody použití metody soutěže o návrh pro PCP: 
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Výhody: 

 3 logické celky (soutěž, jednací řízení, implementace); 

 anonymní návrhy zvyšující transparentnost; 

 možnost obdržení více teoretických návrhů řešení a ponechat si je pro jakoukoliv realizaci; 

 navazujícím jednací řízení umožňuje poměrně volně sjednat způsob jednotlivých etap PCP 

a umožňuje zapojení více věcně oddělených řešitelů. 

Nevýhody: 

 legislativa České republiky omezuje soutěž o návrh pouze na určité oblasti, jak je uvedeno výše 

(územní plánování, architektury, stavitelství nebo zpracování dat); 

 v hodnotící komisi nejsou zástupci zadavatele, tedy zadavatel nemůže v průběhu prvotního 

hodnocení říci, jaké řešení by mu nejvíce vyhovovalo, a až do doby navázání jednacím řízením 

bez uveřejnění. 

Příklad: 

Zadavatel má zájem o stavební práce, např. vybudování specifické čistírny odpadních vod. Protože mu 

nevyhovují současná řešení a má zájem o řešení inovativní s tím, že bude do budoucna ekologické 

a finančně málo náročné, vyhlásí veřejnou soutěž o návrh, kde především specifikuje svůj záměr, nikoli 

způsob řešení. Ve lhůtě pro předložení návrhů obdrží návrhy od účastníků obsahující projekty. Odborná 

komise je vyhodnotí s tím, že jeden z projektů má potenciál z pohledu inovativního přístupu a jeho 

navržené řešení je realizovatelné a následně předloží zadavateli. V soutěži zadavatel vybere a vyhlásí 

nejvhodnější návrh. Následně zadavatel osloví v jednacím řízení bez uveřejnění vítěze soutěže o návrh, 

aby vyhotovil projektovou dokumentaci a podklady pro realizaci samotného projektu. Projekt 

(tj. realizace stavby) bude řešena v rámci jiné veřejné zakázky. 

4.3 Metoda jednacího řízení s uveřejněním 

Metoda je nejlépe použitelná v situaci, kdy zadavatel zná cíl, kterého chce dosáhnout, ale neví jakým 

způsobem k němu dojít a chce nalezení tohoto způsobu ovlivnit. Tato metoda, na rozdíl od metody 

předchozí, spadá pod standardní zadávací řízení. Dle § 22 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. je 

možné, aby zadavatel použil tuto metodu u zakázek na služby, pokud povaha služeb neumožňuje 

dostatečně přesně určit předmět veřejné zakázky, aby jí bylo možné zadat v otevřeném nebo užším 

řízení (především hodnotící kritéria). V ustanovení jsou uvedeny druhy služeb, na které se ustanovení 

vztahuje a jsou v něm zmíněny „jiné podobné služby“, což by bylo použito právě v případě služeb VaV. 

Fáze zadávacího řízení u této metody: 

Na rozdíl od předchozí metody se u tohoto typu řízení s kvalifikací počítá. Celé řízení je dle zákona 

č. 137/2006 Sb. rozděleno do několika fází, které však nejsou totožné z pohledu záměru rozdělení 

s fázemi u PCP. 

Fáze jednacího řízení s uveřejněním (dále JŘsÚ) lze popsat časově po sobě jdoucí kroky následovně: 

1. Zájemci nejprve podávají písemnou žádost o účast, ve které pouze prokazují odbornou 

kvalifikaci projekt řešit. 

2. Následně zadavatel vyzve zájemce k podání nabídky, kteří prokázali kvalifikaci (jejich počet 

může dopředu omezit). V této době začínají zájemci zpracovávat své nabídky po věcné stránce. 
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3. Hodnocení je specifické tím, že nejprve probíhá předběžné posouzení a hodnocení nabídek, ze 

kterého vyplyne pořadí uchazečů, jež nemusí být konečné. 

4. Uchazeči jsou pozváni na ústní jednání. Těchto jednání může být více a většinou je vedeno 

s každým uchazečem samostatně. Hodnotící komise má možnost s uchazečem řešení 

prodiskutovat a navrhnout zadavateli změny. Současně může uchazeč nabídnout snížení 

nabídkové ceny. Uchazeč ve fázi hodnocení může dle požadavků hodnotící komise měnit svoji 

nabídku, což např. při otevřeném řízení není možné. 

5. Komise hodnotí (v případě pověření zadavatelem k hodnocení) modifikované nabídky a určuje 

finální pořadí účastníků a vybere nejvhodnější nabídku. 

Výhody a nevýhody použití metody JŘsÚ pro PCP: 

Výhody: 

 Možná modifikace nabídek dle potřeb zadavatele. 

 Možnost jednat s uchazečem o způsobu řešení, a tedy diskuze nad řešením nejvhodnějším pro 

potřeby zadavatele. 

Nevýhody: 

 Gramatický výklad jednoho vítěze zadávacího řízení17. 

 V rámci JŘsÚ je možné dojednat fáze k řešení, na rozdíl od PCP to ale vyžaduje formalizovanější 

přístup s velkým rizikem napadání postupu ze strany jednotlivých uchazečů (procesní 

obstrukce). 

 Možné jednání se všemi potencionálními dodavateli může být napadeno námitkami z důvodu 

vyzrazení obchodního tajemství. 

 Příliš obecné znění zadávací dokumentace a následně příliš obecné znění návrhu řešení 

v nabídce - nabídky nemusí vyhovovat z důvodu nepochopení. 

Příklad: 

Je zjištěno, že je ohrožen druh živočicha, který doposud nebyl na seznamu ohrožených druhů, a nejsou 

tedy známa konkrétní opatření k jeho ochraně. Nejsou možné zásahy jako u jiných živočichů na seznamu, 

protože jde o živočicha specifického. Nejdříve tedy bude posouzena kvalifikace vědeckých týmů, které 

podaly žádost o účast, zda mají v týmu osoby kvalifikované a mají zkušenosti s prací v terénu. Následně 

zadavatel každý vědecký tým nechá navrhnout v rámci nabídky metodu, která by pomohla ochraně 

živočicha. V rámci hodnotící komise, ustanovené k tomuto účelu zadavatelem, budou ustanoveni experti 

zabývající se ochranou fauny, kteří mají nejpodrobnější znalosti o konkrétním živočichu. Týmy budou 

těmito experty usměrňovány, aby metoda byla nejefektivnější, a podle tohoto upraví své nabídky. Vybrány 

budou dva týmy, které na konci etapy představí návrhy s řešením, jež má největší naději na úspěšnou 

realizaci. V rámci hledání metody lze stanovit i jednotlivé fáze. 

                                                             

17 Gramatický výklad současného zákona č. 137/2006 Sb. se přiklání k tomu, že vítězem veřejné zakázky je pouze jeden 

uchazeč. 
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4.4 Metoda soutěžního dialogu 

Metoda se jeví účelná pro hledání PCP řešení, jehož výstupem je nalezení spíše jedné varianty 

technického řešení formou návrhu (analýzy, studie, metodiky, návrhy legislativní úpravy apod.). Jedno 

řešení podporuje i zákonná možnost podání alternativní nabídky (obecně). 

Výhody a nevýhody použití metody soutěžního dialogu pro PCP: 

Výhody: 

 V rámci procesu jednacího dialogu lze dotvořit soutěžní dokumentaci. Toto je nejpodstatnější 

výhoda. Podobnou výhodu moderace budoucího plnění po zahájení zadávacího procesu dle 

zákona č. 137/2006 Sb. umožňuje v omezené míře jen minitendr (viz dále). 

Nevýhody: 

 Už ze samotné dikce zákona plyne hledání technického řešení (což ale nevylučuje fázi testování 

či výroby prototypu). Toto může být výhodou i nevýhodou podle charakteru potřeby k řešení. 

 Jedná se o hledání technického řešení vývoje nikoliv výsledku, protože výsledek bude 

produktem následného vývoje. 

 Předpoklad nalezení pouze jedné vhodné varianty. 

 Určité omezení přináší stejně jako u JŘsÚ respektování obchodního tajemství v rámci 

soutěžního dialogu, kvůli němuž zákon umožňuje vést dialog, tedy jednat s každým zájemcem 

odděleně (při zachování dalších podmínek rovnosti obsahu jednání). Toto ustanovení by bylo 

vhodné vykládat tak, že existuje-li nějaké obchodní tajemství či ochrana práv, je potřeba se s 

tím vypořádat v rámci úpravy soutěžní dokumentace. 

