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Svaz průmyslu a dopravy ČR vznik nového programu Technologické agentury ČR s názvem Program na 

podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1 jednoznačně 

podporuje a očekává od něj konsolidaci současného roztříštěného systému.  

Považuje však za důležité doplnit a vyjasnit záležitosti obsažené v následujících připomínkách. Řada 

dotazů/připomínek byla již i ústně s předkladateli konzultována, nyní pro přehlednost je shrnujeme i 

písemně. 

KONKRÉTNÍ DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

1. K návrhu programu NCK v části 6 na konci 2. odst. žádáme doplnit text: 

„Řešené projekty budou zaměřeny na vytvoření technologicky zaměřených center zejména 

v následujících odvětvích1: 

 strojírenství a mechatronika, 

 strojírenství - pokročilé výrobní technologie a automatizace, 

 motorová vozidla a dopravní prostředky, 

 letectví a kosmický průmysl, 

 energetika, 

 hutnictví a nové materiály, 

 elektrotechnika, 

 lékařský a farmaceutický průmysl, 

 chemický průmysl, 

 zemědělství, 

 potravinářství, 

 využití přírodních zdrojů, 

 digitální ekonomika a kulturní a kreativní průmysly.“ 
 

Odůvodnění: Pokud chceme začít řídit a koordinovat oblast aplikovaného výzkumu, měli bychom určit 

podporované oblasti, kde potřebuje ekonomika ČR podporu od výzkumných organizací. Navrhujeme za 

                                                           
1
 Vymezení viz http://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2016/11/SI_V%C3%BDzva_III_P%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D.-8-

Podkladov%C3%BD-materi%C3%A1l-pro-implementaci-N%C3%A1rodn%C3%AD-RIS3-strategie.pdf 

http://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2016/11/SI_V%C3%BDzva_III_P%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D.-8-Podkladov%C3%BD-materi%C3%A1l-pro-implementaci-N%C3%A1rodn%C3%AD-RIS3-strategie.pdf
http://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2016/11/SI_V%C3%BDzva_III_P%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D.-8-Podkladov%C3%BD-materi%C3%A1l-pro-implementaci-N%C3%A1rodn%C3%AD-RIS3-strategie.pdf
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jednu z možných variant navázání na oborové členění podle již vzniklých NIP (viz odkaz na podkladový 

materiál ÚV ČR k implementaci Národní RISS3 strategie). 

Jde tedy o základní předpoklad a podmínku pro koncentraci dosud silně roztříštěných kapacit 

podpořených 289 projektů nejrůznějších center a s nimi propojených infrastruktur, které se často věcně 

překrývají, vykazují společné výsledky atd. Tuto skutečnost sice návrh programu uvádí, ale nenavrhuje 

žádná opatření, která by zamezila opakování situace, tj. vzniku více center v jednom odvětví. 

2. Žádáme doplnit do závěru programu (jako přílohu) schéma poskytnutí podpory a procesu realizace 

jednotlivých projektů.  

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový program, který obsahuje řadu velmi zajímavých, 

ale legislativně složitých kroků, bylo by dobré názorně uvést, jak na sebe jednotlivé kroky celého procesu 

budou navazovat. 

3. Žádáme jednoznačně vyjasnit způsob financování projektů center z veřejných zdrojů a návaznost 

smluvního výzkumu na výzkum realizovaný centrem. 

Odůvodnění: Z programu plyne průměrná míra financování 80 %. Žádáme vyjasnit roli výzkumných 

organizací a firem v projektech center, zda se počítá také s kolaborativním výzkumem (a např. účastí 

firem bez podpory z veřejných zdrojů) nebo se jedná o (pseudo)institucionální financování výzkumných 

organizací, které následně budou k dispozici firmám. Není jasné, zda se smluvním výzkumem prokazuje 

„životaschopnost“ centra a tento výzkum není přímo vázán k jeho činnosti, nebo se jedná o paralelní 

aktivity – kolaborativní výzkum a zároveň smluvní výzkum. 

4. Žádáme, aby v programu byla zachována podmínka spolupráce 8 organizací na činnosti centra. 

Odůvodnění: V prezentaci pana náměstka Markse bylo uvedeno, že podmínkou bude účast minimálně 

tří subjektů v centru, což ovšem nezajistí odpovídající zázemí pro příslušné odvětví. 

5. Žádáme o doplnění krátké analýzy, která prokáže reálnost navázání objemu smluvního výzkumu na 

činnost centra – organizací v projektech vybraných k realizaci. 

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že objem smluvního výzkumu v celém prostředí VaVaI v ČR je dosud ve 

stovkách milionů (možná nově nízkých miliardách) ročně, žádáme o doplnění reálnosti podmínky 

objemu smluvního výzkumu v několika letech. Pokud má být vytvořen takto nový program, je potřebné, 

aby byl realizovatelný a nedošlo ke zbytečně velkému reputačnímu riziku. 

6. Žádáme, aby v návrhu programu a zejména ve způsobu hodnocení návrhů projektů i realizace a 

úspěšnosti projektů nebyl na jednotlivé projekty uplatňován chybně pohled jako na instituci nebo 

subjekt.  

