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Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR od stanovisek 

rady programu DOPRAVA 2020+ 

Předsednictvo TA ČR z titulu výkonného orgánu TA ČR v hodnoticím procesu instančně posledního 

a nesoucího tak odpovědnost za konečné rozhodnutí tímto využívá svou pravomoc rozhodnout odlišně 

od doporučení rady programu jako orgánu instančně předcházejícího  

u níže uvedených návrhů projektů v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu a vývoje, kdy toto své rozhodnutí odůvodňuje následovně: 

Níže v textu je uvedeno číslo návrhu projektu, hlavní uchazeč návrhu projektu a rozhodnutí 

předsednictva TA ČR. 

 

CK01000069 

EKOLA group, spol. s r.o. 

 

Předsednictvo TA ČR nesouhlasí se stanoviskem rady programu a nedoporučuje návrh projektu 

k podpoře z programu DOPRAVA 2020+. Rada programu se dostatečně nevypořádala s negativními 

připomínkami kolegia odborníků, zpravodaje a oponenta č. 1. Předsednictvo TA ČR souhlasí se 

stanoviskem kolegia odborníků. V návrhu projektu je uvedena neúplná rešerše dosavadních řešení 

dané problematiky. Nedostatečně jsou popsána rizika návrhu projektu, což nedává záruku dosažení 

stanoveného výstupu/výsledku. Uchazeči dále uvádí, že neexistuje výzkumná nejistota, čímž návrh 

projektu nenaplňuje základní požadavky Frascati manuálu. Ve složení řešitelského týmu chybí 

odborníci na podstatnou část řešení návrhu projektu. 

 

CK01000178 

Frentech Aerospace s.r.o. 

Předsednictvo TA ČR nesouhlasí se stanoviskem rady programu a nedoporučuje návrh projektu 

k podpoře z programu DOPRAVA 2020+. Rada programu se dostatečně nevypořádala s negativními 

připomínkami Kolegia odborníků a zpravodaje. Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem kolegia 

odborníků. Popis jednotlivých etap s ohledem na význam návrhu projektu a jeho finanční plán je velmi 

slabý a chybí časový harmonogram jednotlivých etap. Finanční plán návrhu projektu je v jednotlivých 

položkách nedostatečně odůvodněný či dokonce zdůvodnění chybí (např. subdodávky, provozní 

náklady). V návrhu projektu je nedostatečná rešerše stávajícího stavu poznání, nedostatečné vymezení 

se k ostatním projektům VaVaI a nedostatečně zpracovaná marketingová studie. Popis některých 

výstupů/výsledků je nedostatečný, zejména těch určených k certifikaci. Chybí aplikační garant 

Ministerstvo dopravy. 