Postup se může jevit vhodný pro uzavření rámcové smlouvy s více účastníky (rámcová smlouva 

soutěžního typu) pro následné minitendry viz dále. 

Pro PCP by bylo možné využití soutěžního dialogu jako zadávacího řízení, jehož smyslem bude 

obsahově dojednat, zjednodušeně řečeno, co bude obsahem rámcové dohody, který bude řešit otázku 

fází a produkt PCP. V konkrétní rovině si lze představit, že budou v rámci dialogu pomocí soutěžní 

dokumentace vytvořeny určité konkrétní technologické listy s rámcem ceny za měřitelné 

technologické jednotky, do něhož se mohou v rámci podání nabídky v soutěžním dialogu všichni 

účastníci „strefovat“. Výhodou je, že kvalifikačně nemusí všichni poskytovat veškeré specializované 

činnosti, nabídky může podávat každý do své činnost (kategorie). Je dodržena zásada rovnosti jednání 

se všemi účastníky a rámcová smlouva může být uzavřena s určitým definovaným okruhem uchazečů 

pro každou činnost (kategorii) zvlášť (podobně jako část zakázky). 

Příklad: 

Zadavatel potřebuje řešit zařízení pro mechanické měření určitých veličin, které na trhu není. Zadavatel 

předpokládá, že na výrobu bude potřebovat laboratoř a malou výrobní dílnu k ověření prototypu 

a vědeckou kapacitu. V rámci soutěžního dialogu umožní zadavatel malým dílnám, laboratořím i vědecké 

kapacitě projednat, jak by oni mohli přispět k dosažení výsledku. Podle výsledku jednacích kol, zadavatel 

doplňuje jednotlivá zadání o nová témata, např. jak by mělo vypadat technologické vybavení dílny, 

přičemž je jisté, že jedna či druhá skupina nebude mít často k některé oblasti co říci. To však nevadí, 

nebude diskriminována, nabídku může podat do jiné části rámcové smlouvy, kterou v rámci kvalifikace 

splňuje. 
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4.5 Zhodnocení výše uvedených typů pro PCP 

Pokud porovnáme obecnou metodu PCP s typy zadávacích řízení (metoda soutěže o návrh a metoda 

soutěžního dialogu), zjistíme, že převažují odlišnosti a nevýhody, které by ztěžovaly dodržení smyslu 

a cíle, jež má být metodou PCP dosaženo. Pro pilotní projekt byl tedy použit typ uvedený v následující 

podkapitole, a to metoda rámcové smlouvy a minitendrů. 

4.6 Metoda rámcové smlouvy - obecný postup dle rámcové smlouvy a minitendrů 

(zvolená metoda pro pilotní ověření) 

V článku 33 Směrnice je uveden postup v případě Rámcové dohody takto: 

Rámcovou dohodou se rozumí dohoda mezi jedním nebo více veřejnými zadavateli a jedním nebo více 

hospodářskými subjekty, jejímž účelem je stanovit podmínky, zejména s ohledem na ceny a případně na 

předpokládané množství, kterými se budou řídit veřejné zakázky zadávané během daného období. 

Z definice rámcové dohody vyplývá, že se má jednat o podmínky budoucích kontraktů, které jsou 

ovlivněny cenou, případně množstvím. 

Poznámka: Inovační partnerství není zamýšleno jako rámcová dohoda ve smyslu Směrnice, ale jde 

o určitý rámec spolupráce (dohodu). 

Metoda je vhodná při použití v režimu zákona č. 137/2006 Sb. Rámcovou smlouvou se rozumí 

písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou. Celková délka 

rámcové smlouvy by ovšem neměla překročit 4 roky. Tato smlouva upravuje podmínky týkající se 

jednotlivých veřejných zakázek na dodávky, služby či stavební práce zadávané po dobu platnosti 

rámcové smlouvy, zejména pokud jde o cenu a množství. 

Metoda se jeví účelná pro vytvoření určitého uzavřeného trhu výzkumných a testovacích či výrobních 

kapacit, kde se bude po malých částech s definovanými parametry odehrávat sdílený vývoj formou 

jednotlivých “dodávek”. Formu uzavření rámcové smlouvy lze řešit téměř kterýmkoliv otevřeným 

zadávacím řízením, varianta uzavření pomocí soutěžního dialogu je řešena v kapitole soutěžní dialog. 

Na základě rámcové smlouvy zadavatel de facto zadává jednotlivé zakázky řešení vývoje od studie 

přes výrobu prototypu či zkušebního provozu, přičemž předmět těchto činností musí být co 

nejobecněji (ale i v technickém slova smyslu) vymezen v zadávacích podmínkách. 

Lze vymezit jednotlivé druhy činností, které vedou k výsledku v minitedru pro jejich nacenění 

jednotkovými technologickými cenami - tzv. technologické listy. Předmětem jednotlivých 

zakázek/minitendrů zadávaných na základě uzavřené rámcové smlouvy může být pouze takový 

předmět plnění, který byl jednotkově (jako specifikum) a rámcově (jako cíl) vymezen v zadávacím 

řízení pro uzavření rámcové smlouvy, čili jen a pouze v jeho popisu činností, které se budou v daném 

rámci provozovat. I v případě rámcové smlouvy lze uvažovat o rozdělení předmětu veřejné zakázky na 

jednotlivé části, např. podle profesí či charakteru plnění apod. s tím, že každá profese či činnost má 

svou vyjádřitelnou kapacitu. 

Výhodu vytvoření společného výzkumně - vývojového prostředí lze spatřovat v pluralitě subjektů, 

z nichž každý umí řešit „část“ celkového úkolu a kteréžto mezi sebou teoreticky ve skupinách soutěží 

o “budget” na vyřešení úkolu. Jak bude uvedeno dále, principem minitendru je možnost vypisování 
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zakázek opakovaně na jednu oblast, tj. jeden předmět plnění zakázky. Může se ukázat, že pořízení 

řešení z minitendru je totiž neprovozuschopné, že je potřeba upravit parametry. Toto se znovu 

provede takovým způsobem, že se výsledky vloží do nového minitendru a očekávají se nabídky 

k dopracování řešení. Výsledek jednotlivých fázi může být použit pro opakované oslovení již dříve 

definované skupiny potenciálních dodavatelů. Podmínkou tohoto přístupu je, že všechny strany 

uzavřou dohodu o sdílení dílčích výsledků. Zadavatel má u tohoto řešení výhodu v limitu prostředků, 

který z celého rámce postupně uvolňuje na dílčí minitendry a stanoví si zpravidla cenové stropy 

řešení. 

4.6.1 Konkrétní paragrafové znění dle legislativy České republiky 

V zákoně č. 137/2006 Sb. je postup pro vlastní zadávací proces upraven v § 89 odstavci 6) písm. a) 

s odkazem na § 92. Dále pak v § 92 odst. 3). Rozdílem v postupu je, zda jsou podmínky plnění již na 

začátku v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny. V případě, že vymezeny jsou (§ 92) konkrétně, je 

pro výběr vítěze jednotlivých zakázek výchozí hodnocení, které bylo stanoveno na začátku při 

uzavírání rámcové smlouvy. 

Pokud jsou počáteční podmínky stanoveny obecně, nikoli konkrétně (§ 93), pro každou veřejnou 

zakázku poskytovatel vyzve účastníky rámcové smlouvy k podání nabídek. Nabídky jsou hodnoceny 

dle stanovených hodnotících kritérií. Dle § 91 má zadavatel právo hodnotící kritéria během trvání 

rámcové smlouvy upravovat/měnit, pokud i tato vymezil pouze obecně. V tomto případě každou 

jednotlivou zakázku může plnit jiný účastník rámcové smlouvy, což je způsob, který je použit 

u v TA ČR aplikované metodě PCP. 

Vymezení předmětu je s použitím § 91 odst. 3 možné pouze obecně i s odkazem na obecné vymezení 

hodnotících kritérií. 

Z procesního hlediska je důležité, že zadávací postup se nazývá řízením na základě rámcové smlouvy 

(§ 17 písm. m), které je vyloučeno ze zdržovacího námitkového procesu (což velmi zvyšuje jeho 

operativnost) - viz § 82 odst. 3 písm. b). Smlouvu je tedy možné uzavřít bez ohledu na procesní lhůtu 

pro podání námitek u ostatních zadávacích řízení. 

