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ABSTRAKT 

 

 Cílem diplomové práce je představit možnosti výzkumné spolupráce podniků s 

univerzitami a upozornit na možné úskalí během řešení výzkumných projektů. V praktické 

části je na konkrétním výzkumném projektu představena spolupráce soukromého podniku s 

Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Výstupem této práce je vývojový 

diagram projektového řízení. 
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ABSTRACT 

 

 This paper aims to present the possibilities of research cooperation between businesses 

and universities and to point out potencial difficulties in the implementation of research 

projects. The practical part of this paper presents a specific research project and describes the 

cooperation between a private company and the Technical University of Ostrava. Finally, this 

paper presents a development diagram of project management which should help private 

businesses to implement research projects. 
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ÚVOD 

 

 V současnosti patří věda a výzkum mezi velmi významné aktivity a uplatnění nových 

poznatků v praxi je nezbytnou nutností pro zachování konkurenceschopnosti. Svědčí o tom i 

trend dalšího narůstání spolupráce mezi univerzitami a soukromými firmami. Jak vědci, tak 

podnikatelé se shodnou na potřebě předání teoretických znalostí ze státem financovaných 

vědeckých institucí směrem k aplikacím v podnikové sféře.  

 Pro vysoké školy je zapojení studentů do projektů vědy a výzkumu velmi zajímavou a 

v současnosti už téměř nezbytnou součástí studia. Praxe získaná během podílu na projektu je 

pro studenta vizitkou prakticky využitelného zaměření zvoleného oboru, který uspokojuje 

současné požadavky zaměstnavatelů. Studenti během praxe získávají nové dovednosti a učí se 

týmové práci s kolegy i pedagogy, kterou později využijí v zaměstnání, navazují také první 

kontakty důležité pro své další uplatnění. Tito absolventi mají obrovský potenciál na trhu 

práce. 

 Úzká spolupráce firmy s univerzitou představuje pro všechny subjekty zajímavou 

konkurenční výhodu. Studenti mají mnoho zajímavých nápadů, které je nutné dostat do praxe. 

Vývoj nových metod, produktů a procesů je pro firmy velkou výzvou. V případě úspěchu 

získává firma výhodu na trhu. Zatímco firmy tak mohou využívat za pro ně přijatelných 

ekonomických podmínek vědecký potenciál mladých výzkumníků, mohou společně budovat 

pracoviště aplikovaného výzkumu a hledat společná řešení regionálních problémů, mohou na 

druhou stranu univerzity nabídnout svým studentům, aby si získané znalosti ověřili a 

prohloubili v praxi, kterou žádné učebnice nenahradí.  

 Cílem této diplomové práce je představení současných možností výzkumné spolupráce 

podniků s univerzitami a metodický postup pro podniky, které mají zájem o spolupráci na 

projektu s univerzitami. Tato práce by zároveň měla upozornit podniky na možná úskalí, 

varovat před opakovanými chybami v jednotlivých částech projektu při spolupráci s vysokou 

školou. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Definice a pojmy 

 Základní definice a pojmy jsou uvedeny podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.  

 

1.1. Základní členění výzkumu a vývoje [18] 

 

 Základním výzkumem se rozumí teoretická nebo experimentální práce prováděná 

zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo 

pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi. 

 Aplikovaným výzkumem se rozumí teoretická a experimentální práce zaměřená na 

získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených 

výrobků, postupů nebo služeb. 

 Experimentálním vývojem se rozumí získávání, spojování, formování a používání 

stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a 

dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb 

(dále jen „vývoj“). 

 

 Inovacemi se rozumí zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, 

postupů nebo služeb do praxe. Inovacemi postupů se rozumí realizace nového nebo podstatně 

zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných změn techniky, 

zařízení nebo programového vybavení. 

 

Pro účely poskytování podpory je: 

 poskytovatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který 

rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje, 

 uchazečem organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, 

zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která 

se uchází o poskytnutí podpory, 

 výzkumnou organizací právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační 

jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, jejímž hlavním účelem je 
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provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj a šířit jejich výsledky 

prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. 

 

Programem výzkumu, vývoje a inovací soubor věcných, časových a finančních 

podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů: 

 aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhlášených poskytovatelem ve veřejné 

soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo v zadání veřejné zakázky na jednotlivé 

projekty v rámci programu, 

 mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji realizované na základě 

mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, včetně spolupráce 

realizované na základě právních aktů vydaných k provedení těchto smluv, 

 operačních programů ve výzkumu, vývoji a inovacích. 

 

Projektem výzkumu, vývoje a inovací rozumíme soubor věcných, časových a 

finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů ve výzkumu, vývoji a inovacích 

formulovaný uchazečem ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo 

poskytovatelem v rámci zadání veřejné zakázky. 

 

1.2. Organizace vědy a výzkumu [6] 

Za organizaci  VaV v ČR odpovídají následující hlavní instituce: 

 Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj, 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 

 Akademie věd ČR (AV ČR), 

 Technologická agentura ČR, 

 Grantová agentura ČR (GA ČR), 

 resortní ministerstva (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví, 

Ministerstvo obrany) a ústřední úřady,  

 podniky 

 ostatní 
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Charakteristika institucí 

 

Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj [15] - zákon definuje Radu jako odborný a 

poradní orgán vlády České republiky v oblasti výzkumu a vývoje, stanovuje její úkoly a 

pravidla pro její činnost a ukládá jí i řadu výkonných funkcí. Podle ustanovení zákona má 

Rada patnáct členů. Nadpoloviční většinu z nich musí tvořit pracovníci zabývající se 

výzkumem nebo vývojem. Členy Rady jmenuje vláda z řad významných vědců a odborníků 

působících na vysokých školách, v Akademii věd České republiky, v resortních výzkumných 

ústavech včetně obranného výzkumu a vývoje a v podnikatelské sféře. Úkoly Rady jsou 

vymezeny § 7zákona č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu  

a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [12] je ústředním orgánem státní 

správy mimo jiné  pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této 

oblasti.  

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění, je MŠMT ústředním 

správním úřadem odpovědným za výzkum a vývoj. 

Ministerstvo zabezpečuje zejména přípravu Národní politiky výzkumu a vývoje České 

republiky v souladu s mezinárodními smlouvami a kontrolu její realizace formou stanoviska k 

souladu programů výzkumu a vývoje předložených poskytovateli s Národní politikou 

výzkumu a vývoje České republiky před schválením těchto programů vládou. Dále 

ministerstvo zajišťuje přípravu priorit formou Národního programu výzkumu, realizaci priorit 

výzkumu v oblastech, které nespadají do působností poskytovatelů, formou zabezpečení částí 

Národního programu výzkumu, přípravu právních předpisů výzkumu a vývoje a 

vyhodnocování důsledků ostatních právních předpisů na výzkum a vývoj. Ministerstvo 

zabezpečuje mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, včetně jednání s 

orgány a institucemi Evropských společenství a jednotlivých států Evropských společenství s 

působností pro výzkum a vývoj, s výjimkou mezinárodní spolupráce v obranném výzkumu a 

vývoji, za kterou odpovídá Ministerstvo obrany.  

V případech, kdy zastoupení České republiky v příslušných mezinárodních orgánech  

a organizacích zabezpečuje ministerstvo, předkládá ministerstvo zprávu o průběhu  

http://www.vyzkum.cz/RedirectorSekce.aspx?idsekce=625
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a výsledcích spolupráce po projednání s Radou pro výzkum a vývoj vládě a po projednání 

vládou tuto zprávu zveřejní.  

 

 Akademie věd České republiky [8] je veřejná neuniverzitní výzkumná instituce, 

kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 

283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky (AV ČR) a dalšími právními předpisy. 

Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však 

přitom aktuální potřeby české společnosti. 

Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum  

v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Tento výzkum - ať 

již svou povahou vysoce specializovaný nebo interdisciplinární - usiluje o rozvoj poznání  

na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti a domácí 

kultury. Pracoviště Akademie věd se podílejí na vzdělávání, a to především výchovou 

mladých badatelů při uskutečňování doktorských studijních programů, ale i pedagogickou 

aktivitou svých pracovníků na vysokých školách. Akademie též rozvíjí spolupráci  

s aplikovaným výzkumem a průmyslem. Řada společných mezinárodních projektů i výměny 

pracovníků se zahraničními partnerskými institucemi upevňují zapojení české vědy  

do mezinárodního kontextu.  

 

Technologická agentura České republiky [14] je organizační složkou státu, která 

byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy 

systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu 

aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet 

poskytovatelů. 

Podle zákona č. 130/2002 Sb. TA ČR zabezpečuje přípravu a realizaci programů 

aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, 

veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných 

zakázek. Hodnotí a vybírá návrhy programových projektů. Poskytuje účelové podpory na 

řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o 

poskytnutí podpory. Kontroluje plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o 

poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory. Hodnotí a kontroluje průběh řešení a plnění 

cílů programových projektů a kontroluje jimi dosažené výsledky. Zpracovává návrh výdajů 
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Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti. Poskytuje poradenství řešitelům projektů a 

uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, 

finanční a ochrany duševního vlastnictví. Podporuje komunikace mezi výzkumnými 

organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů. Jedná 

s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti 

poskytované podpory se společným trhem. Spolupracuje s obdobnými zahraničními 

agenturami. 

 

 Grantová agentura České republiky [10] je nezávislá instituce podporující základní 

vědecký výzkum v České republice. Úkolem GA ČR je každoročně na základě veřejné 

soutěže ve výzkumu a vývoji udělit granty nejlepším projektům základního výzkumu ze všech 

oborů vědy. Dalším úkolem agentury je také kontrola průběhu řešení a plnění cílů projektů za 

každý uplynulý rok a ohodnocení dosažených výsledků projektů po jejich skončení. 

 Mezi hlavní úkoly GA ČR patří zejména příprava a vyhlášení veřejné soutěže ve 

výzkumu a vývoji na podporu grantových projektů. Posouzení návrhů projektů odbornými 

poradními orgány GA ČR a výběr těch nejlepších projektů k udělení grantu. GA ČR udílí 

granty vybraným projektům v rámci finančních možností, tj. podle výše částky, kterou pro 

daný rok GA ČR získá ze státního rozpočtu, a uzavření smlouvy s uchazeči. Kontroluje 

průběh řešení a plnění cílů projektů za každý uplynulý rok na základě tzv. dílčí zprávy. 

Ohodnocuje dosažené výsledky projektu po jeho skončení na základě tzv. závěrečných zpráv. 

Kontroluje hospodaření s finančními prostředky přidělenými na řešení projektu, tj. zda  

se utrácejí účelně a v souladu s příslušnými předpisy a požadavky. Spolupracuje se 

zahraničními vědeckými orgány a institucemi, zejména se členskými zeměmi Evropského 

společenství. 

 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky [13] je ústředním orgánem 

státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů 

vůči zahraničí. Ve své činnosti se řídí Ústavou a právními předpisy České republiky. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro průmyslovou 

politiku, energetickou politiku, obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU, proexportní 

politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky a využívání nerostného bohatství. MPO ČR 

podporuje podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového 

výzkumu a vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této oblasti. 
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Dále MPO ČR podporuje vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů v kontextu evropské 

spotřebitelské politiky, malé a střední podniky, s výjimkou regionální podpory podnikání,  

a pro rozvoj živnostenského podnikání a využívání evropských fondů v této oblasti, 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a elektronické komunikace a 

poštovní služby.  

 

1.3. Financování výzkumu a vývoje 

 Finanční prostředky poskytnuté na výzkum a vývoj můžeme rozdělit na veřejné, 

soukromé (podnikatelské), zahraniční a ostatní.  

 

Systém státní podpory výzkumu a vývoje [4] 

 Struktura návrhu a uvolňování finančních prostředků na podporu výzkumu a vývoje a 

inovací je uvedena na obr. 1. Přípravná etapa státního rozpočtu je znázorněna v levé části 

obrázku. Hlavním orgánem při vytváření rozpočtu je Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj. 

Návrh konečné výše rozpočtu schvaluje parlament, Ministerstvo financí pak přiděluje finanční 

prostředky jednotlivým organizacím vědy a výzkumu. 

 

 

obr. 1  Návrh rozdělení finančních prostředků na výzkum a vývoj [4] 
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Podpora výzkumu a vývoje z veřejných prostředků [7] 

 V České republice je veřejná podpora výzkumu a vývoje poskytována z prostředků 

státního rozpočtu a ze zdrojů Strukturálních fondů EU.  

 Institucionální podpora a účelové financování jsou dva základní typy podpory, které 

lze získat pro uskutečnění výzkumných a vývojových záměrů. Institucionální podpora je 

označována jako poskytnutí finančních prostředků na výzkumný program a je určena pro 

základní výzkum, který zjišťuje vědecký rozvoj daného oboru bez realizačního zaměření. 

Účelové financování je zaměřeno na podporu řešení jednotlivých projektů – programový 

projekt (jedná se o většinu projektů, při nichž soukromé organizace žádají o podporu), 

grantový projekt a veřejnou zakázku ve výzkumu a vývoji.  

