
 

 

TELEFON  (+420) 225 279 111  |  E-MAIL  SPCR@SPCR.CZ 

WEB  WWW.SPCR.CZ  |  ADRESA  FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9 
ZAPSANÝ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL L, VLOŽKA 3148.  

IČO: 00536211, DIČ: CZ00536211. 

 

 

NÁZEV MATERIÁLU 
Připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR k Programu aplikovaného 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí 
- Prostředí pro život 

Č.J. 11/2019 
DATUM ZPRACOVÁNÍ 1. února 2019 
KONTAKTNÍ OSOBA Ing. Jan Proksch 
TELEFON 225 279 205 
E-MAIL jproksch@spcr.cz 

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá předložení nového programu zaměřeného na životní prostředí. Má však 

k zaslaným materiálům několik doporučujících připomínek. 

 

1. Obecná připomínka 

Navrhujeme, aby materiál Parametry spolupráce MŽP a TA ČR při implementaci programu - Prostředí pro 

život nebyl přílohou návrhu usnesení vlády, ale součástí nebo přílohou samotného materiálu pro jednání 

vlády.  

Odůvodnění: 

Příloha návrhu usnesení vlády by měla obsahovat jen věci, které se kvůli své délce nehodí do samotného 

usnesení vlády. Pokud vláda uvede, že mají dva představitelé (v tomto případě ministr ŽP a předseda TA ČR) 

spolupracovat dle zásad uvedených v materiálu, má to pro ně stejnou závaznost. 

Doporučující připomínka 

2. Připomínka k samotnému materiálu 

Žádáme sjednotit podíl u kritéria úspěšně ukončených projektů s hodnotou u splnění cílů programu.  

Odůvodnění: 

Není jasné, proč je jiný podíl u kritéria úspěšně ukončených projektů (80 %) a u splnění cílů programu (75 

%). Žádný důvod nás nenapadá, proto považujeme rozdílnou hodnotu za překlep. 

Doporučující připomínka 

3. Připomínka k Parametrům spolupráce MŽP a TA ČR při implementaci programu - Prostředí pro 

život 

Doporučujeme upravit Parametry spolupráce tak, aby byly v souladu se zákonem 130/2002 Sb. a 

nevyvolávaly zbytečné nejasnosti. Navrhujeme toto znění: 

1. MŽP bude mít gesci nad programem Prostředí pro život, TA ČR bude poskytovatelem programu 
Prostředí pro život za níže uvedených podmínek. 



 

2 

2. MŽP navrhne zaměření veřejné soutěže včetně kritérií pro hodnocení projektů. TA ČR tento návrh 
buď akceptuje, nebo vrátí a zdůvodní, proč návrh nelze akceptovat (rozpornost postupů, nadměrná 
časová a technická náročnost apod.).  

3. TA ČR zajistí podmínky pro vyhlášení veřejné soutěže v prvním pololetí roku 2019 a MŽP poskytne 
účinnou spolupráci. MŽP navrhne úpravu statutů a jednacích řádů odborných poradních orgánů pro 
program Prostředí pro život tak, aby byly maximálně využity zkušenosti MŽP i TA ČR. 

4. Předsednictvo TA ČR schválí pořadí návrhů projektů doporučené odborným poradním orgánem 
(Radou programu) po předcházejícím projednání s MŽP. 

5. Znění smluv a interních a metodických postupů pro program Prostředí pro život projedná TA ČR 
s MŽP a zapracuje jeho připomínky. 

6. Kontrolu řešení projektů zajistí TA ČR ve spolupráci s MŽP. V případě potřeby mohou být nominanti 
MŽP členy kontrolních skupin. 

7. Oponenty jednotlivých programů bude určovat TA ČR ze sloučené databáze oponentů. 

8. MŽP navrhne složení Rady programu, oborových panelů (zpravodaje). 

9. Hodnocení programu Prostředí pro život provede MŽP ve spolupráci s TA ČR. 

10. TA ČR zapojí MŽP do procesu vylepšení komunikace se žadateli a příjemci. Budou využity zkušenosti 
MŽP, možnosti společných seminářů a společné propagace programu.  

11. TA ČR zajistí organizační a personální zabezpečení tak, aby určení pracovníci TA ČR zajistili stabilitu 
implementace programu. 

12. V případě potřeby (převisu kvalitních projektů nad možnostmi rozpočtu), budou zapojeny 
nespotřebované výdaje TA ČR.  

13. MŽP společně s TA ČR provede zhodnocení spolupráce minimálně jednou za kalendářní rok. 
Hodnocení bude k dispozici vedení MŽP a TA ČR. 

 

Odůvodnění: 

Uvedený text považujeme za jasnější a pro praxi užitečnější. 

Doporučující připomínka 