V neposlední řádě je podstatná určitá volnost dle § 84 odst. 4 (možnost zrušit řízení), což je velmi 

výhodné v případě, že se minitendr nepovede dobře sestavit a přijdou třeba neporovnatelné nabídky 

na řešení. 

Hlavní výhody použití rámcové smlouvy pro metodu PCP jsou popsány i v následujícím přehledu: 

Tabulka 1: Výhody rámcové smlouvy a minitendru 

Výhoda Proč nám pomáhá 

Jedná se o otevřené zadávací řízení se 
splněním zásad dle § 6 zákona 
č. 137/2006 Sb. 

Nebude se jednat o státní/veřejnou podporu a současně není potřeba aplikace 
výjimky ze Směrnice 

Možnost vyměnit hodnotící kritéria 
a pouze obecně vymezit na začátku 
podmínky 

Jednotlivé fáze lze uzpůsobit a specifikovat v průběhu vývoje, zadavatel není 
vázán po celou dobu stejnými podmínkami 

Jednotlivé minitendry mohou mít více 
vítězů 

Neplatí gramatický výklad, že vítězem zadávacího řízení může být jeden 
dodavatel (minitendr není zadávací řízení) a tedy může být v některé fázi 
podpořeno k vývoji paralelně více dodavatelů - větší potenciál úspěšného 
řešení 
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Neplatí procesní lhůty pro zadávací řízení Minitendry mohou probíhat rychle a flexibilně - např. neplatí lhůta pro podání 
námitek a nedochází v průběhu minitendrů k obstrukcím a prodloužení délky 
řešení 

Možnost zrušení řízení Může se stát, že v minitendru jsou podány neporovnatelné nabídky a technická 
specifikace nevedla k vhodným nabídkám 

Příklad: 

Nabídku na uzavření rámcové smlouvy podalo celkem devět uchazečů a se všemi byla rámcová 

smlouva uzavřena. Ve smyslu hodnocení lze hovořit o přijatelnosti nabídek na uzavření rámové 

smlouvy, formálně definované zákonem č. 137/2006 Sb. jako výběr účastníku rámcové smlouvy. 

Samotným podpisem rámcové smlouvy však nejsou určeni ani řešitelé, ani (pod)fáze pro vlastní 

řešení. Mechanismus v rámcové smlouvě určuje způsob dílčích plnění na jejím základě, které jsou 

označeny jako minitendry. 

Je proto nutné rozlišovat zadávací řízení sloužící k uzavření rámcové smlouvy a řízení na základě 

rámcové smlouvy, kdy dochází ke tvorbě fází a podfází ve smyslu metody PCP, přičemž dojde 

i k výběru jednotlivých řešitelů. 

Sestavení jednotlivých fází a výběr řešitelů je záležitostí kombinace smluvních podmínek rámcové 

smlouvy a zkušenosti administrativní podpory poskytovatele (respektive jeho projektového týmu). 

Pro výběr řešitelů se v rámcové smlouvě používají zmíněné minitendry, které jsou uvozeny 

číslovanými výzvami k podání nabídek, která mohou obsahovat následující dílčí kritéria hodnocení 

dle ekonomické výhodnosti, zejména: 

 odbornou úroveň nabídky (mj. z hlediska úrovně pochopení problematiky, kvality, 

komplexnosti, hloubky a detailnosti rozpracování nabízeného řešení, resp. kvality zpracování 

navrhovaných výstupů); 

 zvolenou metodologii, techniky, metody či postupy řešení; 

 nabídkovou cenu. 

Hodnocení nabídek předložených zájemci v minitendru již neprovádí hodnotící komise sestavená 

ad hoc ke každé veřejné zakázce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ale pověření pracovníci 

(neformální komise) zadavatele. Jejími členy budou zástupce projektového týmu a experti na 

jednotlivé oblasti, kteří plní roli odborných hodnotitelů. 

4.6.2 Postupná realizace fází – sestavování minitendrů  

Minitendr je způsob realizace dílčího plnění ve veřejné zakázce na základě pravidel stanovených 

v rámcové smlouvě (v souladu se zákonem). Protože rámcová smlouva je definována jako soutěžní, 

nemá žádný z účastníků rámcové smlouvy jisté budoucí plnění. Naopak v každé výzvě k podání 

nabídky do minitendru má povinnost reagovat na zadání způsobem, že popíše věcně svůj návrh 

poptávaného řešení a nacení ho počtem hodin k jeho řešení, aby hodinová sazba nepřekročila sazbu 

stanovenou jako maximální v rámcové smlouvě. Kromě hodinové (expertní) sazby však může nacenit 

režijní náklady až do výše 20 %. Součin počtu hodit v jednotlivých činnostech a jejich hodinové sazby 

s možností určit až plus max. 20 % režii dohromady určují cenu této dílčí zakázky zadávané 

v minitendru, která je cenou k hodnocení. Paušální výše max. 20% režie, která se neprokazuje, je 

součástí všeobecných podmínek vztahujících se k rámcové smlouvě a vychází z nejlepší praxe TA ČR. 
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Hodnocení probíhá zpravidla dle ekonomické výhodnosti nabídky a je velice rychlé, pokud je součástí 

projektového týmu expert nebo efektivní mechanismy na využití externích expertů (hodnotitelů). 

Minitendr není dále svázán žádnými administrativními lhůtami vůči účastníkům rámcové smlouvy než 

těmi, které zadavatel uvedl v rámcové smlouvě. V rámci pilotního projektu je ověřeno, že mezi 

vyhlášením minitendru a podpisem smlouvy může být i 14 kalendářních dnů. 

Výhodou minitendru je možnost jej do podpisu smlouvy zrušit. Tohoto lze využít, jak již bylo zmíněno 

v kapitole 4, v případě neporovnatelnosti nabídek k řešení, které může zapříčinit nejasná specifikace 

předmětu řešení. 

Z obrázku 3 vyplývá, že jednotlivé fáze v předkomerční etapě PCP postupně zužují okruh řešitelů až na 

dva, kteří prezentují funkční vzorky. V případě rámcové smlouvy s více účastníky formálně nelze 

vyloučit účastníka rámcové smlouvy, lze „pouze“ nevybrat jeho řešení. Účastník zůstává součástí 

smluvního vztahu a může podávat návrhy dílčích řešení ve všech fázích a to až do konce předkomerční 

etapy. Znamená to, že je s průběhem řešení, respektive s jeho průběžným postupem, seznamován. Toto 

řešení může v některých specifických případech narazit na ochranu práv účastníků rámcové smlouvy, 

proto je nutné věnovat pozornost samotnému nastavení smluvního vymezení práv duševního 

vlastnictví apod. (viz kapitola dále). V případech řešení potřeb veřejné správy § 16 zákona 

č. 130/2002 Sb. určuje, že u výsledků financovaných se 100% podporou, což veřejné zakázky jsou, 

náleží tento výsledek zadavateli. 

Konkrétně § 16 zákona č. 130/2002 Sb. upravuje práva duševního vlastnictví následovně: 

(1) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků 

autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, je vlastníkem výsledků poskytovatel a jejich 

zveřejnění a využití je možné pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. 

(2) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který lze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků 

autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, potom příjemce, pokud poskytovatel nestanoví jinak, 

musí uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejich právní ochranu a po jejím udělení vlastnické právo převést 

na poskytovatele. Příjemce má nárok na úhradu prokazatelných nákladů s tím spojených, pokud nebyly 

součástí uznaných nákladů projektu. Ke zveřejnění výsledků před podáním přihlášky k průmyslové právní 

ochraně je nutný písemný souhlas poskytovatele. 

Při sestavování minitendrů oproti fázím PCP první etapy je nutno zohlednit: 

1. Fáze v PCP může obsahovat několik minitendrů. 

2. Podmínky minitendru mohou určit, že se vybere více vhodných řešení (různých řešitelů), 

a výsledky mohou být dva / i více). 

3. Jednotlivé minitendry je možné opakovat nebo u výsledků předchozích minitendrů postupovat 

tak, že se výsledky předávají rovnou jako součást výzvy k podání nabídky do dalšího 

minitendru. 

