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STANOVISKO 

TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY 

K povinnosti příjemců poskytovat výsledky za tržní cenu 

Součástí smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu, kterou uzavírá TA ČR jako 

poskytovatel s příjemcem, jsou mimo jiné Všeobecné podmínky. Ty ve svém článku 16 odst. 3) (platné pro 

v7) stanoví příjemci povinnost poskytnout výsledky třetím osobám tak, aby nedošlo k porušení pravidel 

veřejné podpory a k nepřímé podpoře. Smyslem těchto smluvních podmínek je promítnout úpravu 

stanovenou v Rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, kdy v souladu s vnitřním trhem EU není 

přípustná nepřímá státní podpora třetích subjektů. K tomu by došlo, pokud by příjemce poskytoval výsledky 

za cenu nižší, než je tržní cena, neboť za jiných okolností, tedy pokud by výsledky nebyly podporovány, 

by za jejich vývoj rovněž musel zaplatit cenu v plné výši. Třetí subjekt by tak byl zvýhodněn, aniž by toto 

zvýhodnění bylo zamýšleno v rámci poskytnuté podpory.   

Pokud však příjemce poskytne výsledky organizační složce státu nebo územně samosprávnému celku 

(ministerstvu, kraji, atp.), který výsledky využívá ke své nevýdělečné činnosti za cenu nižší než výše 

stanovenou či dokonce bezplatně, k nepřímé státní podpoře třetího subjektu nedochází. TA ČR proto nebude 

vyžadovat splnění této smluvní povinnosti a článek 16 se v jejím rozsahu nebude aplikovat. Organizační složka 

státu a územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci není podnikem, a jim poskytnutá podpora tak 

není veřejnou podporou. Proto se nejedná o nepřímou podporu těchto subjektů.  Příjemce je povinen takový 

postup zdůvodnit.  

Tímto prohlášením nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, zejména povinnost uzavřít smlouvu o využití 
výsledků a přednostně poskytnout výsledky těm subjektům, které se na podpoře z neveřejných zdrojů 
podílely. 

 