 

Příprava projektové dokumentace jako prostředku k získávání finančních podpor [2] 

 Při tvorbě projektové dokumentace je potřeba respektovat nařízení Evropského 

systému, která jsou legislativním základem pro tvorbu všech programových dokumentů. Dále 

dodržovat vazby na programové dokumenty, zejména na operační programy, a to regionální a 

sektorové, které tvoří mantinely, v nichž se obsah a rozsah projektu bude nacházet. Vazby na 

přijaté rozvojové strategie, hospodářskou politiku, zejména její lokální úroveň, která je 

v případě konkrétních projektů často limitující. Nezbytnost komunikace se všemi partnery, 

kteří se buď podílejí na řešení projektu, nebo se jich jeho výsledky budou týkat. 

 Předpokladem pro přípravu a realizaci projektů je existence implementačních struktur, 

tj. řídících orgánů, zprostředkujících subjektů, platebních agentur, monitorovacích a 

kontrolních orgánů, které budou muset velmi pečlivě pracovat s prostředky EU a veřejnými a 

privátními prostředky určenými na spolufinancování. 

 

1.4. Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací [16] 

 Jednotlivé druhy jsou definovány pro Informační systém výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací pro plnění jeho účelu podle ustanovení § 30 zákona o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací; nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument 

využít. 

Pro všechny druhy výsledků platí, že k dané výzkumné aktivitě je lze zařadit pouze v 

případě, že jich bylo prokazatelně dosaženo řešením dané výzkumné aktivity (týká se 
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časového i věcného vymezení řešené výzkumné aktivity). Rovněž nelze k dané výzkumné 

aktivitě přiřadit výsledek, jehož tvůrce se na řešení nepodílel. 

 

Patent  

Patentem se rozumí vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u 

českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem č. 

527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů; u 

evropského patentu Evropský patentový úřad za podmínek stanovených evropskou 

patentovou úmluvou; u ostatních patentů příslušný patentový úřad podle podmínek 

stanovených daným patentovým úřadem. 

Výsledkem je udělený patent, který chrání původní výsledky výzkumu a vývoje, jenž 

byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Za uplatněný výsledek tohoto 

druhu lze tedy považovat výsledek až v okamžiku vydání patentové listiny (v případě českého 

patentu), event. jiné listiny, která má stejný účinek. Za výsledek tohoto druhu nelze považovat 

patentovou přihlášku, a to v jakékoliv fázi řízení o udělení patentu. 

 

Poloprovoz  

Ověřuje původní výsledky výzkumu a vývoje, které jsou uskutečněny autorem nebo 

týmem, jehož je autor členem. Jedná se o zkušební a ověřovací provozy, sloužící pro ověření 

vlastností, činností, poruchovosti a dalších sledovaných parametrů před uvedením (např. 

technologie nebo systému) do provozu k maximálnímu nebo plánovanému výkonu. Nutnou 

podmínkou je novost a unikátnost ověřovaného návrhu – celý výrobní postup (technologie) i 

strojní vybavení; za poloprovoz nelze označit stávající nebo již funkční provozy, u kterých 

dochází k obměně, rozšíření nebo vylepšení pouze dílčích technologických nebo systémových 

prvků, včetně prvků ovládacích. 

 

Ověřená technologie  

Výsledek „Ověřená technologie“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, 

které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o obdobu 

poloprovozu s tím rozdílem, že novost je aplikována u výrobního postupu (technologie). 

Podmínkou je testování (ověření) technologie, podložené protokolem o ověření a následné 

uplatnění ve výrobě. Takovým termínem lze např. označit výsledek, který je předmětem 
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smlouvy o uplatnění výsledku uzavřené mezi autorem výsledku (příjemcem nebo dalším 

účastníkem) a uživatelem výsledku. 

 

Užitný vzor  

Výsledek realizující původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny 

autorem nebo týmem, jehož autor je členem. Užitným vzorem jsou technická řešení, která 

jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Za 

užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem 

průmyslového vlastnictví v rejstříku užitných vzorů.  

 

Průmyslový vzor  

Výsledek „Průmyslový vzor“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které 

byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Průmyslovým vzorem je 

výsledek, který požívá ochrany podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů 

a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích 

návrzích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Prototyp  

Jedná se o složitější průmyslový výrobek, zhotovený jako jeden kus k ověření 

vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně před zavedením sériové nebo hromadné 

výroby. Za takový výsledek může být považován pouze takový výrobek, jehož vývoj byl 

cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných 

aktivit aplikovaného VaVaI. 

 

Funkční vzorek  

Jedná se o obdobu prototypu, pouze s tím rozdílem, že za vývojem či výrobou 

funkčního vzorku bezprostředně nenásleduje sériová nebo hromadná výroba. Jedná se např. o 

návrh, vývoj a následnou výrobu unikátního přístroje nebo laboratorního zařízení. Za takový 

výsledek může být ale považován pouze takový výrobek nebo přístroj, jehož vývoj byl cílem 

řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit 

aplikovaného VaVaI. 
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Uplatněná certifikovaná metodika 

 Mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného certifikačního 

(akreditačního) orgánu nebo osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy, který je 

věcně odpovědný za oblast, ve které jsou metodika nebo postup uplatňovány. V případě kdy 

certifikaci uděluje věcně příslušný poskytovatel, musí být taková certifikace udělena 

odborným útvarem (odborem) poskytovatele na základě vypracování dvou nezávislých 

oponentních posudků. 

  

Software  

 Jedná se o výsledek, kdy software vznikl prokazatelně v souvislosti s řešením 

výzkumné aktivity a jeho autorem (tvůrcem) je / jsou osoby podílející se u příjemce (nebo 

dalšího účastníka projektu) na řešení výzkumné aktivity, a který může být volně využíván v 

souladu s licenčními podmínkami tvůrce a v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb. Nejedná 

se o software, který příjemce vytvořil pouze pro svoji potřebu a který využívá pouze příjemce 

nebo další účastník projektu, nebo který je určen výhradně a pouze po potřeby poskytovatele 

(tzn. pokud není jeho experimentální vývoj dán požadavkem právních předpisů nebo 

rozhodnutím orgánu státní správy nebo samosprávy). 

 

2. Řešení projektu 

 Projekt, tak jak ho chápe EU, není náhodným rozhodnutím zpracovat jakýkoliv 

problém nebo nápad. Je součástí cílevědomého programovacího procesu ve smyslu 

komplexního řešení regionálních priorit od vytýčených programů, které byly projednány a 

odsouhlaseny vládou ČR a Evropskou komisí. 

 

2.1. Členění projektu [2] 

 V rámci strukturálních fondů mají přednost ty projekty, které zahrnují rozvoj území 

jako celku, řeší komplexní problémy obyvatelstva, jeho ekonomickou a sociální stabilitu, 

ochranu životního prostředí apod. podle toho zajišťují i partnerskou účast.  

 Úspěšný projekt musí obsahovat srozumitelně formulovaný cíl. 

 

Podle věcné struktury rozlišujeme: 

 jednotématické projekty – zaměřené na jedno věcné téma 

 vícetématické projekty – sdružující více věcných témat současně  
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Podle délky řešení rozlišujeme: 

 krátkodobé – do 1 roku 

 střednědobé – 2-4 roky 

 slouhodobé – více než 4 roky 

 

Podle věcné orientace finančních prostředků lze rozlišit: 

 projekty investiční, zaměřené na modernizaci technologií, staveb apod., hrazené 

z investičních prostředků 

 organizační projekty, orientované především na zlepšení organizace hmotných a 

finančních toků. Jejich úhrada jde především z neinvestičních prostředků. 

 

Podle výše finanční podpory rozdělujeme: 

 malé projekty – od 0,5 mil. do 2 mil. Kč 

 velké projekty – od 2 mil. do 20 mil. Kč 

 

2.2. Fáze projektu [2] 

 Pro získání finanční podpory v rámci strukturálních fondů je potřeba splnit obecná 

kritéria oprávněnosti projektu, vypracovat přihlášku a projektovou dokumentaci 

v požadovaném rozsahu a kvalitě a veškerou dokumentaci v řádném termínu odevzdat. 

Osnova projektu musí zahrnovat následující body: 

 

Název projektu 

 Výstižná formulace názvu vyjadřující věcný záměr projektu. Za nežádoucí se pokládá 

obecná formulace názvu projektu, z níž není patrno, čeho se projekt týká. 

 

Umístění projektu 

 Přesná specifikace místa realizace projektu – tzn. kde se bude projekt realizovat, 

v jakém katastrálním území obce, okresu, a pokud možno doplnění mapkou. 

 

Zdůvodnění projektu 

 V této části je nutno uvést argumentaci, na základě jakých motivačních faktorů žadatel 

projekt předkládá. 
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Popis projektu zahrnuje 

 Cíl projektu, neboli záměr – čeho chceme projektem dosáhnout, očekávaný 

společenský efekt, tzn. odpovědět si na otázky: kde, co, jakým způsobem, kdy a za kolik 

chceme dosáhnout. 

 Charakteristika stávajících problémů, potřeb – popis současné situace pomocí SWOT 

analýzy, doporučuje se doplnit o fotodokumentaci současného stavu. 

 Vazba na priority a opatření programů. 

 Stanovení jasně formulovaných krátkodobých a střednědobých cílů a očekávaných 

přínosů zaměřených např. na zvýšení výdělků, zlepšení životního prostředí, zvýšení počtu 

pracovních míst. Tyto cíle by měly být realistické, konkrétní, měřitelné pomocí zvolených 

indikátorů, jejichž prostřednictvím probíhá monitorování efektů z vložených prostředků. 

Zdůvodnění potřeby podpory. 

 

Zabezpečení projektu 

 Analytické – specifikace potřeb a vybraná opatření projektu, formulace podmínek pro 

získání a udržení kapitálu pro investice daném prostředí. 

 Alokační – posouzení možnosti alokace kapitálu a investic v regionu, v podniku apod. 

 Organizační – účast fyzických osob a právnických osob na regionálním rozvoji 

prostřednictvím projektu. 

 Finanční – získávání, identifikace a plánování finančních zdrojů pro projekt a pravidla 

pro provádění finančních operací, garance finančního zabezpečení projektu. 

 Technické – potřeba nových technologií, počítačů a počítačových sítí, komunikačních 

prostředků apod. 

 Personální – osoba zodpovědná za realizaci projektu a partnerů podílejících se na 

projektu. 

 

Časový postup při realizaci projektu 

 Zahrnuje popis jednotlivých etap realizace projektu z hlediska časového a finančního. 

 

Finanční plán 

 Obsahuje analýzu nákladů a výnosů, plánované toky finančních prostředků, zdrojů 

financování, způsob poskytování finančních prostředků. Obsahuje etapy a navrhovaný způsob 

financování, spolufinancování. Realizuje se formou finanční tabulky, která tvoří povinnou 
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součást projektu a vyjadřuje objemy finančních prostředků jednotlivých zdrojů. Z tabulky by 

mělo být patrné, kolik prostředků poskytne EU, kolik bude z domácích veřejných zdrojů a 

kolik ze soukromých. Finanční prostředky mohou být složeny z veřejných i soukromých 

prostředků od více partnerů, kteří se v duchu partnerství budou na řešení podílet. 

 

Výběr a stanovení indikátorů pro monitorování a hodnocení projektu 

 Indikátory výstupů – vyjadřují operační cíle, tj. konkrétní opatření potřebná k dosažení 

vytyčeného cíle, které se vztahují k činnosti, k aktivitám. 

 Indikátory výsledků – vyjadřují specifické cíle, neboli to, čeho se má dosáhnout 

konkrétními dílčími opatřeními, vyjadřují přímé a okamžité efekty, většinou 

krátkodobé výsledky jednotlivých opatření, poskytují informace o kapacitě a 

výkonnosti přímých příjemců.  

 Indikátory dopadů – účinků, které vyjadřují globální cíle, tedy to, co má být konečným 

efektem rozvojového dokumentu. 

 

Vliv projektu na životní prostředí 

 Týká se zvláště projektů, u nichž se předpokládá negativní vliv na životní prostředí. 

 

Očekávané efekty z realizace projektu 

 Patří sem především efekty finanční a společenské, návrhy na další opatření. 

 

Zajištění implementace projektu do praxe 

 Které instituce se budou podílet na realizaci, jakým způsobem bude zajištěna kontrola 

finančních toků, nezávislý audit, předkládání zpráv o dosažených efektech apod. 

 

Zajištění rovných podmínek pro muže a ženy 

 Patří sem zákaz veškerých forem diskriminace na základě příslušnosti pohlaví. 
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2.3. Podpora aplikovaného výzkumu Ministerstvem průmyslu a obchodu [17] 

 Aplikovaný výzkum v České republice podporují jak národní dotační programy, tak 

programy financované z peněz Evropské unie. Konkrétně je to především program TIP, který 

má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu, a pak také program ALFA Technologické 

agentury ČR. Oba programy stále běží. Otevření nové výzvy pro další projekty je možné 

čekat během roku 2012. 

 Zajímavou možností může pro někoho být například také program GESHER/Most. To 

je bilaterální program mezi Českou republikou a Izraelem. Podporované projekty tedy musí 

mít své účastníky jak z České republiky, tak z Izraele. I tento program se podobně jako TIP a 

ALFA zaměřuje na aplikovaný výzkum a na to, aby podporované projekty měly silný 

potenciál uplatnit se v praxi. 

 Vedle toho tu jsou i dotace z Evropské unie. Především Operační program Podnikání a 

inovace. Ten ale nepodporuje konkrétní projekty, ale spíš větší investice do zázemí a 

prostředků nutných pro vlastní výzkum a vývoj. Konkrétně to je program Potenciál, součást 

Operačního programu Podnikání a inovace. Ten podnikatelům přispívá na vybudování 

vlastních center pro výzkum a vývoj. Zajímavý může být také program Prosperita, ze kterého 

je možné financovat založení vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů nebo 

center pro transfer technologií. Podpora z těchto programů se řídí pravidly Evropské unie a 

obecně platí, že maximální výše podpory je 40% z investice pro velký podnik, 50% pro 

střední podnik a 60% pro malý.  