4. Jakkoliv je účast všech účastníků teoreticky možná, prakticky ne všichni jsou kapacitně schopni 

všechny minitendry sledovat. 

5. Dodavatelé, coby účastníci smlouvy a řešitelé, se přes aktivní snahu rozdělí na pasivní 

a aktivní. I pasivní dodavatel se v případě umístění výstupu na trh stává potenciálním 

dodavatelem (při dodržení přijaté licenční politiky), a tím se stává potencionální konkurencí 

ostatním dodavatelům a podněcuje další vývoj a zkvalitnění výstupu. 
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Obrázek 3: Demo Fáze 1 realizované institutem rámcové smlouvy (příklad z pilotního projektu) 

Příklad do současné chvíle realizovaných fází a minitendrů v rámci Pilotního projektu – v detailech 

prezentace následující 

Fáze: Zkoumání řešení 

• Minitendr č. 01: První návrh technologického řešení. 

• Minitendr č. 02: Řešení otázek nezbytných pro vývoj software v rámci legislativního prostředí 

pro zpracování archiválií. 

• Minitendr č. 03: Řešení otázek nezbytných pro vývoj software v rámci technických podmínek 

jednotlivých archivů. 

• Minitendr č. 04: Optimalizace procesního modelu a související návrh funkčních požadavků. 

• Minitendr č. 05: První návrh technologických variant. 

• Minitendr č. 06: Vývoj softwaru pro popis archiválií na základě Základních pravidel pro 

zpracování archiválií metodou PCP. 

Fáze: Zhotovení prototypů jádra 

• Minitendr č. 07: Koordinace a technologické řízení vývoje. 

• Minitendr č. 08: Vytvoření prvního prototypu základu uvažovaného řešení pro pořádání 

archiválií. 

Fáze: Testování prototypů dopracování výsledného software / příprava pro umístění na trh 

4.6.3 Konsolidace výstupu a výsledek předobchodního etapy 

Etapu první fáze PCP (etapa předobchodního zadávání) Sdělení k PCP charakterizuje jako několik 

teoretických fází (fáze 1 až 3 dle Obrázku 1). V praxi, při řešení formou rámcové smlouvy a minitendry, 

tyto fáze mohou obsahovat jeden, spíše však i více minitendrů. V rámci výstupů těchto minitendrů jsou 
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poznatky, které nelze označit, až na výjimky za výsledky ve smyslu výsledku VaV. Tyto poznatky slouží 

k postupnému precizování zadání k řešení, aby bylo možno zadat k řešení dva funkční vzorky nebo 

prototypy. 

Výstupy minitendrů (poznatky), lhostejno zda jeden či dva, které slouží postupně k dotvoření zadání 

pro funkční vzorky či prototypy, však v průběhu fází mají důležitý význam pro definici zadání 

jednotlivých kroků v rámci dané fáze. Každý výstup je diskutován nejen projektovým týmem 

poskytovatele, ale i v rámci setkání s konečnými uživateli a také společně s účastníky rámcové 

smlouvy. Tato setkání mají charakter předtržní konzultace. Zde dochází k precizaci dalšího kroku 

v dané fázi, k precizaci zadání – výzvy k podání nabídek do dalšího minitendru. Aktivní účastníci mají 

možnost ovlivnit charakter dalšího kroku nejen v technické rovině, ale i s ohledem na uvažovaný 

maximální počet hodin nutných k řešení. 

Postupné zpracovávání poznatků z výstupů k minitendrům dotváří požadavky na funkční vzorek či 

prototyp. I v průběhu řešení funkčního vzorku nebo prototypu lze vyhlašovat další minitendry pro ty 

účastníky rámcové smlouvy, kteří mají zájem řešení nezávisle testovat. 

Výsledkem první etapy je minimálně jedno ověřené řešení, které má charakter výsledku dle 

příslušných metodik (například S - software). 

4.6.4 Komerční etapa PCP 

Součástí metodiky PCP není popis způsobu řešení komerční etapy, neboť tato etapa na metodu PCP 

navazuje, ale již se musí řídit platnými předpisy pro zadávání veřejných zakázek. Komerční etapa se 

odvíjí od charakteru finálního výsledku. Ze Sdělení k PCP vyplývá, že toto období je ryze obchodní 

a nespadá do oblasti aplikovaného výzkumu. 

K Pilotnímu projektu lze uvést, že v roce 2016 bude dokončen výsledek projektu jako základní 

software, který bude mít licenci k užití v rámci veřejné správy bez poplatku a přidanou komerční 

službu (hodnotu) představují služby spojené s instalací, modifikací a údržbou software u různých 

konečných uživatelů (těch je několik desítek). Tuto službu mohou nakoupit koneční uživatelé na trhu, 

a to minimálně od účastníků rámcové smlouvy. 
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5 Tvorba smluvního rámce PCP pro předobchodní etapu 

Rámcová smlouva je uzavírána s předem neomezeným počtem dodavatelů splňujících příslušnou 

kvalifikaci, kteří dále v minitendrech soutěží mezi sebou s návrhy řešení a participují na vývoji 

vytyčeného řešení. Klíčem k úspěchu je nalezení a udržení vyvážené hranice mezi „rychlejším 

a levnějším“ postupem, kdy tempo, jednotlivé fáze a výslednou podobu řešení předurčuje jeden 

dodavatel, a postupem „pečlivějším a nákladnějším“, jejž udává poskytovatel. 

Rámec této spolupráce musí být ukotven smluvně ve společné rámcové smlouvě, která je soutěžena 

jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky v otevřeném řízení. 

5.1 Rámcová smlouva musí obsahovat dle zákona č. 137/2006 Sb. 

• Skutečnost, že bude uzavřena s více uchazeči (minimum je 3, maximum není omezeno). 

• Text návrhu rámcové smlouvy. 

• Dobu trvání rámcové smlouvy. Doba trvání rámcové smlouvy nesmí být delší než 4 roky. 

• Způsob zadávání jednotlivých zakázek – precizaci postupu dle § 92 zákona č. 137/2006 Sb. 

5.2 Smlouvy na základě rámcového vztahu musí obsahovat dle zákona 

č. 130/2002 Sb. 

a) označení poskytovatele; 

b) označení příjemce; 

c) název, identifikační údaje projektu a předmět jeho řešení; 

d) cíle projektu a jeho předpokládané výsledky, způsob ověření jejich dosažení; 

e) jméno, příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby, která je 

příjemci odpovědná za odbornou úroveň projektu; 

f) termíny zahájení a ukončení řešení projektu; 

g) výše uznaných nákladů projektu a jejich členění, výše podpory a její rozdělení v jednotlivých 

letech včetně termínů a způsobu jejího poskytování; 

h) úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům podle podmínek stanovených tímto 

zákonem; 

i) smluvní podmínky pro účast dalších účastníků projektu, případná výše jejich podpory 

s uvedením výše výdajů státního rozpočtu a její rozdělení v jednotlivých letech včetně termínů 

a způsobu jejího poskytování a kontroly; 

j) způsob vykazování uznaných nákladů projektu; 

k) způsob kontroly řešení projektu, včetně kontroly využití poskytnuté podpory a kontroly 

využití výsledků; 

l) způsob vyhodnocení výsledků řešení projektu včetně vypořádání poskytnuté podpory; 

m) vymezení stupně důvěrnosti údajů zahrnující jejich označení podle zvláštních právních 

předpisů,  

n) způsob poskytnutí údajů o projektu a jeho výsledcích pro informační systém VaVaI; 

o) způsob řešení sporů; 

p) sankce za porušení smlouvy; 

q) datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy o podpoře v minitendru. 
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Řada těchto obligatorních ustanovení musí být řešena již v rámcové smlouvě. 

Z výše uvedeného vyplývá, že uzavřením rámcové smlouvy není založen nárok na poskytnutí podpory 

a bez jednotlivých minitendrů nelze poskytovat podporu. 

5.3 Hlavní body textu návrhu rámcové smlouvy 

Jedná se o demonstrativní příklad z Pilotního projektu. 

5.3.1 Identifikace stran a trvání rámcové smlouvy 

Je provedeno pouze na straně poskytovatele. Doba trvání rámcové smlouvy (řešení projektu) činí 

maximálně 30 měsíců od uzavření rámcové smlouvy. Doba trvání této smlouvy, jakož i řešení všech 

smluv o poskytnutí projektu uzavřených na jejím základě, nepřekročí dobu trvání Programu BETA 

(tj. konec roku 2016). Uplynutím této lhůty rámcová smlouva i smlouvy o poskytnutí podpory zanikají. 

