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Vykazování příjmů z komercializačních aktivit 

 

Pracoviště výzkumných organizací musí každé dva roky dohromady a následně za celou dobu řešení vykázat příjmy 

z projektu (resp. dílčích projektů) v min. výši 19 % z celkové požadované podpory projektu (za všechny účastníky, 

tj. i podniky) - tedy z výše podpory, která bude uvedena v Závazných parametrech na konci sledovaného období. Těchto 

19 % musí vykázat pracoviště výzkumných organizací dohromady, nemusí tuto výši tedy vykázat každé zvlášť - součet 

příjmů z komercializace za všechna pracoviště výzkumných organizací musí být minimálně 19 % z podpory požadované 

na sledované období. Započítávají se příjmy pouze těch pracovišť výzkumných organizací, které se podílejí na řešení 

projektu. 

 

Duplicita příjmů z komercializačních aktivit 

Příjmy z komercializačních aktivit by měly pokrývat plnění realizované či vzniklé v rámci výzkumné či vývojové činnosti 

jednoho projektu (resp. dílčích projektů), k němuž se vztahují, tzn. v případě, že by výzkumné pracoviště jedné 

výzkumné organizace participovalo na více projektech, pak by mělo být dané výzkumné pracoviště schopno vykazované 

příjmy z komercializačních aktivit od sebe odlišit a do daných projektů celkovou sumu svých příjmů z komercializačních 

aktivit rozdělit. Pokud to však z nějakého důvodu není možné, je potřeba toto řádně odůvodnit a tedy popsat, proč 

to možné není a uvést alespoň kvalifikovaný odhad daného rozdělení na projekty. 

 

Nicméně je na místě upozornit, že v případě nerozlišení a uvedení pouze celkové sumy příjmů z komercializačních 

aktivit výzkumného pracoviště ve více projektech, se tak dané výzkumné pracoviště, potažmo výzkumná organizace 

a projekt samotný vystavuje riziku, že v rámci hodnoticího procesu nemusí být tyto příjmy uznány, což bude 

právě předmětem hodnocení.  
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Příloha č. 4 - Příloha za pracoviště uchazeče/Annex No. 4 - Annex for applicant's research group(s) 

V příloze č. 4 (příloha za pracoviště uchazeče – část druhá) je potřeba uvést částky očekávaných příjmů za celou dobu 

řešení projektu – jedná se o buňky D 22-38. Příjmy z komercializačních aktivit se uvádějí za jednotlivá pracoviště 

výzkumných organizací. Dále se v příloze uvádějí souhrnné příjmy ze smluvního výzkumu a komercializačních aktivit 

za poslední tři roky – k jednotlivým rokům 2018, 2019 a 2020.  

Přílohu v anglické verzi „Annex No. 4 - Annex for applicant's research group(s)“ dokládají uchazeči prostřednictvím ISTA.  

 

Příloha č. 3 - Příjmy z komercializace/Annex No. 3 - Income from commercialisation 

Celkové příjmy z komercializačních aktivit, tedy za všechna zapojená pracoviště výzkumných organizací, budou uvedeny 

v této příloze.  

Přílohu v anglické verzi „Annex No. 3 - Income from commercialisation“ dokládají uchazeči prostřednictvím ISTA.  

 

Uznatelnost příjmů z komercializačních aktivit  

Za tyto příjmy jsou pro účely této veřejné soutěže považovány zejména: příjmy ze smluvního výzkumu; příjmy z licencí; 

náklady výzkumné organizace uhrazené podnikem v rámci řešení projektů kolaborativního výzkumu, tzn. formou účinné 

spolupráce, na které nebyla poskytnuta účelová veřejná podpora. Uvedené příjmy, případně i další příjmy 

z komercializačních aktivit musejí pokrývat plnění realizované či vzniklé v rámci výzkumné či vývojové činnosti, nemůže 

se proto jednat např. o příjmy ze servisních služeb nevýzkumné povahy, pronájem apod. 

Příjmy z komercializačních aktivit budou vykazovány za každé 2 roky řešení projektu dohromady, tedy např. 1. - 2. rok 

řešení, 3. - 4. rok řešení, atd. Do příjmů z komercializačních aktivit budou započítány ty příjmy, u jejichž účetního dokladu 

bude datum zdanitelného plnění do 31. 12. druhého sledovaného roku.  

Technologická agentura ČR během soutěžní lhůty neposuzuje vhodnost komercializačních aktivit. Posouzení 

je na samotných uchazečích, zda své příjmy zahrnou do komercializačních aktivit v rámci svého návrhu projektu.  

 

 

 

Poznámka: Tento dokument slouží jako pomocný materiál, nejedná se o závazný dokument, který je součástí Zadávací 

dokumentace.  

 

 

https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/12/15/1639557789_Annex%20No.%204%20-%20Annex%20for%20applicant's%20research%20group(s).xlsx