 

2.3.1. Program TIP [17] 

 Účelem programu TIP je poskytovat podporu z veřejných prostředků výzkumným a 

vývojovým projektům prováděným před vstupem na trh, zajišťujícím aplikovaný výzkum a 

experimentální vývoj pro racionální průmyslovou výrobu budoucnosti, za účelem posílení 

produkce v České republice a následně i v Evropské unii, k zajištění udržitelného rozvoje a k 

zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků pro průmyslovou výrobu a k zajištění jejich 

rychlého a efektivního využívání. Projekty musí přinášet i výrazný motivační účinek pro další 

výzkumně vývojovou činnost. 

 Předpokládají se výsledky řešení, které budou po navazující etapě přípravy výroby 

realizovatelné v praxi, nebo které jednoznačně povedou, na základě dalšího navazujícího 

experimentálního vývoje a po následné etapě přípravy výroby, k realizaci v praxi. Dále takové 
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výsledky, které lze uplatnit i v jiných organizacích a podnikatelských subjektech a výsledky, 

které mají širší uplatnění. 

 

Podpora, její druh a výše 

 Podpora bude poskytovaná jako účelová podílová dotace na programový projekt. Výše 

podílu podpory z celkových uznaných nákladů potřebných na vyřešení daného projektu se 

stanovuje podle 6. rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. 

 

Předpoklady pro poskytnutí dotace. 

 V případě spolupráce uchazeče a jednoho dalšího účastníka projektu může dotaci na 

podporu programového projektu výzkumu a vývoje obdržet pouze ten uchazeč, který sám 

zajistí nejméně 50% řešení projektu vlastními zaměstnanci, měřeno spotřebou té části 

uznaných nákladů na projekt, určených jako osobní náklady. Při spolupráci uchazeče se 

dvěma a více dalšími účastníky projektu musí být jejich podíly na řešení projektu, měřeno 

spotřebou osobních nákladů, objemem srovnatelné, tedy věcně odpovídající jejich odbornému 

zaměření. Podpora bude poskytnuta prostřednictvím jednoho z účastníků projektu (budoucího 

příjemce). 

 Celkové náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku mohou v projektu 

činit maximálně 20% z celkových způsobilých nákladů. Dlouhodobý nehmotný majetek musí 

být v žádosti podrobně specifikován, včetně dodavatele a jeho nezbytnost pro řešení projektu 

musí být náležitě zdůvodněna. 

 

Příjemci podpory 

 Podnikatelské subjekty — právnické i fyzické osoby, které vedou účetnictví podle 

platného zákona o účetnictví a jsou zapsané v obchodním rejstříku — z oblasti průmyslové 

výroby, včetně malých a středních podniků, které řeší projekt samy vlastními zaměstnanci, 

nebo ve spolupráci s dalšími účastníky projektu a prokážou schopnost projekt kofinancovat z 

vlastních nebo jiných neveřejných prostředků. 

 Výzkumné organizace a školy – výzkumné ústavy, veřejné výzkumné instituce 

mohou obdržet podporu jako příjemci v tomto programu pouze v případě, když prokazatelně 

doloží zdroje spolufinancování uznaných nákladů na projekt z vlastních neveřejných 

prostředků, či jiných neveřejných prostředků. 
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 Podnikatelské subjekty — právnické i fyzické osoby, které vedou účetnictví podle 

platného zákona o účetnictví a jsou zapsané v obchodním rejstříku — působící v oblasti 

průmyslové výroby, včetně malých a středních podniků i výzkumné organizace (výzkumné 

ústavy, veřejné výzkumné instituce) a školy se mohou účastnit řešení projektů jako další 

účastníci projektu bez omezení. 

 

Kritéria pro hodnocení vhodnosti projektů k podpoře a charakteristika cílů programu 

 

Orientace na budoucnost 

 Aktivní orientování výzkumně vývojového potenciálu škol, vědeckých pracovišť a 

veřejných výzkumných institucí na výstupy použitelné v průmyslu; špičkové technologie a 

výrobky; biotechnologie; nanotechnologie a nanomateriály; dosažitelnost pozice světové 

špičky; výrobky, technologie a služby naplňující potřeby lidí na kvalitativně a převratně vyšší 

úrovni; modernizace tradičních výrob; evokace nových možností; řešení obsahující rizika. 

 

Hospodářský význam 

 Zlepšení konkurenceschopnosti českého průmyslu v rámci evropského prostoru; 

zvýšení výkonnosti a posílení významu výrobních organizací; podpora malých a středních 

podniků; vytvoření nových pracovních míst a jejich udržení; šetrnost k životnímu prostředí 

(maloodpadové technologie, recyklace, zlepšování životního prostředí, ekologická přeprava, 

likvidace a snižování ekologických zátěží, využití druhotných surovin apod.); výrobní formy, 

které šetří zdroje, efektivněji je využívají, nebo využívají netradiční či obnovitelné zdroje; 

sociálně únosný vývoj. 

 

Použitelnost řešení 

 Interdisciplinarita — výrobky a technologie s vícenásobným využitím; mezioborové 

technologie; komplexní technologie a inovace, které řeší současně potřebu, design, výrobu, 

distribuci, použití i řízení produkce; spolupráce výzkumu a ekonomiky; záměry vedoucí ke 

zvýšení úrovně řízení nákladů (controlling). 
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Působnost cílů 

 Přesvědčivost nebo šance na uplatnění výsledků řešení; transfer vědomostí (výsledků 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje) do praxe; možnost použití pro podniky z 

různých hospodářských odvětví a vhodnost i pro malé a střední podniky. 

 

Kritéria hodnocení a očekávané přínosy programových projektů a programu 

 V programu budou podporovány zpravidla menší projekty aplikovaného výzkumu a 

experimentálního vývoje z celého spektra výroby českého průmyslu. Předpokládají se 

projekty řešící aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových výrobků, zlepšených 

technologií a úsporných, vůči životnímu prostředí šetrných postupů, které přispějí ke zvýšení 

konkurenční schopnosti české ekonomiky a zprostředkovaně i ke vzniku nových pracovních 

míst. Kritérii pro jejich výběr ve Veřejné soutěži jsou novost, kterou řešení projektů přináší, 

vhodnost a závažnost řešení projektů z hlediska jejich přínosů pro Českou republiku, případně 

i pro státy Evropské unie či Evropskou unii jako celek. Proto jsou stanoveny přínosy 

programu v závislosti na Rejstříku informací o výsledcích (RIV). 

 Každý podporovaný projekt musí vykázat alespoň jeden z uvedených druhů výsledků: 

patent, poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční 

vzorek, uplatněná certifikovaná metodika, software. 

 

Způsob a kritéria hodnocení návrhů programových projektů 

 

Hodnocení návrhů programových projektů 

 Žádost o podporu projektů bude komplexně posuzovat komise pro přijímání návrhů 

projektů a odborný poradní orgán poskytovatele s využitím posudků nejméně dvou 

nezávislých oponentů podle následujících hledisek: 

 splnění podmínek pro zařazení žádosti o podporu projektů do soutěže 

 míry souladu s kritérii pro hodnocení návrhů projektů 

 naplnění cílů a kritérií programu  

 

Obecná kritéria pro hodnocení návrhů programových projektů 

 naplnění cílů a priorit vyhlášeného programu 

 technicko-ekonomická úroveň a komplexnost navrženého řešení 

 znalost řešení analogických problémů v zahraničí 
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 závažnost a aktuálnost záměru 

 potřebnost nového výrobku nebo technologie, event. doložená průzkumem nebo studií, 

srovnatelnost nového výrobku nebo technologie se světovou úrovní z hlediska 

technických parametrů, kvality a ceny 

 předpokládaný objem výroby a možnosti jejího umístění, uplatnění, využití, prodeje 

 prokázání odborné způsobilosti řešitelského týmu k řešení daného programového 

projektu 

 prokázání ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče (příjemce) a event. dalších 

účastníků projektu k řešení programového projektu a k následnému využití výsledků 

řešení 

 prokázání způsobilosti uchazeče (příjemce) a event. dalších účastníků projektu 

materiálně a technicky zabezpečit programový projekt na požadované úrovni po celou 

dobu jeho řešení (technická vybavenost, prostory, materiál, pomocný technický a 

obslužný personál, popř. výrobní, zkušební a laboratorní kapacity apod.) 

 přiměřenost časového plánu programového projektu (včasnost splnění cílů, termín 

využití výsledků) 

 přiměřenost finančních požadavků na řešení programového projektu, podle 

podrobného rozpisu uznaných nákladů na řešení projektu a jejich zdůvodnění, 

uvedeného ve vlastním projektu 

 smluvní právně závazné doložení spolupráce na řešení předmětného programového 

projektu, pokud se spolupráce předpokládá, a to buď smlouvou o spolupráci, nebo 

smlouvou o smlouvě budoucí 

 

2.3.2. Program ALFA [17] 

 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do 

programu byla vyhlášená poprvé v roce 2010 se zahájením poskytování podpory v roce 2011 

a následně bude veřejná soutěž vyhlašována v letech 2011 a 2012 se zahajováním poskytování 

podpory v letech 2012 a 2013. 

 Program je zaměřený na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech, výrobních 

postupech a službách. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumných organizací 

a podniků ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. 
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 Podporuje takové projekty, které přinášejí nové a originální výsledky, které jsou 

aktuální a vhodné k okamžité realizaci. Přínosy realizovaných výsledků podpořených projektů 

budou z hlediska ekonomického, ekologického, bezpečnostního a společenského největší a 

nejžádanější. 

 

Program je rozčleněný do tří podprogramů 

 progresivní technologie, materiály a systémy 

 energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí 

 udržitelný rozvoj dopravy 

 

 Hlavním cílem programu je výrazné zvýšení množství a kvality nových poznatků 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti progresivních technologií, 

materiálů a systémů, energetických zdrojů, ochrany a tvorby životního prostředí a 

udržitelného rozvoje dopravy, které budou aplikovatelné v podobě inovací. Tyto poznatky 

povedou následně k posílení výkonnosti ekonomických subjektů, růstu konkurenceschopnosti 

hospodářství a společnosti České republiky a zvýšení kvality života jejích obyvatel 

prostřednictvím rozvoje progresivních technologií, materiálů a systémů, zvyšování kvality 

životního prostředí a udržitelného rozvoje dopravy. Dílčím cílem programu je zdůraznění 

interdisciplinarity témat a nutnosti komplexního přístupu k řešení projektů. Jeho hlavním 

přínosem by mělo být zvýšení efektivity výzkumu a vývoje a urychlení transferu výsledků do 

aplikační sféry. Program usiluje dále o zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu a 

vývoji mezi jednotlivými subjekty, zvláště pak mezi podniky a výzkumnými organizacemi, 

což přispěje jednak k posilování center excelence ale zároveň i k intenzivnímu transferu 

znalostí do ekonomicky méně rozvinutých regionů a tedy i ke zmírňování regionálních 

disparit. 

 Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 24 měsíců. 

Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 72 měsíců. Tato 

maximální délka umožní řešení projektů i v oblastech nově vznikajících špičkových 

technologií, které disponují potenciálem pro uplatnění v zásadních (průlomových) inovacích, 

kdy je třeba provést časově náročný komplexní výzkum. Dlouhodobé projekty budou 

finančně podporovány pouze ve výjimečných a dobře zdůvodněných případech. V průměru 

lze očekávat dobu řešení projektů v rozmezí 36 – 48 měsíců. 
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Příjemci podpory 

 Podniky – právnické i fyzické osoby, které podle vykonávají hospodářskou činnost a 

které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost 

projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků 

 Výzkumné organizace – právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace 

a které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost 

projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků. Posouzení, zda uchazeč či další účastník 

naplňuje definiční znaky výzkumné organizace podle Rámce, bude poskytovatel provádět u 

každého uchazeče či dalšího účastníka individuálně při hodnocení návrhu projektu, v průběhu 

řešení projektu a po jeho ukončení. 

 

Spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi 

 Posílení účinné spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi podniky a výzkumnými 

organizacemi patří k hlavním cílům programu ALFA. Za účinnou spolupráci na projektu mezi 

podnikem a výzkumnou organizací se považuje projekt, ve kterém se výzkumná organizace 

podílí na řešení projektu, na jeho uznaných nákladech a jeho výsledcích alespoň ve výši 10%. 

 Zároveň má výzkumná organizace právo zveřejnit výsledky výzkumného projektu, 

které nemají za následek vznik práv duševního vlastnictví, v rozsahu jejího podílu na realizaci 

tohoto projektu. Práva k duševnímu vlastnictví na výsledky projektu náleží výzkumné 

organizaci ve výši stanovené smlouvou o spolupráci, odvíjí se od výše jejího podílu na 

činnostech v projektu a mohou být převedena na spolupracující podnik za tržní cenu tohoto 

podílu. 

 

Forma, míra a výše podpory 

 Podpora bude poskytována formou dotace na uznané náklady právnickým nebo 

fyzickým osobám a formou zvýšení výdajů organizačních složek státu nebo organizačních 

jednotek ministerstev. 