Odůvodnění: Na centrum, resp. NCK je nutné nahlížet jako na projekt, neboť podporována bude 

realizace schválených projektů a nikoli zakládání a provoz institucí nebo subjektů. Pokud se mají 

hodnotit kritéria, která se týkají aktivit realizačního týmu před podáním návrhu projektu i v průběhu 

řešení projektu (např. objem smluvního výzkumu, objem dotací a dalších zdrojů, mezinárodní 

spolupráce, atp.) pak je třeba vyjasnit, jak bude ohraničena množina (osob pracujících na projektu, 

subjektů zapojených do řešení projektu), nad kterou se bude provádět sledování a vyhodnocení kritérií 

(kritéria pro hodnocení návrhu projektu, kritéria pro hodnocení úspěšnosti při řešení projektu). Není 
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možné užívat pojem pracoviště, nebo realizační tým jako synonymum pojmu projekt. V programu by 

nemělo být uváděno, že bude podporován vznik center, což evokuje zakládání institucí/organizací/osob 

a nikoli podporu projektům. Nyní je v návrhu programu nevyjasněný pojem „množiny“ tvořící centrum 

pro hodnotící kritéria: objem zakázek smluvního výzkumu, podnikových investic a dalších komerčních 

příjmů daného centra; objem dotací a dalších zdrojů na realizaci projektů kolaborativního výzkumu 

(např. z ostatních národních či evropských dotačních programů) daného centra; počet spolupracujících 

subjektů aplikační sféry a způsob spolupráce (jasně stanovená pravidla řízení centra) daného centra; 

mezinárodní přesah / spolupráce; počet výstupů výzkumu, u nichž byla ověřena možnost uplatnění v 

praxi; počet výstupů výzkumu výzkumných organizací uplatněných v praxi. Je nutné určit, která kritéria 

budou hodnocena ve vazbě na výsledky projektu (výsledky pořízené s užitím uznaných nákladů projektu) 

a která kritéria budou hodnocena ve vazbě na tým řešící projekt (smluvní výzkum, další granty, 

mezinárodní spolupráce, atd.) 

7. Žádáme, aby bylo v návrhu programu explicitně uvedeno, jaké typy subjektů (organizací a osob) mohou 

být dalšími účastníky projektu s dotací a bez dotace.  

Odůvodnění: Nyní popis programu obsahuje informaci o tom, kdo může být uchazečem, resp. příjemcem 

podpory. Je třeba doplnit, kdo může být dalším účastníkem konsorcia řešícího projekt a kdo z dalších 

účastníků může mít dotační podporu. Doporučujeme uplatnit standardní pojmy „příjemce“ a „další 

účastník projektu“ a nikoli partner projektu (užíváno u OP programů) s tím, že podniky mohou být 

integrálními členy projektového konsorcia v roli „další účastník projektu“, mohou být zapojeny do řešení 

projektu a podílet se na vytváření společných výsledků ve schématu kolaborativního výzkumu, ale bez 

dotační podpory, tedy pouze s vlastními vklady z neveřejných prostředků. 

8. Žádáme, aby bylo v návrhu programu explicitně uvedeno, že se předpokládá předkládání pouze projektů, 

které jsou realizovány prostřednictvím účinné spolupráce ve shodě s doporučením odstavce 27 článku 

2.2.2. Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). 

Odůvodnění: Aby bylo zamezeno pochybnosti nad způsobem spolupráce mezi organizacemi/osobami 

tvořícími projektové konsorcium a spolupracujícími na řešení projektu NCK a aby bylo patrné, že 

zapojené podniky i organizace se musí podílet na společném stanovaní cílů a rozsahu projektu, přispívat 

k jeho realizaci a sdílet jeho rizika i výsledky. 

9. Žádáme, aby bylo v návrhu programu uvedeno, že hlavním cílem programu a realizovaných projektů je 

řešit náročná, dlouhodobá a pro více podniků významná výzkumná témata, a to zejména 

v perspektivních odvětvích (doménách specializace) určených v národní RIS3. 

Odůvodnění: V programu je příliš akcentováno, že hlavním záměrem je posílení segmentu VO a 

provazování existujících úspěšných center, resp. koncentrace VaV kapacit. Hlavním cílem by ale měly být 

dlouhodobé a výzkumně náročné potřeby perspektivních odvětví, oborů a sektorů (domén specializace) 

dle RIS3 a vhodně vytvořené projektové týmy, které se budou věnovat řešení těchto VaV potřeb, budou 

pak složeny z částí nebo celých existujících nejlepších výzkumných týmů (pracovišť). Synergické 

provázání nejlepších VaV týmů a jejich částí pro řešení je nástrojem pro řešení projektu (programu), ale 

nikoli primárním cílem (může být uvedeno jako sekundární cíl). Koncentrace a integrace VaV kapacit je 

vhodným nástrojem a sekundárním cílem na řešení hlavního cíle, kterým jsou VaV potřeby klíčových 

oborů s perspektivou růstu (viz RIS3). 
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10. Žádáme o vyjasnění a upřesnění, které by objasnilo konstatování v návrhu programu „… existuje celá 