Rámcová smlouva zaniká i dosažením předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve VaVaI. Poskytovatel 

má právo tuto smlouvou či jednotlivou smlouvu o poskytnutí podpory, uzavřenou na jejím základě, 

ukončit z důvodů uvedených ve všeobecných podmínkách. V takovém případě je možné odstoupit od 

této smlouvy nebo od smlouvy o poskytnutí podpory jen vůči tomu uchazeči, který svým jednáním 

nebo opominutím splnil důvod pro odstoupení. 

5.3.2 Odkazy na zákonná ustanovení 

Ve smyslu § 9 zákona č. 130/2002 Sb., uzavřenou ve smyslu § 11 č. 137/2006 Sb., dle ustanovení 

§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

5.3.3 Zásady pro věcný rámec plnění 

a. Poskytovatel se rozhodl podpořit projekt, v rámci Programu BETA, schválením tzv. výzkumné 

potřeby projekt PCP. 

b. Při realizaci pilotního projektu PCP, tedy výběru jednotlivých nejvhodnějších nabídek řešení 

výzkumného projektu nebo jejich částí, bude přiměřeně použito metody PCP vymezené 

legislativou Evropského společenství - např. Sdělení k PCP. 

c. Pilotní projekt PCP navazuje na předchozí etapy v oblasti VaV, jejichž výsledkem bylo stanovení 

Základních pravidel pro zpracování archiválií18 (dále základní pravidla) s tím, že při řešení 

jednotlivých projektů pilotního projektu PCP musí být základní pravidla respektována, nebude-

li v odůvodněných případech stanoveno jinak. 

d. Tato smlouva vymezuje obecné podmínky, za kterých poskytovatel vybere nejvýhodnější návrh 

řešení a poskytne některému z uchazečů (příjemci) účelovou podporu v souladu se zákonem 

č. 130/2002 Sb. na řešení projektu, nebo jeho části, formou dotace z výdajů státního rozpočtu 

na VaVaI, úhradou způsobilých nákladů. 

                                                             

18 Základní pravidla pro zpracování archiválií vydaná dne 1. května 2013 Metodickým návodem č. 1/2013 odboru archivní 

správy a spisové služby Ministerstva vnitra, č. j. MV-46913-1/AS-2013 doplněné a rozšířené ve 2. vydání v roce 2015. 
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e. Nejvýhodnější návrhy řešení projektů, nebo jeho částí, resp. podpora, bude poskytnuta podle 

§ 7 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb. postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., této rámcové 

smlouvy a smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené v minitendru podle této rámcové smlouvy. 

5.3.4 Definice některých pojmů v rámcové smlouvě 

a. Minitendr - Způsob výběru nejvhodnějšího návrhu řešení na základě rámcové smlouvy 

o poskytnutí podpory, a to v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., zákonem č. 137/2006 Sb. 

a touto rámcovou smlouvou, kdy poskytovatel vyzve uchazeče k předložení návrhu řešení 

konkrétního projektu specifikovaného ve výzvě. 

b. Projekt PCP - Vývoj software pro popis archiválií na základě nových Základních pravidel pro 

zpracování archiválií metodou PCP. Je souhrnem projektů, jejichž předmět řešení odpovídá 

konkrétním minitendrům. 

5.3.5 Úvodní ustanovení 

c. Uchazeč má právo, na základě výzvy poskytovatele, podávat návrhy řešení k jednotlivým 

minitendrům a podáním nabídky v minitendru se uchází o poskytnutí podpory. Příjemcem se 

stane v tomto případě ten uchazeč, jehož návrh řešení byl v rámci minitendru vybrán jako 

nejvýhodnější a s nímž byla uzavřena konkrétní smlouva o poskytnutí podpory na řešení 

projektu nebo jeho části. 

d. Poskytovatel má právo, nikoli povinnost, vyzývat uchazeče, s nimiž je uzavřena tato rámcová 

smlouva, k předložení nabídky řešení na plnění výzkumného projektu nebo jeho části, který 

bude konkrétně vymezen ve výzvě k podání nabídek (minitendr). 

e. Obecná specifikace cíle pilotního projektu PCP a jeho předpokládaný výsledek jsou vymezeny 

zejména v zadávací dokumentaci, ke konkrétnímu upřesnění zadání jednotlivých výzkumných 

projektů v rámci plnění pilotního projektu PCP za použití metody PCP bude docházet ve 

výzvách k předložení návrhů řešení (minitendrech) a na základě výsledků a plnění 

v minitendrech. 

f. Návrhy řešení, jednotlivé projekty, vybrané postupem podle této rámcové smlouvy jsou 

financovány z Programu BETA. 

g. Poskytovatel se bude snažit, za použití principů metody PCP, dosáhnout účelu pilotního 

projektu PCP. Poskytovatel se tohoto účelu bude snažit dosáhnout zejména postupným 

vyhlašování minitendrů, jejichž předmětem budou jednotlivé projekty, k jejichž plnění budou 

uchazeči nabízet možnosti řešení formou nabídek. Poskytovatel, na základě předložených 

návrhů řešení, může vybrat jednoho nebo více uchazečů, jejichž návrh řešení podpoří a uzavře 

s nimi Smlouvu o poskytnutí podpory. Po realizaci projektu Poskytovatel výsledek realizace 

projektu vyhodnotí postupem dle všeobecných podmínek a rozhodne se, zda bude výsledek 

realizace projektu konkrétním uchazečem sloužit v další fázi realizace pilotního projektu PCP 

a v jakém rozsahu. 

h. Uchazeč předložením nabídky prohlašuje, že se s všeobecnými podmínkami seznámil, jež jsou 

přílohou smlouvy o poskytnutí podpory. 

5.3.6 Předmět rámcové smlouvy 

Předmětem této rámcové smlouvy je obecné vymezení některých: 

a. postupů a podmínek při vyzývání uchazečů k předkládání návrhů řešení do minitendru, 
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b. postupů výběru nejvýhodnější nabídky návrhu řešení, 

c. způsob uzavření smlouvy o poskytnutí podpory k vybranému návrhu řešení, 

d. práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené na základě 

minitendru mezi poskytovatelem a příjemcem podpory, 

e. práv k výsledkům výzkumného projektu. 

5.3.7 Předmět minitendrů 

1. Předmět jednotlivých minitendrů (projektů) bude konkrétně vymezen ve výzvě k podání 

nabídky řešení projektu a smlouvě o poskytnutí podpory uzavřené na základě minitendru. 

2. Obecně se stanovuje, že předmětem jednotlivého minitendru budou dílčí projekty, k jejichž 

řešení bude Poskytovatel uchazeče vyzývat. Bude se jednat o jednotlivé činnosti směřující 

k dosažení účelu pilotního projektu PCP, tedy zejména: 

a. Tvorbě analýz v oblasti ICT, příprava ICT dokumentací, provádění oponentur a rozborů 

ICT řešení, řešení podpůrných ICT procesů, tvorba uživatelských dokumentací, ostatní 

doplňkové činnosti v oblasti ICT (tvorbě produktových stránek, marketingových aktivit). 

b. Modelování business procesů, analýzy procesů, analýzy návazností, organizačnímu 

přerušení a možným navazujícím návrhům uživatelských scénářů. 

c. Řešení návrhů uživatelského rozhraní. 

d. Návrhům testovacích scénářů, testovacích procesů, testování použitelnosti, testování 

funkčnosti v rámci jednotlivých testovacích pracovišť nebo v prostředí či místech 

určených poskytovatelem. 

e. Návrhům a řešením architektury, technologií, návrhům a programování funkčních vzorků 

nebo prototypů a dokončovacích programových prací v různých programovacích jazycích 

další činnosti nezbytné k dosažení účelu pilotního projektu PCP. 

3. Obsah návrhů řešení do minitendrů, jakož i výsledky jednotlivých minitendrů, mohou sloužit 

pro vymezení předmětu dalších minitendrů. 

5.3.8 Uzavírání jednotlivých smluv o poskytnutí podpory na základě minitendru 

1. Poskytovatel bude, na základě této rámcové smlouvy, vyzývat uchazeče k podávání návrhů 

řešení (nabídek) tak, že jim zašle písemnou výzvu k podání nabídek na plnění veřejné zakázky 

ve VaVaI - podání návrhů řešení (minitendr). 