 Míra podpory, stanovená jako procento uznaných nákladů projektu, bude vypočtena 

pro každý programový projekt i pro každého příjemce a dalšího účastníka samostatně podle 

Rámce. Bez ohledu na typ příjemce je maximální míra podpory na jeden projekt 80% 

celkových uznaných nákladů. Minimální podíl neveřejných prostředků ve výši 20%, které 

musí příjemce a další účastníci projektu společně vynaložit na realizaci projektu, by měl 

přispět k dosažení dostatečné motivace k efektivnímu využití podpory při realizaci projektu. 
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 V případě spolupráce podniku s výzkumnou organizací na projektu se do celkové 

veřejné podpory započítávají prostředky výzkumné organizace vložené do projektu, pokud 

tyto prostředky pocházejí z veřejných zdrojů. 

 Maximální výše (částka) podpory na jeden projekt se omezuje na 3 mil. € (přepočteno 

podle kurzu Kč platného v den vyhlášení veřejné soutěže na příjem projektů do tohoto 

programu na příslušný rok). 

 Vzhledem k tomu, že je program zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje bonifikované dle Rámce za vzájemnou spolupráci partnerů, 

předpokládá se celková průměrná míra podpory v programu 65 %. 

 

Uznané náklady 

 Veškeré uznané náklady projektu musí být přiřazeny na konkrétní kategorie výzkumu 

a vývoje, tedy na aplikovaný výzkum nebo na experimentální vývoj. Uznanými náklady 

projektu v tomto programu jsou: 

 osobní náklady nebo výdaje (výzkumných pracovníků, technických pracovníků a 

ostatního podpůrného personálu) v rozsahu nezbytném pro účely řešení projektu 

 náklady nebo výdaje na pořízení hmotného majetku v rozsahu a na období, kdy je 

využíván pro výzkumný projekt; pokud není hmotný majetek využíván pro projekt po 

celou dobu jeho životnosti, jsou za uznané náklady považovány pouze náklady na 

odpisy odpovídající délce trvání projektu vypočtené pomocí zavedených účetních 

postupů 

 náklady nebo výdaje na pořízení nehmotného majetku nezbytného pro řešení projektu 

(technické poznatky, patenty, software) 

 další provozní náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu 

(např. materiál, drobný hmotný majetek) 

 doplňkové náklady nebo výdaje vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu (např. 

režijní náklady, administrativní náklady) 

 pro malé a střední podniky a pro výzkumné organizace náklady nebo výdaje na získání 

a uznání práv k průmyslovému vlastnictví, které je výsledkem projektu. 
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Možné výsledky projektů 

 patent 

 poloprovoz, ověřená technologie 

 výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor 

 technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek 

 certifikované metodiky a postupy včetně specializovaných map s odborným obsahem 

 software 

 

Hodnocení návrhů projektů 

 Při hodnocení návrhů projektů bude zvýšený důraz kladen především na kapacity 

výzkumného týmu, jeho prokazatelnou kvalitu, očekávané přínosy projektu z hlediska cílů 

programu, existenci významných tržních příležitostí a schopnost realizovat výsledky 

Výzkumu a vývoje v praxi, účinnou spolupráci mezi podniky a výzkumnými organizacemi a 

velikost motivačního efektu podpory. 

 

Základní kritéria - nesplnění jednoho z nich znamená vyřazení projektu: 

 navrhovaný projekt je projektem aplikovaného výzkumu, vývoje, inovací 

 návrh projektu je v souladu s cíli programu a podprogramu, do kterého se hlásí 

 podstata návrhu projektu nebo její části nebyla řešena v rámci jiného projektu, 

grantového projektu nebo výzkumného záměru a/nebo v současnosti není návrh 

projektu nebo jeho část předmětem jiného návrhu projektu, grantového projektu nebo 

výzkumného záměru 

 příjemce prokazuje požadovanou spoluúčast při financování 

 

Bodovací kritéria 

 

Kapacity výzkumného týmu 

 Prokázání odborné způsobilosti řešitelského týmu k vyřešení daného projektu. 

Základem pro posouzení je přehled předchozích projektů aplikovaného Výzkumu a 

vývoje ve stejném oboru jako je navrhovaný projekt, kterého se členové týmu 

zúčastnili. Neúspěšné řešení projektů podpořených z veřejných prostředků bude mít 

negativní vliv na hodnocení odborné způsobilosti řešitelského týmu. 
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 Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče (příjemce) a dalších účastníků 

k vyřešení projektu a k následnému využití výsledků řešení. Podkladem budou stručné 

ekonomické výsledky žadatele za poslední 3 roky. 

 Prokázání schopnosti uchazeče (příjemce) a dalších účastníků materiálně a technicky 

zabezpečit řešení projektu na požadované úrovni po celou dobu jeho řešení (technická 

vybavenost, prostory, materiál, pomocný technický a obslužný personál, popř. výrobní 

a laboratorní kapacity apod.). 

 Znalost řešení analogických problémů v zahraničí a porovnání navrhovaného řešení se 

současným stavem v České republice i v zahraničí z hlediska technických, 

ekonomických a ekologických parametrů, kvality a ceny. 

 

Očekávané přínosy projektu z hlediska cílů programu 

 Novost, kterou navrhované řešení projektu předpokládá. 

 Celková úroveň a komplexnost navrženého řešení. 

 

Existence významných tržních příležitostí a schopnost těchto příležitostí využít 

 Znalost relevantního trhu pro uplatnění výsledků a schopnost zajistit realizaci 

výsledků. 

 Potřebnost řešení a možnost uplatnění výsledku řešení, doložená průzkumem, studií 

nebo poptávkou odběratele či uživatele. 

 Schopnost příjemce podpory zavést výsledky projektu do praxe doložená dříve 

realizovanými případy a/nebo zavedeným systémem pro komercializaci výsledků 

výzkumu a vývoje 

 

Účinná spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi 

 Intenzita dosavadní spolupráce podniku s výzkumnými organizacemi, resp. výzkumné 

organizace s podniky.  

 Dlouhodobost spolupráce podniku s výzkumnými organizacemi, resp. výzkumné 

organizace s podniky.  

 Intenzita spolupráce podniku a výzkumné organizace na řešení projektu. 
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Velikost motivačního účinku podpory 

 Vhodnost projektu pro podporu ze státního rozpočtu, aktuálnost a závažnost záměru. 

 Přínos podpory z hlediska rozsahu projektu, jeho cílů a rychlosti realizace. 

 

Ekonomická efektivnost projektu 

 Přiměřenost časového plánu projektu. 

 Přiměřenost navržených celkových uznaných nákladů na řešení projektu. 

 

2.3.3. Hodnocení žádostí o účelovou podporu projektů výzkumu a vývoje přihlášených 

do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji [17] 

 Pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji jmenuje 

poskytovatel komisi, která má nejméně 3 členy. 

 Komise zpracuje o každém návrhu projektu protokol, ve kterém je zejména uvedeno, 

zda je návrh úplný a zda splňuje všechny náležitosti veřejné soutěže stanovené zadávací 

dokumentací. U návrhů projektů nesplňujících stanovené náležitosti také důvod pro jeho 

vyloučení z dalšího hodnocení. 

 Pro hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji 

ustaví poskytovatel odborný poradní orgán, Radu programu. 

 Rada má nejméně 5 členů, které jmenuje a odvolává poskytovatel, zejména s ohledem 

na předmět veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Poskytovatel s ohledem na zaměření 

programu dodrží poměrné zastoupení jednotlivých typů subjektů výzkumu a vývoje s 

přihlédnutím k jejich regionálnímu zastoupení a u aplikovaného výzkumu nebo vývoje zajistí 

zastoupení uživatelů výsledků.  

 Poskytovatel je povinen zajistit ke každému návrhu projektu nejméně dva posudky 

nezávislých oponentů jako podklad pro hodnocení návrhu projektu odborným poradním 

orgánem — Radou programu. 

 Rada programu zajistí objektivní a nezaujaté hodnocení návrhů projektů podle 

vyhlášených pravidel a kritérií veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na základě posudků 

oponentů. 

 Protokoly o hodnocení návrhů projektů a výsledný návrh pořadí všech návrhů projektů 

ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji předloží Rada programu poskytovateli. 
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 Na základě písemné žádosti musí poskytovatel informovat uchazeče o výsledku 

hodnocení jeho návrhu projektu ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, včetně zdůvodnění a 

poskytnutí oponentních posudků k jeho projektu bez uvedení osobních údajů oponentů. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3. Představení podniku Arrow line, a.s. [9] 

 Ostravská firma Arrow line, a.s. má od roku 1996 své stálé místo na evropském trhu v 

oblasti železniční techniky. Sídlo společnosti se nachází v Ostravě-Vítkovicích, v roce 2007 

byla založena také pobočka v Polsku. Nosným výrobním programem společnosti jsou lanová 

posunovací zařízení a posunovací lokomotivy určené převážně pro průmyslové podniky, 

terminály a přístavy. Arrow line, a.s. je držitelem certifikátu jakosti dle ISO 9001:2009. Od 

zaměření stavby a projektu, až po montáž a zaškolení obsluhy je schopna dodat na klíč 

moderní řešení pro kolejové vlečky přesně dle specifických potřeb klienta.  

 Arrow line, a.s. se opírá o vlastní vývojovou a konstrukční kancelář se zkušeným 

výzkumně a vývojově orientovaným týmem. Právě to byl jeden z předpokladů pro navázání 

spolupráce s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a jejími vědeckými 

kapacitami na aplikovaném výzkumu, pro nějž by ani zázemí vlastních vývojářů nebylo 

dostatečné.  

 Vývoj se orientuje především na železniční techniku, a dále ve spolupráci s dalšími 

partnery vyvíjí technologii na bázi pyrolýzy pro likvidaci a energetické využití tříděných 

odpadů i biomasy. Tento perspektivní směr bude zejména v budoucnu významným zdrojem 

energie i surovin, firma mu věnuje mimořádnou pozornost, proto právě ten jsem si vybrala 

jako konkrétní příklad spolupráce soukromé firmy s vysokou školou a budu o něm tedy 

hovořit níže. 

 V oblasti železniční techniky byl nejzajímavějším vývojovým krokem výzkum 

akumulátorové lokomotivy. Jak uvedla společnost Arrow line, a.s. v tiskové zprávě ze dne  

25. srpna 2011 v příloze 2, vyvinula trojice ostravských firem a technická univerzita v 

Ostravě takzvanou akumulátorovou lokomotivu, která jezdí na baterii. Vozidlo nezatěžuje 

životní prostředí jako motorová lokomotiva, je určeno hlavně pro vlečky a logistické dopravní 

terminály.  Lokomotiva vážící 42 tun si s sebou vozí akumulátorovou baterii, na kterou po 

jednom nabití dokáže jezdit v kuse dvě osmihodinové směny. Nevypouští emise ani prach a 

může plně nahradit staré lokomotivy. 

 Na samotném vývoji AKU lokomotivy se několik let podíleli odborníci z Vysoké 

školy báňské - Technické univerzity Ostrava, ostravských firem Arrow line, První Signální a 

inovační. Náklady na celý projekt činily asi 20 milionů korun, 90 procenty přispěla Evropská 
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unie. Vynálezci získali na AKU lokomotivu patent od Úřadu průmyslového vlastnictví, o 

přidělení evropského patentu se bude teprve rozhodovat.  

 

3.1. Začátky spolupráce společnosti Arrow line, a.s. s Vysokou školou báňskou – 

Technickou univerzitou Ostrava 

 Společnost Arrow line, a.s. již od roku 2004 úzce spolupracuje s Vysokou školou 

báňskou – Technickou univerzitou Ostrava na výzkumných projektech. Technický ředitel 

společnosti Arrow line, a.s. pan ing. Roman Smelík před osmi lety vymyslel, že by se daly 

oprášit, spojit a vylepšit už známé technologie, a že by mohl vzniknout zcela nový systém 

likvidace odpadů a o pomoc v řešení daného projektu se obrátil právě na odborníky z řad 

Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava.  

 

3.1.1. Prvotní nápad spolupráce s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou 

Ostrava 

 Prvotní nápad spolupracovat s vysokou školou vznikl při diskusi o podnikatelském 

záměru, který se týkal technického problému ohledně zplyňování biomasy. V dostupné 

literatuře toho moc nebylo, tak pana ing. Smelíka napadlo obrátit se na svou "alma mater". 

Věděl, že na strojní fakultě je katedra energetiky, kde snad ještě bude pár známých z doby 

jeho studií. 

 

3.1.2. Podpora vysoké školy 

 Pan ing. Smelík se tehdy, v roce 2004, obrátil na paní Prof. Dagmar Juchelkovou, 

která s ním prodiskutovala podnikatelský záměr a shledala jej životaschopným i z technické 

stránky. Zároveň však upozornila na fakt, že aplikovaný výzkum si žádá nemalé finanční 

prostředky a ty je schopen obstarat pan Prof. Václav Roubíček z Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. Přitom Prof. Roubíček jako bývalý rektor technické univerzity 

na ní zastával významné postavení a orientoval se v možnostech i potřebách, jak studentské, 

tak vědecké obce školy. Pan profesor s panem ing. Smelíkem se tenkrát dohodli, že nejlépe 

danému záměru bude vyhovovat dotační program, který podporuje spolupráci vysoké školy a 

průmyslového subjektu s inovačním potenciálem.  
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3.1.3. Další postup výzkumného projektu společnosti Arrow line, a.s.  