řada poznatků a dovedností v souladu s §2 odst 2, písmeno k) zákona o podpoře výzkumu, vývoje a 

inovací, které se očekávají jako výsledky veřejných soutěží.“  

Odůvodnění: Ve vazbě na skutečnost, že se předpokládá řešení projektu NCK konsorciem řešitelů 

projektu (příjemce + další účastníci projektu) a řešení, které probíhá prostřednictvím účinné spolupráce, 

pak je matoucí uvedené konstatování, že se řada poznatků a dovedností očekává jako výsledek 

veřejných soutěží. Konsorcium musí primárně samo řešit obsah projektu a nikoli výsledky pořizovat 

mimo konsorcium prostřednictvím veřejných soutěží. 

11. Žádáme, aby se neuváděla v odstavci 13 matoucí informace o míře podpory podnikům, pokud je 

podpora podnikům v předchozím odstavci 11 vyloučena.  

Odůvodnění: Je třeba, aby byl text konsistentní a nebyla zde uváděna matoucí informace „…pokud bude 

podpora poskytována podnikům dle Nařízení, musí být respektovány v něm uvedené maximální stropy 

měr podpory.“ Když je podpora podniků vyloučena v odstavci 11 (podniky bez podpory státního 

rozpočtu). 

12. Žádáme, aby v kritériích hodnocení nebyly užívány parametry „meziročního přírůstku příjmů (obratu)“.  

Odůvodnění: Ve většině podniků neexistuje systém hodnocení a evidence, který by dokázal relevantně 

hodnotit, jaký faktor (technický, ekonomický, obchodní, časový, marketingový) se podílí jakou měrou na 

změnách tržeb, obratu, přijmu. Takovéto kritérium by nebylo reálné relevantně vyhodnocovat. 

13. Žádáme, aby nebylo užito kritérium hodnocení „ příjmy, které vzniknou prodejem a využitím prototypů“.  

Odůvodnění: Prototypy mají v různých odvětvích, sektorech a oborech velmi odlišnou povahu i stupeň 

využití (spotřeby) během ověřování a testování prototypu. Někde musí vznikat stovky prototypů s nízkou 

cenou a například vysokou nákladností technologie výroby prototypů a jinde to mohou být jednotlivé 

kusy prototypů s extrémní technickou komplexností a cenou. Zavedení takovéhoto kritéria by mohlo být 

pro některé obory diskriminační a pro jiné zvýhodňující, aniž by odráželo kvalitu a výkon jejich výzkumné 

aktivity. 

14. Žádáme, aby mezi navrhovaná významná kritéria hodnocení návrhů projektů byla zavedena kritéria: 

„míra vazby věcného obsahu projektu na strategii RIS3“ a „prokázání šíře zájmu průmyslu (podniků) 

v odvětví/oboru/sektoru, který je předmětem NCK, o výsledky projektu resp. podporu výzkumného 

programu projektu NCK“ 

Odůvodnění: Mezi kritérii musí být vazba na prokázání zájmu perspektivních oborů/odvětví a sektorů, 

což je možné realizovat hodnocením míry vazby na strategii RIS3 a pak také přímým prokázáním zájmu 

konkrétních podniků o výzkumnou agendu a výsledky výzkumu plánovaného v NCK. Měla by být 

zhodnocena i „mocnost“ průmyslu, který za NCK stojí, neboť je rozdíl, pokud za programem NCK stojí 

skupina podniků s běžnými ročními tržbami 10 mil. Kč, nebo 10 mld. Kč nebo 100 mld. Kč. Ale lze provést 

vážení i pomocí HPH nebo podílu na HPH ČR nebo podílu výdajů na VaV ze soukromých zdrojů, atp. (viz 

ukazatele užívané při sektorových analýzách Úřadem vlády). Mělo by však jít o ukazatele dostupné 

v běžných evidencích podniků. Síle průmyslu, který za NCK stojí, by měla být v přiměřené korelaci 

s finanční velikostí projektu NCK. Pokud předpokládáme, že by roční rozpočet NCK měl být 1,34 mld. Kč a 

pokud vyjdeme z odhadu, že tržby klíčových oborů s perspektivou růstu jsou např. 740 mld. Kč (obory 
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investující dlouhodobě soukromé zdroje do VaV a které jsou součástí RIS3), pak můžeme stanovit 

měřítko přiměřenosti nákladů na VaV z NCK zhruba 2 mil. Kč /rok uznaných nákladů na 1 mld. (Pokud za 

programem NCK stojí celý automobilový průmysl ČR, cca 150 mld. pak může být přiměřený roční 

rozpočet oborového NCK např. 300 mil Kč, pokud za NCK stojí obor a podniky s tržbami 15 mld. Kč, pak 

se může zdát pro takový obor přiměřený roční rozpočet uznaných nákladů NCK 30 mil. Kč). Zde by mělo 

jít o vodítko pro hodnotitele a hodnocení, nikoli dogma. 