2. Výzva bude zejména obsahovat identifikaci poskytovatele, konkrétní vymezení předmětu 

projektu - veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále také „zadání“), lhůtu a místo 

pro podání nabídek (návrhů řešení), způsob podání nabídek, místo a dobu plnění, hodnotící 

kritéria a způsob hodnocení, uznané náklady či jejich minimální nebo maximální hodnotu, 

jakož i další podmínky podání nabídek a další podmínky minitendru. Zadavatel je oprávněn si 

ve výzvě vymínit i opci plnění a její podmínky. 

3. Základním hodnotícím kritériem v minitendru je ekonomická výhodnost návrhu řešení. 

4. Jednotlivé procentní váhy a body jsou stanovovány specificky pro jednotlivé minitendry. 

5. Poskytovatel má právo ve výzvě k podání návrhů řešení do minitendru stanovit jiná hodnotící 

kritéria. Poskytovatel může změnit kritérium ekonomické výhodnosti na kritérium nejnižší 

nabídkové ceny. 

6. V případě hodnocení pomocí hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti je poskytovatel 

oprávněn změnit poměr vah kritérií ceny a odborné úrovně. Poskytovatel je dále oprávněn 
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vedle výše uvedených kritérií ekonomické výhodnosti stanovit kritérium, zvolené metodologie, 

techniky, metody či postupy řešení, soulad jednotlivých položek rozpočtu s cenami v místě 

a čase obvyklými, v oblasti předmětu plnění zakázky nebo předmětu obdobném, uchazečem 

navržené způsobilé náklady nebo lhůta pro dokončení. Poskytovatel je z uvedených kritérií 

oprávněn vybrat jen některé a libovolně je mezi sebou kombinovat. Váhy jednotlivých kritérií 

stanoví poskytovatel ve výzvě k podání nabídek, podání návrhů řešení. 

7. Poskytovatel provede, způsobem stanoveným ve výzvě k podání návrhů řešení (nabídek) 

hodnocení včas podaných nabídek, které budou splňovat všechny požadavky stanovené touto 

rámcovou smlouvou a výzvou. Poskytovatel provede hodnocení nabídek podle hodnotících 

kritérií a seřadí nabídky podle provedeného hodnocení od nejvýhodnější po nejméně 

výhodnou. 

8. Poskytnutí podpory v jednom minitendru více uchazečům nezaručuje uchazeči právo na 

poskytnutí další podpory v dalším minitendru ani tím nevzniká povinnost poskytovatele při 

přípravě dalšího minitendru vycházet z výsledku předchozího minitendru. 

9. Poskytovatel oznámí uchazečům, před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory na základě 

konkrétního minitendru, výsledek hodnocení nabídek a rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce 

návrhu řešení. Po provedení hodnocení a vydání rozhodnutí poskytovatel uzavře smlouvu 

o poskytnutí podpory s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku. Poskytovatel je 

oprávněn, pokud si to ve výzvě k podání nabídek vyhradil, uzavřít smlouvu o poskytnutí 

podpory i s dalšími uchazeči, jejichž nabídky se umístily další v pořadí, a to v souladu 

s § 9 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb. 

5.3.9 Další ujednání rámcové smlouvy 

Další ujednání rámcové smlouvy se věnuje licenčním podmínkám, odpovědnosti za škodu a výši 

poskytnuté podpory. 

5.3.10 Resumé 

Tato kapitola shrnuje nutné náležitosti rámcové smlouvy na příkladu pilotního projektu. Každý řešený 

projekt, ale bude mít vlastní úpravu rámce spolupráce a poskytování podpory. 

Z legislativního hlediska je důležité, že se jedná o spolehlivý způsob řešení, který je v souladu s českou 

legislativou, nicméně některá doporučení lze již v průběhu pilotního projektu zaznamenat. 
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6 Inovační partnerství 

Inovační partnerství – výtah ze zákona nahrazujícího aktuálně platný zákon č. 137/2006 Sb. 

a důvodové zprávy k tomuto novému zákonu. 

6.1 Důvodová zpráva 

Znatelnější volnost v rozhodování zadavatele se projeví například v možnosti stanovování některých 

dílčích lhůt zadávacího řízení, v širších možnostech vyloučení účastníka a také volbě nového 

zadávacího řízení, kterým je Inovační partnerství nebo zjednodušený režim. 

Směrnice obsahuje nový druh zadávání veřejných zakázek, v němž jsou rovněž obsaženy prvky jednání 

s dodavateli, během něhož je možno společně s dodavateli definovat obsah a rozsah budoucího plnění, 

zejména pak v oblasti VaV; tímto novým druhem zadávání veřejných zakázek je Inovační partnerství. 

Co se týče Inovačního partnerství, je obtížné odhadovat, do jaké míry bude využíváno a od jakých 

druhů řízení dojde k přesunu. Lze tipovat, že vzhledem k tomu, že se bude jednat o nový instrument 

a prvek jednání není zatím mezi zadavateli příliš zaveden, bude zpočátku jeho využití spíše okrajové. 

Formulace zadávacích podmínek by měla být učiněna nejen se znalostí předmětu veřejné zakázky, ale 

i charakteristik trhu a dodavatelů, které takovýto produkt nabízí. Vhodným nástrojem usnadňujícím 

řádné nastavení zadávacích podmínek je například průzkum trhu či předběžné tržní konzultace 

s potenciálními dodavateli. 

6.2 Inovační partnerství – paragrafové znění 

§23 

Předpokládaná hodnota ve zvláštních případech 

(2) V případě řízení o Inovačním partnerství zadavatel stanoví celkovou předpokládanou hodnotu 

výzkumných a vývojových činností, které proběhnou ve všech fázích inovačního partnerství, 

a celkovou předpokládanou hodnotu dodávek, služeb nebo stavebních prací, které mohou být v rámci 

Inovačního partnerství vyvinuty a pořízeny; předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je součet 

předpokládaných hodnot podle věty první. 

V případě Inovačního partnerství musí být do předpokládané hodnoty zahrnuta nejen celková hodnota 

výzkumu a vývoje předpokládaného v průběhu inovačního partnerství, ale také celková hodnota dodávek, 

které budou poskytnuty v případě, že výzkum a vývoj bude úspěšně dokončen a dojde k uskutečnění 

realizační fáze partnerství. 

§ 29 písm. r), 
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Hlava VII 

Řízení o inovačním partnerství 

§ 70 

Podmínky použití 

(1) Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v řízení o inovačním partnerství, pokud nelze potřebu 

vývoje inovativní dodávky nebo služby nebo inovativních stavebních prací a následné koupě 

výsledných dodávek, služeb nebo stavebních prací uspokojit prostřednictvím řešení, která jsou na trhu 

již dostupná. 

(2) Předpokládaná hodnota dodávek, služeb nebo stavebních prací zadávaných v řízení o inovačním 

partnerství nesmí být nepřiměřená investici potřebné pro jejich vývoj. 

§ 71 

Fáze inovačního partnerství 

(1) Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezí fáze inovačního partnerství, které sledují posloupnost 

kroků v procesu výzkumu a vývoje a následného poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací. 

Zadavatel stanoví postupné cíle v procesu výzkumu, při jejichž dosažení se ukončují jednotlivé fáze 

inovačního partnerství a pravidla pro poskytování odměn partnerům za dosažení těchto cílů. 

Zadavatel zajistí, aby struktura inovačního partnerství a poskytované odměny odrážely stupeň inovace 

navrhovaného řešení a posloupnost kroků výzkumu a vývoje.  

CELEX: 32014L0025, 32014L0024, 32014L0024, 32014L0025 

(2) Po ukončení fáze inovačního partnerství může zadavatel na základě dosažených výsledků  

a. inovační partnerství ukončit, pokud si tak stanovil v zadávací dokumentaci, nebo  

b. snížit počet partnerů, jde-li o inovační partnerství s několika partnery, pokud zadavatel 

v zadávací dokumentaci stanovil podmínky pro snížení počtu partnerů. 

CELEX: 32014L0025, 32014L0024 

(3) V případě inovačního partnerství s více partnery nezpřístupní zadavatel ostatním partnerům 

řešení navržená některým z partnerů ani jiné důvěrné informace, pokud s tím daný partner 

nesouhlasí. 