 V dalším kroku bylo třeba počkat na vhodný dotační program, v tomto případě to byl 

program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „Trvalá prosperita“, jehož cílem je připravit 

nové materiály a postupy pro využití obnovitelných a netradičních zdrojů energie, včetně 

energie vodíku; zvýšit spolehlivost zařízení pro přenosy elektrické energie; vypracovat nové 

postupy pro energetické jaderné technologie; vytvořit nové konstrukce strojů; vytvořit nové 

polymery a katalyzátoty včetně nanomateriálů; připravit nové polovodičové součástky pro 

diagnostiku a řízení; zvýšit využitelnost systému bezpečnosti dopravy; zavést nové postupy 

odvětví chemického a farmaceutického průmyslu [11]. Arrow line, a.s. využila části podpory 

zaměřené na využití obnovitelných a netradičních zdrojů energie.  

 Již půl roku před podáním žádosti prováděla společnost výzkum „ve vlastní režii“. 

Arrow line, a.s. i pan Prof. Roubíček si chtěli být naprosto jistí úspěchem své žádosti na 

podporu vývoje pyrolýzní jednotky, proto firma i vysoká škola zainvestovaly přijatelné 

prostředky do počínajícího aplikovaného výzkumu. Arrow line, a.s. postavila malou 

technologii a provozovala ji. Pan Prof. Roubíček z rozpočtu jiných vhodných projektů katedry 

chemie analyzoval výsledky a uvolnil doktorandy ke sběru dat. Vztah pana ing. Smelíka a 

pana Prof. Roubíčka byl založen na důvěře, která mezi nimi panovala až do smrti  

pana Prof. Roubíčka v roce 2010.  

 Mezitím Prof. Juchelková připravovala podklady pro podání dotačního projektu. 

Velkou výhodou bylo, že Arrow line, a.s. vstupovala do projektu připravená. Výsledky, které 

získala, opravňovaly k mírnému optimismu. Navíc se do řešitelského týmu zapojily další 

významné vědecké kapacity. Ti sami viděli, že skupina nadšenců z Vítkovic už něco ukázala, 

a vycítili, že má šanci dotáhnout projekt do vítězného konce. Výsledek společného snažení při 

hodnocení na Ministerstva průmyslu a obchodu ČR převálcoval konkurenční projekty s 

rozdílem třídy.  

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava zřídila v sídle Arrow line, a.s. 

své detašované pracoviště a pan Prof. Roubíček do něj vybral dva šikovné doktorandy. Další 

dva pak zajišťovali výzkumné zázemí ve škole. Fungovala oboustranná zpětná vazba, kdy 

výzkumci ve školních laboratořích připravovali teoretické podklady pro praktickou práci na 

detašovaném pracovišti, z dílny naopak zadávali své požadavky do laboratoří. A to byl 

základní předpoklad úspěchu. Postupem času se ke spolupráci připojily i zahraniční univerzity 

z německého Freiberku a z amerického Carbondale. 
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3.1.4. Podstata spolupráce mezi spol. Arrow line a Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava 

 Podle názoru pana ing. Smelíka jsou všechny vysoké školy příliš vzdáleny od 

praktického života: „Představte si pod pojmem ‚praktický život‘ firmu Vítkovice. Vysoká 

škola dělá výzkum ‚ve zkumavkách‘ a tam ji vše funguje. Problém nastane, když někdo bude 

chtít překlopit ‚zkumavkový výzkum‘ přímo do velkosériové výroby s mega kapacitou. To 

prostě nemůže fungovat a skončí to velkým nedorozuměním. Malá nebo střední inovační 

firma je tu od toho, aby udělala přechodový můstek mezi zkumavkami a prakticky 

využitelnou technologií.“ 

 Arrow line, a.s. a její partneři jsou přechodovým můstkem, jejich úkolem je postavení 

prototypu nové technologie. Prototyp již není ze skla, ale ještě není sériově vyráběnou 

technologií. Postupně se na něm řeší technické nedokonalosti, aniž by se narušoval průběh 

skutečné sériové výroby. Teprve po ověřovacím provozu prototypu může technologie odejít 

do praxe, kde se pak již budou vyrábět první funkční kusy. Z tohoto důvodu společnost Arrow 

line, a.s. založila spolu s dalšími firmami angažovanými v aplikovaném výzkumu sdruženými 

v klastru Envicrack Technologické centrum Ostrava, které je úzce spjato jak s Vysokou 

školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, tak i s budoucími výrobci technologických 

celků a konečnými investory. Klastr Envicrack, jehož členem je i Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava, realizuje inovační projekty pro řadu firem s vědecko-

výzkumným potenciálem. 

 

3.1.5. Podmínky spolupráce s vysokou školou 

 Spolupráce firmy s vysokou školou funguje a bude fungovat na principu vzájemné 

výhodnosti. Inovační firma navrhuje téma, podílí se na finančních nákladech a smysluplně 

zaměstnává studenty a doktorandy. Vysoká škola získává podíly na patentech, články v 

impaktovaných časopisech a ‚body‘ do hodnocení úspěšnosti pro Ministerstvo školství a 

tělovýchovy ČR. Studenti a doktorandi se v praxi seznámí s reálnými technickými problémy, 

což je velkým přínosem pro jejich budoucí profesní růst. Inovační firma má možnost seznámit 

se s prací diplomantů a doktorantů, a těm nejlepším může nabídnout angažmá. V případě 

Arrow line, a.s. se tak děje. Firma získává do řad svých zaměstnanců lidi, o kterých již mnoho 

ví, a kteří znají technickou problematiku společnosti. Odpadá zkušební doba a noví 

zaměstnanci se bezprostředně po přijetí zapojí do projektu jako plnohodnotní pracovníci se 

zkušenostmi v řešené problematice.  
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3.1.6. Možné hrozby spolupráce s vysokou školou 

 Smyslem výzkumu na vysoké škole není ‚výzkum pro výzkum‘ nebo ‚výzkum do 

šuplíku‘, ale výzkum pro komerční uplatnění. Případným úskalím aplikovaného výzkumu tak 

může být negativní zpětná vazba při jeho neúspěchu. Zatímco laboratorní výzkum bez 

konkrétních výsledků nemá negativní dopad, pak neúspěch u aplikovaného výzkumu může 

znamenat zmařený byznys nebo zbytečně vynaložené investice. Jedná se o riziko, kterému se 

mohou chtít některé akademické kruhy vyhnout.  

 

4. Příprava na realizaci projektu „Pyrolýzní a kopyrolýzní zpracování odpadů a 

jejich využití ve výrobě oceli“ 

 Před začátkem realizace projektu je třeba brát v úvahu možnosti daného podniku. 

Nejdříve je nutné samotnou myšlenku výzkumného programu přizpůsobit výzvám veřejných 

soutěží uvedených na stránkách MPO. Do veřejné soutěže se může přihlásit neomezené 

množství podniků z dané oblasti, z těchto následně MPO na základě bodového ohodnocení 

vybere projekty, kterým poskytne dotace na řešení, podle objemů prostředků, které jsou 

k dispozici. 

 Před zahájením projektu musí podnik zvážit své technologické možnosti, dobře 

postavit projektový tým. Důležité je také zvážit termín dokončení realizace, mít v záloze 

vlastní finanční rezervy, řádně prostudovat administrativní doklady a v neposlední řadě si 

dobře rozmyslet, se kterými partnery bude na projektu spolupracovat. 

  

 Na konkrétním projektu bych chtěla vysvětlit základní body spolupráce mezi 

podnikem a dalšími řešiteli, konkrétně vysokou školou. Jednotlivé body by měly být součástí 

návrhu projektu, na základě kterého následně MPO rozhoduje o přidělení a výši dotace.  

 

4.1. Cíl projektu 

 Cílem projektu „Pyrolýzní a kopyrolýzní zpracování odpadů a jejich využití ve výrobě 

oceli“ je zavedení využití pyrolýzní technologie pro zpracování kovových kalů ve směsi 

s odpadní biomasou a odpadními plasty a využití tuhého produktu ve výrobě kovů. Pyrolýza 

je fyzikálně-chemický děj řadící se do skupiny termických procesů. Pyrolýzou je míněn 

termický rozklad organických materiálů bez přístupu kyslíku.  

 Daný projekt posiluje spolupráci ve výzkumu a vývoji mezi malým a velkým 

podnikem a výzkumnou organizací. Projekt si klade za cíl dosáhnout nových poznatků 
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v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji v oblasti pyrolýzního zpracování 

kovových kalů a jeho využití v hutní výrobě. Za účelem dosažení výsledku v teoretické i 

praktické oblasti představuje projekt komplexní řešení se vzájemným propojením aplikace 

progresivních technologií, hospodárného využití materiálu a ochrany životního prostředí.  

 Předpokládaným výstupem je získání výsledků v podobě poloprovozu a ověřené 

technologie. Výsledky poskytnou nové poznatky o aplikaci pyrolýzní technologie a umožní 

vzhledem k získaným produktům dosáhnout úspory primárních surovin. Tato skutečnost se 

projeví v omezení negativních aspektů získávání a zpracování jejich zdrojů. Rovněž dojde 

k úsporám u jednotlivých producentů kovových kalů v souvislosti s platbami za jejich 

bezpečné ukládání na skládky nebezpečných odpadů.  

 

 Každý projekt musí mít jasný cíl. Zároveň si firma musí ověřit skutečnost, že podobný 

projekt se shodným cílem již nebyl v minulosti vyřešen. Součástí cíle by také měla být 

potřebnost a aktuálnost projektu a také uplatnění výsledků, včetně jejich přínosů.  

 

4.2. Termíny řešení projektu 

 Projekt „Pyrolýzní a kopyrolýzní zpracování odpadů a jejich využití ve výrobě oceli“ 

byl zahájen v lednu roku 2011 a je rozdělen na čtyři etapy, kdy poslední etapa by měla být 

ukončena v dubnu roku 2014. Celková doba trvání projektu je tedy plánována na necelé čtyři 

roky.  

  V první etapě se analyzovala problematika zpracování a odběr vzorků kovových kalů 

s jejich komplexním chemicko-fyzikálním rozborem a hodnocením. Tato zahajovací etapa 

byla ukončena v prosinci téhož roku.  

 V současné chvíli probíhá výzkum, vývoj a studium optimalizace základních 

procesních podmínek pyrolýzního zpracování odpadních materiálů. Konec druhé etapy je 

plánován na prosinec tohoto roku.  

 Výzkum a vývoj kopyrolýzního zpracování, aplikací úpravnických metod a využití 

tuhého produktu poloprovozní pyrolýzní technologie v ocelářských agregátech bude řešen ve 

třetí etapě, která by měla být spuštěna v lednu 2013 a trvat by měla po dobu jednoho roku.  

 Poslední etapou, která by měla být ukončena v dubnu roku 2014, je vyhodnocení 

nákladů souvisejících s využitím upravených odpadů ve výrobě oceli a zpracování závěrečné 

dokumentace.  
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 Při plánování projektu je třeba zvážit termín dokončení projektu, popř. jeho etap. Vždy 

je nutné počítat s časovou rezervou. Řešitelé např. mohou v průběhu výzkumu narazit na 

nepředpokládaný technický problém, jehož odstranění trvá déle, než původně předpokládali. 

Nebo mohou např. dodavatelé nedodržet dohodnuté termíny dodávek materiálů, komponentů 

či techniky, projekt stojí a vznikne tak časová ztráta, kterou se bude těžko dohánět. V případě 

nedodržení termínů stanovených schváleným návrhem projektu pak vznikají finanční ztráty, 

v nejhorším případě vrácení dotací.  

 

4.3. Navržený řešitelský tým projektu 

 Navržený projektový tým by měl prokázat schopnost řešit danou problematiku, 

v tomto konkrétním případě jednotliví partneři projektu prezentovali své dosavadní reference. 

Projektový tým se skládá z řady zkušených odborníků v oblasti základního výzkumu a 

aplikačního výzkumu a vývoje ze společností Arrow line, a.s., VÚHŽ a.s. a VŠB-TUO. 

Všichni z uvedených řešitelů jsou součástí klastru Envicrack, jehož hlavní činností je řešení 

výzkumných a vývojových projektů v oblasti zpracování odpadů a využívání alternativních 

zdrojů energie.  

 Klíčoví řešitelé firmy Arrow line, a.s. koordinují a řídí veškeré práce spojené se 

stavbou prototypu pyrolýzní jednotky a vyhodnocují jednotlivé zkoušky a experimenty. Mezi 

jejich další aktivity patří ekonomické hodnocení procesů zpracování nebezpečného odpadu a 

jeho směsi.  

 Řešitelé firmy VÚHŽ a.s. se podílejí na řešení projektu v rámci jednotlivých dílčích 

cílů. Jedná se zejména o odběr, hodnocení a klasifikaci odpadů, studium procesních podmínek 

pyrolýzní technologie a její optimalizace, a to jak v laboratorních, tak poloprovozních 

podmínkách. Vedle ekonomických hodnocení průmyslových procesů členové týmu řeší 

laboratorní, poloprovozní a provozní tavby upraveného odpadu v podílové vsázce 

s hodnocením výsledného materiálu.  