§ 72 

Postup v řízení 

(1) Řízení o inovačním partnerství zahajuje zadavatel odesláním oznámení o zahájení zadávacího 

řízení k uveřejnění způsobem podle § 212, kterým zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů 

k podání žádosti o účast. 

CELEX: 32014L0024, 32014L0025 

(2) Zadavatel stanoví lhůtu pro podání žádosti o účast nejméně na 22 pracovních dnů od zahájení 

řízení o inovačním partnerství. Tato lhůta musí být prodloužena o 5 pracovních dnů, jestliže zadavatel 

neumožní podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje. 

CELEX: 32014L0025, 32014L0024 
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(3) V zadávací dokumentaci zadavatel označí, které požadavky na plnění veřejné zakázky představují 

minimální technické podmínky, které musí nabídky splňovat. Zadavatel v zadávací dokumentaci 

stanoví pravidla, jimiž se budou řídit práva duševního vlastnictví vzniklá v souvislosti s inovačním 

partnerstvím a plněním smlouvy na veřejnou zakázku. 

CELEX: 32014L0024, 32014L0025, 32014L0025, 32014L0024 

(4) Zadavatel posoudí soulad žádosti o účast se zadávacími podmínkami a provede snížení počtu 

účastníků zadávacího řízení podle § 111, pokud si tak vyhradil v oznámení o zahájení zadávacího 

řízení. Zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky, jejichž žádost o účast nesplňuje 

zadávací podmínky nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení. Nevyloučené 

účastníky zadávacího řízení vyzve k doručení předběžných nabídek. Výzva k podání předběžných 

nabídek musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 6 k tomuto zákonu. 

CELEX: 32014L0024, 32014L0025 

(5) Zadavatel jedná s účastníky zadávacího řízení o předběžných nabídkách s cílem zlepšit nabídky ve 

prospěch zadavatele. Důvěrné informace podle § 218 odst. 1 je zadavatel v průběhu jednání oprávněn 

sdělit ostatním účastníkům zadávacího řízení pouze na základě písemného souhlasu účastníka 

zadávacího řízení uděleného ve vztahu ke konkrétní informaci. V rámci jednání může být snižován 

počet předběžných nabídek, o nichž se bude jednat podle § 112, pokud si tak zadavatel vyhradil 

v oznámení o zahájení zadávacího řízení.  

CELEX: 32014L0025, 32014L0024, 32009L0081, 32014L0024 

(6) Zadavatel může v průběhu jednání změnit nebo doplnit zadávací podmínky, zejména technické 

podmínky, vyjma minimálních technických podmínek podle odstavce 4. O takové změně nebo doplnění 

zadávacích podmínek musí zadavatel účastníky zadávacího řízení písemně informovat a poskytnout 

jim přiměřenou dobu pro úpravu předběžných nabídek. Změněné zadávací podmínky musí nadále 

splňovat podmínky pro použití jednacího řízení s uveřejněním. 

CELEX: 32014L0025, 32014L0024, 32014L0024 

(7) Zadavatel je oprávněn v průběhu jednání změnit či doplnit zadávací podmínky s výjimkou kritérií 

hodnocení a minimálních technických podmínek. O takové změně nebo doplnění zadávacích podmínek 

musí zadavatel účastníky zadávacího řízení písemně informovat a poskytnout jim přiměřenou dobu 

pro úpravu předběžných nabídek. Změněné zadávací podmínky musí nadále splňovat podmínky podle  

§ 70 

CELEX: 32014L0025, 32014L0024, 32014L0025, 32014L0024, 32014L0023, 32014L0024 

(8) Zadavatel může rozhodnout o zavedení inovačního partnerství s jedním nebo několika partnery, 

kteří budou odděleně provádět činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. 

CELEX: 32014L0025, 32014L0024 

§114 

…. 

(3) Zadavatel nesmí stanovit ekonomickou výhodnost pouze na základě nejnižší nabídkové ceny 

a) v řízení se soutěžním dialogem nebo v řízení o inovačním partnerství,….. 
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§ 116 

Kritéria kvality 

(1) Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen stanovit 

kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem 

veřejné zakázky. 

CELEX: 32014L0025, 32014L0024, 32009L0081 

(2) Kritériem kvality mohou být zejména  

a. technická úroveň, 

b. estetické nebo funkční vlastnosti, 

c. uživatelská přístupnost, 

d. sociální, environmentální nebo inovační aspekty, 

e. organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné 

zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob,  

f. úroveň servisních služeb včetně technické pomoci, nebo 

g. podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění. 

§ 247 

Námitky po zavedení inovačního partnerství 

(1) Po zavedení inovačního partnerství může podat písemné námitky partner, se kterým bylo inovační 

partnerství ukončeno v důsledku postupu zadavatele podle § 71 odst. 2 písm. b), kterým zadavatel 

snížil po ukončení fáze inovačního partnerství počet partnerů. 

Ustanovení obsahuje zvláštní úpravu podávání námitek pro případ, kdy po zavedení inovačního 

partnerství s více partnery zadavatel podle předem stanovených podmínek snižuje počet těchto partnerů. 

Je tak zajištěn přezkum úkonů zadavatele po celou dobu trvání inovačního partnerství. 

Důvodem zvláštní úpravy je skutečnost, že zde dochází k podání námitek až po ukončení vlastního 

zadávacího řízení, ve kterém je inovační partnerství zavedeno. 

§ 266 

Návrh po ukončení fáze inovačního partnerství 

(1) Snížil-li zadavatel postupem podle § 71 odst. 2 písm. b) počet partnerů, je partner, se kterým bylo 

inovační partnerství z tohoto důvodu ukončeno, oprávněn podat návrh k Úřadu. 

CELEX: 31992L0013, 31989L0665 

(2) Nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro snížení počtu partnerů, Úřad v rozhodnutí vysloví 

nezákonnost takového postupu a podle povahy věci nařídí zadavateli zjednat nápravu ve lhůtě 11 

pracovních dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Ustanovení obsahuje zvláštní úpravu návrhu podávaného v návaznosti na námitky podle § 247 po 

zavedení inovačního partnerství s více partnery. 

Důvodem zvláštní úpravy je skutečnost, že zde dochází k podání návrhu, který však není návrhem na 

vyslovení zákazu plnění smlouvy, po ukončení vlastního zadávacího řízení, ve kterém je inovační 
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partnerství zavedeno. Z toho důvodu je upraven zvláštní druh nápravného opatření reflektující 

specifickou povahu situace, která je napravována, zvláštní pravidlo pro výši kauce i okruh účastníků 

řízení. 

Ve správním řízení o tomto návrhu nelze nařídit předběžné opatření. 

Příloha č. 6, část D – náležitost výzvy 

Výzva k podání předběžných nabídek v jednacím řízení s uveřejněním podle § 61 odst. 5, v inovačním 

partnerství podle § 72 odst. 4 musí obsahovat alespoň 

1. identifikační údaje zadavatele, 

2. odkaz na uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, 

3. údaje o přístupu k zadávací dokumentaci, 

4. lhůtu pro podání předběžných nabídek, 

5. způsob podání předběžných nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být 

podány, 

6. kritéria hodnocení nabídek včetně jejich vah nebo jiného matematického vztahu mezi nimi, 

popřípadě pořadí kritérií hodnocení podle jejich významu, není-li zadavatel objektivně 

schopen váhy nebo jiný matematický vztah mezi kritérii stanovit. 

Komentář: 

K § 70 

Zákon zavádí nový druh zadávacího řízení, řízení o inovačním partnerství. Základní podmínkou pro 

použití inovačního partnerství pro zadávání veřejné zakázky je faktická nemožnost použití existujících 

dodávek, služeb nebo stavebních prací pro řešení potřeb zadavatele. Pokud na trhu existují dostupné 

dodávky, služby nebo stavební práce, prostřednictvím, kterých je možné řešit potřeby zadavatele, nemůže 

zadavatel zadat veřejnou zakázku k uspokojení těchto potřeb v inovačním partnerství, ale použije jiné 

použitelné zadávací řízení.  

Inovační partnerství bude vhodné použít zejména v případě, kdy pro služby na výzkum a vývoj bude 

splněna výjimka podle § 29 písm. r), kterou ovšem zadavatel nemůže vztáhnout na následnou dodávku 

vyvinutých výrobků. 

Toto zvláštní řízení zadavatelům umožňuje vytváření dlouhodobých inovačních partnerství pro vývoj 

a následnou koupi nových inovativních dodávek, služeb nebo stavebních prací za předpokladu, že tyto 

inovativní dodávky, služby nebo stavební práce mohou být dodány podle dohodnutých úrovní plnění 

a nákladů bez potřeby samostatného zadávacího řízení pro nákup. 

Není podstatné, zda inovační partnerství souvisejí rozsáhlými projekty, nebo malými inovativními 

projekty, tato inovační partnerství by měla být strukturována tak, aby mohla vytvořit nezbytnou "tržní 

poptávku" podněcující vývoj inovativního řešení, aniž by vyloučila trh.  

Zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty dodávek, služeb nebo stavebních prací tuto stanoví 

s ohledem na skutečnost, že tato hodnota nesmí být nepřiměřená investici potřebné pro jejich vývoj. To by 

mělo zabránit používání řízení o inovačním partnerství v nevhodných případech, kdy by náklady na 
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výzkum a vývoj byly ve srovnání s náklady následného pořízení předmětu veřejné zakázky nízké. Inovační 

partnerství je určeno pro případy, kdy náklady na výzkum a vývoj jsou velmi vysoké a dodavatelé by tento 

výzkum bez možnosti následných dodávek z vlastní iniciativy neprováděli. 

K § 71 

Inovační partnerství může být rozčleněno na několik fází, jež závisí na postupných cílech v procesu 

výzkumu, vývoje a realizace předmětu inovačního partnerství. V případě, že zadavatel využije možnosti 

rozfázovat inovační partnerství, stanoví v zadávací dokumentaci pravidla pro poskytování odměn za 

dosažení těchto cílů. Pro fázování inovačního partnerství není rozhodné, s kolika partnery bude inovační 

partnerství zavedeno. 

Volba zadavatele, zda zavede inovační partnerství a tedy bude realizovat vývojovou fázi produktu 

s jedním či více dodavateli, závisí na objektivních potřebách zadavatele a na vlastnostech potřebného 

řešení, zejména s ohledem na typ inovativního řešení a poměru nákladů na vývojovou fázi vůči nákladům 

na realizaci finální dodávky. Pokud například je v rámci inovačního partnerství předpokládána relativně 

nižší cena za vývoj, přičemž však následně bude dodáno velké množství takových řešení, je účelné 

absolvovat vývojovou fázi s více dodavateli. Je-li předmětem inovačního partnerství jedno unikátní 

a velmi nákladné zařízení, není účelné absolvovat vývojovou fázi s více dodavateli. Fáze vývoje je zde 

mimořádně nákladná a tvoří vysoký poměr v celkové hodnotě veřejné zakázky, takže pokud by měl 

zadavatel uhrazovat náklady na tuto fázi více dodavatelům, jejichž řešení by následně nevyužil, jednalo 

by se o zmařenou investici zadavatele, resp. nehospodárné vynaložení jeho prostředků. 

Pokud si to zadavatel vyhradí v zadávací dokumentaci, může po každé fázi rozhodnout o ukončení 

inovačního partnerství nebo, jedná-li se o inovační partnerství s několika partnery, o snížení počtu 

partnerů a ukončení smluv s nimi. Toto rozhodnutí učiní zadavatel s ohledem na dosavadní výsledky 

jednotlivých dodavatelů ve vztahu ke svým potřebám na realizaci požadovaného řešení. 

K § 72 

Inovační partnerství zahajuje zadavatel shodným způsobem jako užší řízení a jednací řízení 

s uveřejněním, kdy zadavatel oznamuje neomezenému okruhu osob svůj úmysl zadat veřejnou zakázku 

v tomto druhu zadávacího řízení prostřednictvím oznámení o zahájení zadávacího řízení.  

Zadavatel stanoví lhůtu k podání žádosti o účast, která musí být dostatečná pro podání žádostí o účast. 

Dodavatelé musí mít dostatečný časový prostor na seznámení se s podmínkami zadávacího řízení, 

zejména minimálními požadavky zadavatele, aby byli schopni zvážit svůj zájem na účasti v zadávacím 

řízení. Tato lhůta musí činit minimálně 22 pracovních dní od zahájení zadávacího řízení. 

Zadavatel je oprávněn v rámci řízení o inovačním partnerství s účastníky zadávacího řízení o jejich 

předběžných nabídkách nebo upravených předběžných nabídkách jednat. Při jednání je nutné dodržet 

základní zásady uvedené v § 6 zákona. Důvěrné údaje zadavatel sděluje pouze se souhlasem účastníků 

zadávacího řízení, a to jak v průběhu jednání, tak v následných fázích inovačního partnerství.  

Jednání o předběžných nabídkách nebo upravených předběžných nabídkách a případné snižování počtu 

účastníků provádí zadavatel obdobně jako v případě jednacího řízení s uveřejněním. 

Jednou z povinností zadavatele, kterou tento musí v zadávací dokumentaci stanovit je označení, 

resp. stanovení minimálních požadavků, které musí nabídky splňovat tak, aby mohly zadavatelem 

posouzeny a hodnoceny. Zadavatel je dále povinen vždy v zadávací dokumentaci zároveň vymezit 
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pravidla, jimiž se řídí práva duševního vlastnictví, která mohou vzniknout ve vztahu k předmětu plnění 

veřejné zakázky. 

Pro výběr dodavatele zadavatel nesmí použít kritérium nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů. 

Má-li inovační partnerství vést k vývoji inovativního řešení, které bude mít vysokou přidanou hodnotu, 

není možné toto řešení posuzovat pouze s ohledem na jeho nabídkovou cenu. 
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7 Seznam použitých zkratek 

JŘsÚ Jednací řízení s uveřejněním 

Minitendr Způsob výběru nejvhodnějšího návrhu řešení na základě rámcové smlouvy o poskytnutí 

podpory, a to v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., zákonem č. 137/2006 Sb. a rámcovou 

smlouvou, kdy poskytovatel vyzve uchazeče k předložení návrhu řešení konkrétního 

projektu specifikovaného ve výzvě 

Návrh novely zákona 

č. 137/2006 Sb. 

Návrh nového zákona o veřejných zakázkách s ohledem na transpozici nové směrnice 

2014/24/EU, verze schválená vládou dne 5. října 2015 (pozn. předpokládaná účinnost od 

dubna 2016) 

PCP Zadávání veřejných zakázek na služby výzkumu a vývoje v předobchodní fázi z angl. Pre-

Commercial Procurement 

Program BETA Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby 

státní správy BETA 

Projekt PCP Vývoj software pro popis archiválií na základě nových Základních pravidel pro zpracování 

archiválií metodou PCP. Je souhrnem projektů, jejichž předmět řešení odpovídá 

konkrétním minitendrům 

Pilotní projekt Veřejná zakázka s názvem Vývoj software pro popis archiválií na základě Základních 

pravidel pro zpracování archiválií metodou PCP, který byla zveřejněna ve Věstníku 

veřejných zakázek a vyhlášena dne 28. února 2014. Pilotní projekt je řešen rámcovou 

smlouvou s devíti účastníky a realizace bude pokračovat do konce roku 2016. 

Rámec Sdělení Komise: Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) 

SBIR Z angl. Small Business Innovation Research program 

SBRI Z angl. Small Business Research Initiative 

Sdělení k PCP Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů: Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi: Podpora 

inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě, 

KOM(2007) 799 

Služby VaV Služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích 

Směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání 

veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES 

TA ČR Technologická agentura České republiky 

VaV Výzkum a vývoj 

VaVaI Výzkum, experimentální vývoj a inovace 

Základní pravidla Základní pravidla pro zpracování archiválií vydaná dne 1. května 2013 Metodickým 

návodem č. 1/2013 odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, č. j. MV-

46913-1/AS-2013 doplněné a rozšířené ve 2. vydání v roce 2015 

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 

Zákon č. 137/2006 Sb. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

Zpráva TC AV Zpráva: Možnosti implementace programu na zadávání veřejných zakázek v předobchodní 

fázi 

Zrušená Směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání 

veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby ze dne 31. března 2004 
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8 Seznam použitých zdrojů 

Strategické dokumenty 

 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 
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