 U klíčových osob dalšího účastníka projektu VŠB-TUO byl v rámci několika řešených 

výzkumných projektů a výzkumných záměrů prokázán vysoký potenciál dvou zastoupených 

profesorů a jednoho docenta. Pro projekt „Pyrolýzní a kopyrolýzní zpracování odpadů a jejich 

využití ve výrobě oceli“ je tento řešitelský potenciál využíván především z titulu hodnocení 

vlastností odpadů a výsledných produktů jeho zpracování, studia procesních podmínek 

pyrolýzní technologie a její optimalizace, a to jak v laboratorních, tak poloprovozních 
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podmínkách, vyhodnocování a řešení jednotlivých dílčích úkolů týkajících se aplikace 

vstupních a výstupních materiálů v rámci řešení projektu.  

 

 Řešitel by si měl důkladně vybírat partnery do svého řešitelského týmu. V případě, že 

spoluřešitel předloží při kontrolách špatnou projektovou dokumentaci nebo během trvání 

projektu dojde k zániku společnosti, pak je celý výzkumný projekt vážně ohrožen, protože dle 

smlouvy s garantem dotace je v takovém případě tuto nutno vrátit.  

 Navržený řešitelský tým společně s popsáním jednotlivých úkolů daného řešitele 

prokazuje schopnost řešit danou problematiku. Zároveň je důležité si jednotlivé úkoly 

rozvrhnout tak, aby nedošlo k jejich dublování nebo naopak nebyl některý z úkolů splněn 

vůbec. Příklad konkrétní podoby řešitelského týmu je vidět na obr. 2. Vedoucí projektu hlídá 

celý chod projektu. Hlavní projektant má pod kontrolou dílčí projektanty a funguje jako 

prostředník mezi projektanty a vysokou školou. Koordinátor zajišťuje materiálně-technické 

zabezpečení projektu a technolog má na starosti technologické postupy projektu. 

 

obr. 2  Konkrétní rozdělení řešitelského týmu 
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4.4. Plánované náklady a finanční zdroje projektu 

 Jednotliví řešitelé musí pregnantně specifikovat dílčí náklady vztahující se k plnění 

svých jednotlivých úkolů. Pravděpodobně ideální se jeví jejich rozpracování do přehledných 

tabulek s jasnou specifikací uvedeny ve všeobecných podmínkách. Každý z řešitelů 

zpracovává specifikaci nákladů samostatně a měl by vycházet ze zkušeností z jiných projektů, 

popř. z odborných odhadů. Uznané náklady v programu ALFA se dělí do kategorií osobních 

nákladů, investičních nákladu, služeb a ostatní. 

 Součástí přehledu by měly být uvedeny také zdroje financování, neboť ne všechny 

náklady se hradí z dotačního titulu. Účastníci projektu musí hledat jiné zdroje, vedle vlastních 

rezerv např. dotace z jiných veřejných prostředků, příspěvků jiných soukromých subjektů 

zainteresovaných na výsledku výzkumu.  

  

5. Realizace projektu „Pyrolýzní a kopyrolýzní zpracování odpadů a jejich využití 

ve výrobě oceli“ 

 Žádost příjemce o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje 

„Pyrolýzní a kopyrolýzní zpracování odpadů a jejich využití ve výrobě oceli“ z výdajů na 

výzkum a vývoj rozpočtové kapitoly poskytovatele byla vyhodnocena ve veřejné soutěži ve 

výzkumu, vývoji a inovacích, vyhlášené poskytovatelem v Programu na podporu 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. MPO poskytuje dotaci 

prostřednictvím Technologické agentury České republiky, která uzavírá smlouvu s příjemcem 

dotace. 

 Pro výše uvedený projekt je hlavním příjemcem podnik Arrow line, a.s. a dalšími 

spolupříjemci jsou podnik VÚHŽ a.s. a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

 

5.1. Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu 

 Podle ustanovení §9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a experimentálního 

vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů uzavřely smluvní strany Česká republika – Technologická agentura 

České republiky a Arrow line, a.s. Smlouvu o poskytnutí účelové podpory formou dotace 

z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na řešení programového projektu  

č. TA01020427. Celé znění smlouvy je uvedeno v příloze 3. 
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 Účelem smlouvy je stanovení podmínek, za kterých Technologická agentura České 

republiky poskytne společnosti Arrow line, a.s. účelovou podporu na řešení uvedeného 

projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace po celou dobu 

řešení projektu a vymezení závazů příjemce s tím spojených. 

 

 Podniky si musí uvědomit, že Technologická agentura České republiky je státní 

organizací a jako taková, i funguje. V článku 3 odstavci 4 výše zmíněné smlouvy je psáno, že 

se Technologická agentura České republiky zavazuje u víceletých projektů ve druhém a 

dalších letech řešení poskytovat příjemci účelovou podporu jednorázově na daný kalendářní 

rok, a to v částkách uvedených v přehledu uznaných nákladů projektu. Podnik Arrow line, a.s. 

vypracoval průběžnou zprávu, které se ještě budeme věnovat níže, a splnil tak všechny 

administrativní náležitosti Technologické agentury České republiky.  

 Dne 15. února 2012 byl do podniku zaslán e-mail viz. příloha 4, že v případě, že 

podnik neobdrží do 21. 2. 2012 dopis do datové schránky, byla průběžná zpráva v pořádku a 

podnik může pracovat dál na projektu. Finanční prostředky budou vyplaceny do konce února. 

 Tato skutečnost vyplývající z uzavření smlouvy a následně písemné potvrzení 

vyplacení částky do určitého termínu však neznamenala, že se tak stalo. Peníze nebyly na účtu 

podniku ještě k 25. 3. 2012.   

 To znamená, že každý podnik by měl myslet na vlastní finanční rezervy. Podnikům, 

které spoléhají pouze na dotace a přislíbené termíny, by se taky mohlo stát, že měsíc budou 

muset zdržet celý projekt a následně v daných termínech neodevzdají danou dokumentaci 

projektu. Porušení povinností podniku, které je způsobeno výlučně nedodržením povinností 

poskytovatele, je zohledněno ve Všeobecných podmínkách a poskytovatel není oprávněn 

odstoupit od smlouvy za těchto okolností, ale i přesto se jedná o zbytečné komplikace, kterým 

je možno předejít. 

 Článek 3 odstavec 6 dané smlouvy nám říká, že dojde-li v důsledku rozpočtového 

provizoria k regulaci čerpání rozpočtu, určuje lhůtu k poskytnutí podpory příjemci, kterou je 

podnik Arrow line, a.s., vlastním rozhodnutím Technologická agentura České republiky. Ta je 

v takovém případě rovněž vždy oprávněna od Smlouvy odstoupit. 

  Opět je nutné brát v úvahu možnost, že podnik z části dotuje projekt ve vlastní režii, že 

nejen podnik, ale také spolupříjemci, kterými jsou v tomto případě VÚHŽ a.s. a VŠB-TUO, 

uvolňují své zaměstnance k práci na projektu a např. v polovině projektu Technologická 

agentura České republiky odstoupí od smlouvy z důvodu nedostatku finančních prostředků 
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státního rozpočtu. Což znamená opět buď pád projektu, nebo nutnost jeho dokončení 

z finančních prostředků jednotlivých účastníků. 

 

5.1.1. Všeobecné podmínky 

  Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory 

na řešení programového projektu. Ve všeobecných podmínkách jsou vymezené pojmy, se 

kterými se setkáváme v dokumentaci projektu, např. ve smlouvě, v návrhu projektu apod. 

Další článek se týká poskytnuté podpory, tedy že poskytovatel převede podporu ze svého 

bankovního účtu na bankovní účet příjemce. 

 

 Ve všeobecných podmínkách jsou zakotveny základní informace o poskytnutí 

podpory příjemci. Technologická agentura České republiky poskytne příjemci podporu na 

řešení projektu v návaznosti na výsledky veřejné soutěže, a to se startem ve lhůtě do 60 

kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Dále všeobecné podmínky rozčleňují 

způsob úhrady dotace různým typům příjemců, neboť jiná forma je u plateb právnickým 

osobám nebo vysokým školám, jiná příspěvkovým organizacím a fyzickým osobám či 

organizačním složkám státu. 

  

 Práva a povinnosti příjemce a dalších účastníků by si měli důkladně prostudovat 

všichni účastníci projektu. To, že se musíme držet smlouvy, všeobecných podmínek a 

schváleným návrhem projektu, asi nemusím zdůrazňovat. Příjemce je ale dále povinen zahájit 

řešení projektu nejpozději do 60-ti dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Příjemce musí také 

písemně informovat poskytovatele dotace o všech změnách a skutečnostech nejpozději  

do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové změně nebo skutečnosti dozvěděl. V případě, 

že tak příjemce neudělá, jedná se o závažné porušení smluvní povinnosti. 

 

 Účast třetích stran je další z článků ve všeobecných podmínkách, který popisuje 

povinnosti příjemce vůči spolupříjemci, resp. podmínky spolupráce podniků a vysokých škol. 

V našem případě je podnik Arrow line, a.s. příjemcem a VŠB-TOU spolupříjemcem, ale tato 

pravidla jsou obecná a platí i opačně. 

 Příjemce je povinen před podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení 

programového projektu uzavřít smlouvu o spolupráci s dalšími účastníky projektu, kteří jsou 

uvedeni v návrhu projektu. Z toho vyplývá, že mezi podnikem a vysokou školou musí být tato 
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smlouva uzavřena. Smlouva o spolupráci zároveň musí obsahovat ustanovení, že poskytovatel 

má stejné právo provádět kontroly řešení projektu u účastníka projektu jako u příjemce. Této 

smlouvě se budu věnovat níže. 

 Poskytovatel převede finanční podporu z bankovního účtu na bankovní účet příjemce. 

To znamená, že je-li příjemcem podnik, je povinen převést stanovenou část finanční podpory 

na bankovní účty dalších účastníků projektu v souladu se smlouvou o spolupráci uzavřenou 

mezi příjemcem a dalšími účastníky, resp. spolupříjemci.   

 

 Ukončení řešení projektu a ukončení smlouvy je dalším bodem ve všeobecných 

podmínkách. Je zde uveden výčet případů, kdy je poskytovatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy. Dojde-li k porušení povinností ze strany poskytovatele, pak není postup chování 

příjemce ve všeobecných podmínkách specifikován. Je zde pouze zmíněna možnost ukončení 

platnosti smlouvy dohodou. 

 

 Vrácení podpory a sankce jsou důležitým článkem všeobecných podmínek. 

V případě, že příjemce efektivně nevyčerpal část poskytnuté podpory za příslušný rok, pak je 

povinen vrátit nevyčerpanou část podpory do 30 kalendářních dní od konce příslušného 

kalendářního roku.  

 Podnik je povinen vrátit celou výši podpory v případě, že se dopustil jednání, kterým 

porušil pravidla veřejné podpory. Dotaci v plné výši vrací také v případě, že dojde 

k odstoupení od smlouvy z obou stran nebo k uzavření dohody o předčasném ukončení 

smlouvy. Zde je příjemce povinen k vrácené podpoře zaplatit navíc smluvní pokutu. 

V případě, že u příjemce, ale také u dalšího účastníka byly po ukončení platnosti smlouvy 

zjištěny na základě kontroly závažné finanční nesrovnalosti nebo podvod, může poskytovatel 

písemně požadovat vrácení poskytnuté podpory a zároveň je příjemce povinen zaplatit 

smluvní pokutu. 

  

 Poskytování informací a mlčenlivost jsou specifikovány následně: Obecné 

informace o projektu, jako jsou název a cíl projektu, uznané náklady výši podpory je 

poskytovatel oprávněn zveřejnit, zároveň má ale povinnost řídit se ustanoveními o 

poskytování informací. Všechny ostatní zprávy jsou důvěrné. Podniky jsou povinny zveřejnit 

pravdivé a včasné informace o projektu a výsledcích projektu. Zároveň jsou ale smluvní 
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strany povinny zajistit mlčenlivost o všech informacích, které jim jako důvěrné byly 

poskytnuty. 

 

 Zprávy je příjemce podpory povinen předložit ke schválení poskytovateli. Jednou 

ročně je nutné odevzdat poskytovateli průběžnou zprávu o postupu řešení projektu. Průběžná 

zpráva obsahuje informace o postupu prací na projektu, uznaných nákladech projektu, 

případných odchylkách od metodiky a schváleného plánu projektu, o dosažených výsledcích 

projektu za uplynulé období a o způsobu jejich ochrany. Dále průběžná zpráva zahrnuje mj. i 

vyúčtování uznaných nákladů projektu včetně finančního vypořádání za uplynulé období 

řešení projektu a vyúčtování poskytnuté podpory. Průběžná zpráva musí obsahovat upřesněný 

návrh rozpočtu řešeného projektu na další rok, včetně rozpisu jednotlivých položek. A jejich 

zdůvodnění. Pokud řešitel neobdrží dopis od poskytovatele, pak byla Průběžná zpráva 

v pořádku a řešitel může dále pokračovat v řešení projektu, aniž by bylo nutné podepisovat 

dodatek ke smlouvě. Finanční prostředky by tak měly být vyplaceny do konce daného měsíce.  

 Mimořádné zprávy se předkládají na základě písemné žádosti poskytovatele. V této 

žádosti je uveden termín a způsob předložení těchto zpráv. 

 Závěrečnou zprávu o všech pracích, dosažených cílech, výsledcích projektu, uznaných 

nákladech projektu a závěrech je povinen předložit příjemce podpory po ukončení projektu. 

Součástí závěrečné zprávy je její vázaná redakčně upravená verze a implementační plán 

výsledků projektu s právně závaznou smlouvou o využití výsledků projektu. Návrh 

implementačního plánu musí schválit poskytovatel a musí obsahovat nároky na práva 

k výsledkům projektu a návrhy na využití výsledků projektu v časovém harmonogramu. 

Zároveň musí shrnout veškeré skutečnosti z předchozích zpráv.  

 

 Vlastnictví hmotného majetku potřebného k řešení projektu a pořízeného 

z poskytnuté podpory se rozděluje mezi příjemce a další účastníky projektu, kteří si uvedený 

majetek pořídili nebo ho při řešení projektu vytvořili.  

 

 Práva k výsledkům projektu patří příjemci a dalším účastníkům projektu, příjemce 

ručí za právní nezávadnost projektu. Ochranu výsledků projektu zajistí bez zbytečného 

prodlení příjemce mající majetková práva k výsledkům projektu. Příjemce může zveřejnit 

informace o výsledcích projektu, pokud tím není narušena jejich ochrana, ale musí předem 

informovat o tomto záměru další účastníky projektu. 
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 Podrobnosti o využití výsledků projektu budou stanoveny ve schváleném 

implementačním plánu a ve smlouvě o využití výsledků.  

 Všechny finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem mají charakter účelově 

určených finančních prostředků. Uznané náklady musí splňovat podmínky poskytovatele, 

které jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách. Uznané náklady v programu ALFA se dělí 

do kategorií osobních nákladů, investičních nákladu, služeb a ostatní. 

 

 Převod a změna uznaných nákladů projektu a podpory mohou být v průběhu 

řešení maximálně o 50%. Přesuny mezi jednotlivými kategoriemi je možná bez schválení 

poskytovatele pouze do výše 20% součtu kategorií a musí být zdůvodněné a podložené 

schválenými činnostmi.  

 

 Příjemce a každý další účastník jsou povinni vést účetnictví oddělenou evidenci 

uznaných nákladů projektu financovaných z prostředků určených k řešení projektu a 

oznámit poskytovateli kód, pod kterým je veden v oddělené analytické evidenci nákladů. 

Příjemce je dále povinen poskytnout na žádost poskytovatele jakékoliv údaje pro potřeby 

finanční kontroly projektu. 

 

5.2. Smlouva o spolupráci na řešení projektu 

 Specifičnost a složitost soutěží vyhlášeného projektu vyžaduje spolupráci i s dalšími 

odborně způsobilými subjekty. Ze všeobecných podmínek Technologické agentury České 

republiky vyplývá, že spolupráce s dalšími účastníky na projektu musí být podchycena 

Smlouvou o spolupráci na řešení daného projektu. V příloze 5 je uvedena kopie smlouvy ke 

konkrétnímu projektu „Pyrolýzní a kopyrolýzní zpracování odpadů a jejich využití ve výrobě 

oceli“, kde jako spolupříjemce 1 figuruje podnik VÚHŽ a.s. a Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava zde vystupuje jako spolupříjemce 2.  

 Oba tyto podniky svou odbornou znalostí představují vhodné partnery pro řešení 

daného projektu. Podnik VÚHŽ a.s. mimo jiné podniká ve výzkumu a vývoji v oblasti 

přírodních a technických věd. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, jejichž 

vědecko-výzkumný potenciál významně rozvíjí a vytváří součást inovačních aktivit nejen 

Moravskoslezského kraje, je významným partnerem podniku Arrow line, a.s. při realizaci 

nejen výše zmíněného projektu. 
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 Účelem spolupráce podniků Arrow line, a.s., VÚHŽ a.s. a Vysokou školou báňskou – 

Technickou univerzitou Ostrava je účinné spojení teoretické a technologické kapacity. 

Realizace společných úkolů spočívá ve spojení know-how, zkušeností, vědomostního a 

vědního zázemí.  

 Míra spolupráce je specifikována v článku II Odstavce 2.3, kde se oba spolupříjemci 

zavazují realizovat výzkum a vývoj v rámci projektu společně s hlavním příjemcem.  

 

 Na základě Článku II Odstavce 2.4. probíhá řešení projektu v těsné spolupráci všech 

účastníků. Řešitelské aktivity na sebe navazují. Programy společné spolupráce a využívání 

kapacit jsou koordinovány vedoucími ředitelských týmů. Zhruba co čtvrt roku se scházejí 

zástupci účastníků projektu na poradách. Přítomní jsou seznámeni s průběhem administrace 

projektu. Zároveň jsou na poradách stanoveny úkoly, které jednotlivé subjekty mají k řešení 

v následujícím období, resp. další etapě projektu.  

 Na poradě musí být přítomni zástupci každé společnosti podílející se na projektu. Dále 

je nutné, aby byl z každé porady vyhotoven zápis. Jednotlivé zápisy z porad projektu 

„Pyrolýzní a kopyrolýzní zpracování odpadů a jejich využití ve výrobě oceli“ jsou 

k nahlédnutí v příloze 6. Porady a jejich zápisy nejsou pouze interní záležitostí, nýbrž se 

předkládají ke kontrole v rámci prezentace dosavadních výsledků výzkumné činnosti.  

 Smlouva zároveň stanovuje hlavního koordinátora projektu, který nese zodpovědnost 

za řízení provozu, správu a ekonomiku podniku.  

 

 Článek III smlouvy o spolupráci pojednává o finančních prostředcích, které příjemce 

dostává na běžný účet. Ze smlouvy pak vyplývá, že je příjemce povinen dále rozeslat 

adekvátní částky oběma spolupříjemcům. Veškeré výdaje musí jednotliví účastníci projektu 

dokladovat. V případě, že poskytovatel uvolní nižší než plánované prostředky, pak se snižují 

adekvátně všem příjemcům.  

 

 Protože podle smlouvy o spolupráci si musí příjemce i spolupříjemci dotací v rámci 

spolupráce sdělit některé utajované skutečnosti, jsou zároveň smlouvou vázáni k vzájemné 

ochraně předmětu obchodního tajemství a zachování mlčenlivosti. Práva duševního 

vlastnictví jsou popsány v článku IV. smlouvy o spolupráci. Obsah této smlouvy je také 

důvěrný. Smlouva zároveň specifikuje, kdo může se vzájemně předanými důvěrnými 

informacemi nakládat. 
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 Výsledky řešení projektu, které jsou ve smlouvě o spolupráci specifikovány v článku 

V. jsou určeny k výlučnému využití VÚHŽ a.s. a Vysoké škole báňské - Technické univerzitě 

Ostrava, musí se však respektovat zákonné úpravy zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění a 

smlouvy využití výsledků, která bude uzavřena mezi příjemcem a poskytovatelem.  

 Právo volného nakládání s vytvořeným výsledkem je příjemce povinen zajistit vůči 

svým zaměstnancům, kteří se na projektu podíleli, nebo vůči dalším osobám, které se na 

výsledku podíleli na základě smluvního vztahu se spolupříjemci. Pokud nebylo dohodnuto 

jinak, pak každé smluvní straně přísluší podíl na výsledku daný poměrem, jímž se 

spolupříjemci na vytvoření výsledku podíleli.  

 Spolupříjemci jsou povinni s příjemcem uzavřít smlouvu o převodu odpovídajícího 

podílu na právu k výsledkům tak, aby bylo dosaženo podílu příjemce na každém výsledku 

v rozsahu 100%.   

 Prvotní přihlášení k právní ochraně výsledků projektu zajistí příjemce. Náklady na 

udělení ochrany i na její pozdější udržování v platnosti nese příjemce. 

 Do uzavření smlouvy o využití výsledky jsou spolupříjemci oprávněni využívat 

výsledky pouze pro účely související s pokračováním smlouvy.   

  

 Příjemce je oprávněn odstoupit od smlouvy na základě článku VI., a to v případě, kdy 

se prokáže, že údaje předané od spolupříjemců před uzavřením smlouvy jsou nepravdivé. 

Naopak spolupříjemci mohou od smlouvy odstoupit jen z důvodu neschopnosti splnit své 

závazky dle smlouvy, a to na základě písemného prohlášení.  

 

 Smlouva o spolupráci dále obsahuje technickou část, ve které je specifikovaná činnost 

jednotlivých účastníků projektu v jednotlivých etapách.  

 

6. Veřejnosprávní kontrola  

 Ze strany poskytovatele jsou pravidelně prováděny kontroly, o kterých jsou příjemci 

informováni předem. Předmětem kontrol je účelné čerpání a využití podpory, správné 

vykazování čerpání uznaných nákladů podle Smlouvy o poskytnutí podpory v daném 

projektu. Poskytovatel hodnotí dosažené výsledky projektu a provádí jejich právní ochrany. 

 Kontrolní pracovníci jsou oprávněni vstupovat do objektu kontrolované osoby, 

vyžadovat informace, originální písemnosti a doklady související s předmětem kontroly. 

Seznam požadovaných dokladů ke kontrole v příloze 7, má příjemce vždy předem k dispozici 
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tak, aby se na danou kontrolu mohl připravit. Dokumenty uvedené v seznamu je nutné mít 

k dispozici v den zahájení kontroly na místě. Dále je příjemce povinen zajistit pracovníky, 

kteří budou kontrolnímu týmu k dispozici a poskytnou mu přístup k dokumentům a zpřístupní 

mu vstup do uzavřených prostor, které souvisí s realizací projektu. U kontroly je žádoucí 

přítomnost zástupců společnosti, kteří svým podpisem stvrdí Protokol z kontroly a zároveň 

jeho převzetí.  

 Provádět komplexní kontrolu může poskytovatel kdykoliv v průběhu řešení projektu 

nebo do deseti let od ukončení Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení 

programovaného projektu. 

 Je nutné, aby dokumenty a informace ze seznamu měli připraveni všichni účastníci 

projektu.  V případě předložení špatných materiálů ze strany kteréhokoliv spolupříjemce  

projektu, nesou vinu všichni zúčastnění. 

 Kontroly vychází z příručky pro příjemce programu ALFA, ale zároveň se podnik 

musí seznámit s paragrafy, které navazují na další směrnice MPO. V dané metodice pro 

příjemce nejsou specifikovány všechny dokumenty, které musí firma u kontroly poskytnout. 

Zároveň se podnik musí seznámit s obecnými pravidly, jako jsou směrnice o vypisování 

veřejných zakázek, tak aby splnil všechny náležitosti, které jsou v nich obsaženy. 

 

7. Vývojový diagram projektového řízení v oblasti výzkumu a vývoje 

 Výše uvedené poznatky a postupy při řešení projektu jsem shrnula do vývojového 

diagramu obr. 3, který by měl sloužit soukromým podnikům jako metodický návod postupu 

při řešení výzkumných projektů ve spolupráci s vysokou školou.  

 K jednotlivým fázím diagramu, resp. projektu jsou připsány připomínky, které jsou 

rozvedeny níže a ve kterých znova stručně shrnuji, ve které fázi projektu si má dát podnik 

pozor na možná rizika. 
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Obr. 3  Vývojový diagram projektového řízení v oblasti výzkumu a vývoje 
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Upozornění 1:  

 Je nutné samotnou myšlenku výzkumného programu přizpůsobit výzvám veřejných 

soutěží uvedených na stránkách MPO. Cílem projektu by měla být potřebnost a aktuálnost 

projektu a uplatnění výsledků, včetně jejich přínosů. 

 

Upozornění 2:  

 Před zahájením projektu musí podnik zvážit své technologické možnosti, vlastní 

finanční rezervy. Při plánování projektu pozor na termíny dokončení. Vždy je nutné počítat 

s časovou rezervou. 

 

Upozornění 3: 

 Řešitel by si měl důkladně vybírat partnery do svého řešitelského týmu. V případě, že 

spoluřešitel předloží při kontrolách špatnou dokumentaci nebo během řešení projektu dojde 

k zániku dané společnosti, pak je celý výzkumný projekt vážně ohrožen. 

 

Upozornění 4: 

 V této fázi projektu je nutná optimalizace spolupráce se spoluřešitelem. Konzultace 

může být opakovaná do nalezení optimálního řešení. 

 

Upozornění 5: 

 Konzultace se spoluřešitelem je zapotřebí už v průběhu tvorby dokumentace. Je  nutné 

sepsání návrhu projektu a prostudování všech k tomu potřebných dokumentů, jako jsou 

příručky pro příjemce, paragrafy a směrnice MPO.  

 

Upozornění 6: 

 TA ČR se ve smlouvě zavazuje vyplatit příjemci účelovou podporu. I přesto, že 

podnik Arrow line, a.s. splnil veškeré požadavky ze strany poskytovatele, platba byla o cca 

měsíc zpožděna, je proto vhodné počítat s vlastním finančním kapitálem. Dále je kritickým 

bodem smlouvy fakt, že dojde-li k regulaci státního rozpočtu, je TA ČR oprávněna od 

smlouvy odstoupit. 
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Upozornění 7: 

 Spolupráce soukromého podniku s vysokou školou, výzkumným ústavem, příp. 

dalšími spoluřešiteli musí být podchycena Smlouvou o spolupráci na řešení daného projektu. 

Smlouva musí obsahovat ustanovení, že TA ČR má právo provádět kontroly řešení projektu u 

spoluřešitele stejně jako u hlavního řešitele. Ve smlouvě je specifikována míra spolupráce, 

kde se spoluřešitelé zavazují realizovat výzkum a vývoj v rámci daného projektu s hlavním 

řešitelem. Zároveň musí obsahovat klauzuli o vzájemné ochraně předmětu obchodního 

tajemství a zachování mlčenlivosti.  

 

Upozornění 8: 

 Řešení projektu probíhá v těsné spolupráci všech účastníků projektu. Zhruba co čtvrt 

roku se scházejí zástupci účastník projektu na poradách. Přítomní jsou seznámeni s průběhem 

administrace projektu, jsou stanoveny úkoly, které jednotlivé subjekty mají k řešení 

v následujícím období, resp. další etapě projektu. Zápisy z porad, uvedeny v příloze 6, se 

předkládají ke kontrole v rámci prezentace dosavadních výsledků výzkumné činnosti.  

 Ze strany poskytovatele jsou v průběhu řešení projektu pravidelně prováděny kontroly, 

o kterých jsou jednotliví řešitelé projektu předem informováni. Seznam požadovaných 

dokumentů ke kontrole, uvedeny v příloze 7, mají jednotliví řešitelé vždy předem k dispozici 

tak, aby se na danou kontrolu mohli připravit. 

 

Upozornění 9: 

 Využití výsledků projektu musí být stanoveno ve schváleném implementačním plánu a 

ve smlouvě o využití výsledků uzavřené mezi jednotlivými řešiteli projektu. 
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ZÁVĚR 

 

 Cílem této diplomové práce bylo představit možnosti výzkumné spolupráce podniků s 

univerzitami a upozornit na možné úskalí během řešení výzkumných projektů. V této práci 

jsem vycházela ze zkušeností společnosti Arrow line, a.s., kdy daný podnik se zkontaktoval 

přímo s vědeckými kapacitami na straně vysoké školy a navázal tak dlouhodobou spolupráci 

s vysokoškolským sektorem. V dnešní době se rozrůstá základna programů, které mají za cíl 

rozvoj spolupráce akademické a vědecko-výzkumné sféry s aplikační sférou. 

 Mezi programy, které se snaží vytvářet příznivé prostředí pro spolupráci mezi oblastí 

výzkumu, reprezentovanou například vysokými školami, výzkumnými institucemi, a 

podnikatelskou sférou patří Spinnet, Eureka, Eurostars, Impuls, Prosperita, Tandem a další. 

Na portálu spolupráce.org má zároveň podnik možnost sledovat aktuální informace o 

možnostech spolupráce vysokých škol a podniků, a to zvyšuje vzájemnou informovanost a 

pomáhá tak navazovat partnerství. 

 V praktické části je na konkrétním výzkumném projektu představena spolupráce 

soukromého podniku s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Tento 

projekt je zároveň realizován v rámci programu ALFA, který sám o sobě klade důraz na 

posílení spolupráce výzkumných organizací a podniků ve výzkumu, experimentálním vývoji a 

inovacích. V diplomové práci je na tomto konkrétním výzkumném projektu upozorněno na 

podmínky spolupráce mezi podnikem a vysokou školou, na problémy, které mohou nastat 

v průběhu řešení projektu a čeho by se podniky při řešení projektu měly vyvarovat, aby k 

daným komplikacím v jednotlivých fázích projektu nedocházelo. 

 Výstupem této práce je vývojový diagram projektového řízení, podle kterého by měly 

soukromé podniky postupovat v případě zájmu o spolupráci s vysokou školou a v případě, že 

mají zájem o udržení projektu. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha 1  Seznam technicky zaměřených universit v České republice 

 

Technická univerzita v Liberci je vysoká škola založená roku 1953. Univerzita má šest 

fakult: strojní, textilní, přírodovědně-humanitní a pedagogickou, ekonomickou, umění  

a architektury a fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Počet studentů  

se pohybuje kolem 10 000 studentů. 

 

České vysoké učení technické je veřejná vysoká škola univerzitního typu se sídlem v Praze. 

Patří k nejstarším technicky zaměřeným univerzitám na světě. Studium je organizováno na 

osmi fakultách a vysokoškolských ústavech a to v bakalářských, magisterských a doktorských 

studijních programech. 

 

Vysoké učení technické v Brně je vysoká škola zaměřená na technické, ekonomické  

a umělecké vědy. Je nejstarší vysokou školou v Brně. V současné době nabízí studium na 

osmi fakultách a jednom vysokoškolském ústavu v bakalářských, magisterských  

i doktorských studijních oborech. Při Vysokém učení technickém v Brně působí studentské 

organizace, z historických důvodů nazývané studentské unie. Studenti se podílejí na řízení své 

fakulty účastí v akademickém senátu. 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava navazuje na činnost Báňské 

akademie, pozdější Vysoké školy báňské, v Příbrami, která byla v roce 1945 přesunuta  

z Příbrami do Ostravy. Dnešní název školy zachycuje přechod od dřívější úzce zaměřené 

báňské školy k plnohodnotné technické univerzitě.  

 

Česká zemědělská univerzita v Praze rozvíjí v oblasti vědeckovýzkumné činnosti 

dlouhodobě a cílevědomě vědní obory, které pokrývají jednotlivá stádia potravinového 

řetězce od přírodních vstupů kombinovaných s lidskou prací, přes technicko-technologické 

aspekty produkce a zpracování, až po hodnocení dopadů produkce na životní prostředí, 

sociálně-ekonomické souvislosti a kvalitu života. 
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Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením 

v českých zemích. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého 

zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím 

ve střední Evropě. Řešení vědecko-výzkumných úkolů vychází z dlouhodobé prognózy 

a vědecké orientace univerzity, fakult a vysokoškolského ústavu a zahrnuje oblast 

zemědělských, lesnických, biologických, ekonomických, technických i pedagogických věd. 

Výzkumný program univerzity sleduje aktuální trendy současného vývoje základních vědních 

disciplín, zejména biologie a jejich aplikace v praxi. 

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spojuje tradici s nejmodernějšími  

nano- a biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Spolu  

s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému 

studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje 

zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění 

doma i v zahraničí. 
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Příloha 2  Tisková zpráva společnosti Arrow line, a.s. ze dne 25. srpna 2011 

  

Tisková zpráva, Ostrava, 25. srpna 2011 – Už měsíc testuje firma ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. první akumulátorovou lokomotivu vyvinutou ostravskými 

odborníky. Technici postupně provedli některé technické úpravy zařízení, aby 

vyhovovalo podmínkám průmyslového podniku.  

„Museli jsme postupně udělat technické úpravy, aby lokomotiva odpovídala lokálním 

požadavkům uživatele,“ vysvětlil Richard Košťál, obchodní ředitel firmy Arrow line, 

která se na vývoji lokomotivy velkou měrou podílela. Bylo nutné doplnit dálkové 

ovládání lokomotivy, upravit ventilace pro kontrolu teploty pod kabinou a chlazení 

samotného trakčního elektromotoru a také řídicí systém.   

„Při vývoji a následném testování nového zařízení v laboratorních podmínkách nikdy 

neodhalíte všechny případné problémy, které mohou poté řešit pracovníci v běžném 

provozu. Jsme proto rádi, že jsme mohli nový typ lokomotivy ve spolupráci se 

specialisty z ArcelorMittal Ostrava ověřit a hlavně doladit v náročném prostředí 

průmyslové firmy,“ doplnil Košťál.  

Akumulátorovou lokomotivu, s provozem výrazně ekologičtějším a tišším než u 

stávajících lokomotiv dieslových, vyvinuly firmy sdružené v Technologickém centru 

Ostrava spolu s ostravskou technickou univerzitou. Lokomotiva je určena hlavně pro 

vlečky a logistické dopravní terminály. Prototyp prvního, menšího, třínápravového 

stroje dorazil v červnu do areálu ArcelorMittal Ostrava, kde se začal připravovat na 

zátěž testovacího provozu. Poslední měsíc už se zkouší jako součást dopravního 

parku firmy. Na podzim by k němu měla přibýt větší, čtyřnápravová lokomotiva. 

„Testování akumulátorových lokomotiv je dalším důkazem, že projekty, které snižují 

náš dopad na život v okolních obcích, jsou pro nás stále prioritou,“ řekl generální 

ředitel hutní společnosti Augustine Kochuparampil. „Vloni v září jsme předali 

bartovickým občanům čtyři protihlukové stěny za 14,6 miliónů korun, ty pomohly 

výrazně snížit hlukovou zátěž v blízkosti bartovické vlečky. Lokomotivy s nižší 

hlučností by tak znamenaly další vstřícný krok z naší strany,“ dodal Kochuparampil.  

Podle ředitele společnosti Arrow line Romana Smelika se vedle velkých českých 

firem už o akumulátorovou lokomotivu zajímají i v zahraničí, například v Polsku. 

„Akumulátorová lokomotiva nevypouští žádné emise ani prach. Měla by plně nahradit 

staré motorové lokomotivy poháněné naftou," doplnil Smelik s tím, že také náklady 
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na její provoz jsou desetinové oproti motorové lokomotivě. Cena akumulátorových a 

dieselových lokomotiv je přitom srovnatelná.  

 „Využití akumulátorového pohonu lokomotiv ve velkých ostravských firmách by 

výrazně snížilo emise z dieslových motorů. Pro region by to byl opět krok k lepšímu 

ovzduší,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Moravskoslezského kraje Tomáš 

Kotyza.  

AKU lokomotiva už má český patent od Úřadu průmyslového vlastnictví, o přidělení 

evropského patentu se ještě rozhoduje. Ostravští vynálezci si nechali patentovat 

způsob rekuperace energie. Součástí lokomotivy je zařízení, které umí přeměnit 

stejnosměrný proud z nabité baterie na proud střídavý, který lokomotivu pohání. 

Když lokomotiva brzdí, zařízení začne fungovat opačně a brzdnou energii vrací zpět 

do akumulátorové baterie. 

 Na samotném vývoji akumulátorové lokomotivy se několik let podíleli odborníci z 

Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava a z ostravských společností 

Arrow line a Inovační, sdružených v Technologickém centru Ostrava. Centrum vytváří 

zázemí pro firmy, které se mimo jiné věnují aplikovanému výzkumu a uplatňování 

jeho výsledků v praxi, a to především v oblasti energetického využití odpadů a úspor 

energií ve vztahu k ochraně životního prostředí. Do výroby lokomotiv se dále zapojily 

také regionální společnosti Dodávky automatizace, Krnovské opravny a strojírny či 

Pneukom.  

Na vývoj třínápravové lokomotivy, který přišel zhruba na 20 milionů korun, přispěla 

z 60 procent Evropská unie, stavbu první čtyřosé lokomotivy financuje z 90 procent 

ministerstvo průmyslu a obchodu.    
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Příloha 3  Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu 
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Příloha 4  E-mail ze dne 15. února 2012 od Technologické agentury České republiky 
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Příloha 5  Smlouva o spolupráci na řešení projektu 
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Příloha 6   Zápisy z porad  
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Příloha 7  Seznam požadovaných dokladů ke kontrole na místě projektu“Pyrolýzní a  

kopyrolýzní zpracování odpadů a jejich využití ve výrobě oceli“ 

 

 Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list nebo kopii zakládací či zřizovací 

listiny nebo dalšího oprávnění k činnosti. 

 Smlouva o účasti na řešení projektu. 

 Podklady ke změnám týkající se řešení projektu (je-li relevantní). 

 Doklad o provedení výběru dodavatele předmětu podpory v souladu se zákonem č. 

130/2006 Sb. (je-li relevantní). 

 Interní předpis pro výběr zakázek malého rozsahu.  

 Výkaz zisků a ztrát za předcházející ukončený rok/období. 

 Jmenný seznam zaměstnanců podílejících se na řešení projektu (k nahlédnutí). 

 Dosavadní výsledky výzkumné činnosti, která je předmětem podpory. 

 Doklady o odstranění nedostatků z předcházejících kontrol na místě (je-li relevantní). 

 Pracovní smlouvy pracovníků, kteří se podílejí na řešení projektu, včetně jejich 

pracovních úvazků, popisů práce a docházky zaměstnanců. Pokud nejsou ve 

smlouvách uvedeny pracovní úvazky nebo popisy práce, je nutné dodat výkazy práce 

(měsíční, týdenní, denní). Příklad pracovního výkazu lze nalézt na stránkách 

Technologické agentury České republiky.  

 Doklady o výši mezd/platu pracovníků podílejících se na projektu za období před 

zahájením projektu (je-li relevantní). 

 Dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce včetně výkazu práce 

pracovníků podílejících se na projektu (je-li relevantní). 

 Vnitřní mzdový/platový předpis. 

 Účetní doklady (včetně soupisek prací), jejich úhradové doklady a smlouvy 

s dodavateli, které jsou předmětem podpory. 

 Inventární karty majetku pořízeného v rámci projektu. 

 Doklady týkající se pracovních cest v rámci projektu. 

 Doklad o aktivní účasti na konferenci, semináři apod. (je-li relevantní). 

 Čestné prohlášení, že člen řešitelského týmu ani jiný zaměstnanec příjemce nebo 

dalšího účastníka nebo osoba spojená (ve smyslu § 23 odst. 7 zákona 586/1992 Sb., o 

daních z příjmu) s příjemcem nebo dalším účastníkem není dodavatelem zakázek na 

služby. 
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 Čestné prohlášení, že příjemce podpory: nevstoupil do likvidace, nebyla na něj 

vyhlášena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, vůči jeho majetku 

neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, insolvenční 

návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního 

řízení., že nebyl nařízen výkon rozhodnutí prodejem podniku.  

 Čestné prohlášení týkající se velikosti organizace.  

 

Výčet je pouze indikativní, na místě mohou být vyžádány další podklady. 
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Příloha 8  Doklad o udělení Evropského patentu 

 

 


