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Státní podpora aplikovanému výzkumu a experimentálnímu 

vývoji se má projevit ve zvýšeném podílu nových výrobků a 

služeb, které jsou uplatnitelné na trhu. To vede nejenom k růstu 

ekonomiky, ale hlavně ke zkvalitnění života obyvatel. 

 



Využití výsledků VaV - partneři 

Veřejný sektor – využitím výsledků VaV se snaží zhodnotit 
vložené finanční prostředky a přispět  tak k vlastnímu rozvoji VO 
(dodatečné finanční zdroje)  a obecně k ekonomickému a 
sociálnímu rozvoji (včetně přínosu veřejným financím). 

Soukromý sektor – chce získat nové poznatky ke konkurenční 
výhodě na trhu. 

Veřejný sektor „nabízí produkt“. 

Soukromý sektor „kupuje produkt“. 
 



Údolí smrti 

 



Údolí smrti 

Jedná se o „údolí smrti“, kde končí výsledky 
aplikovaného výzkumu a vývoje, které byly financovány 
z veřejných prostředků.  
Lze říci, že tyto prostředky byly promarněny. 

Častá příčina: Výsledky VaV nejsou připraveny ke 
komerčnímu využití, nelze je ani komerční sféře 
nabídnout. Je nutný dodatečný výzkum, který je nutno 
zaplatit - tzv. „proof of concept stage“. 



Poznámka 

To, že veřejné prostředky byly „promarněny“, lze 

ospravedlnit pouze v případě, že „příroda nechtěla“. Ne 

každý aplikovaný výzkum a vývoj vede k využitelným 

výsledkům. Z tohoto pohledu se jedná o velmi rizikovou 

oblast. Je však potřeba se o to pokusit. 



Program GAMA 

Program GAMA má dva podprogramy PP1 a PP2: 

•PP1 - Podpora ověření výsledků výzkumu a vývoje 

z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu 

jejich následného komerčního využití – oblast „proof 

of concept stage“. 

•PP2 - Podpora využití výsledků VaV prodejem 

licence. 

 



GAMA - PP1 

Podpora není poskytována na konkrétní projekt ověřování 

komerčního potenciálu, ale na financování „procesu“, který 

k tomuto ověřování slouží – vytvoření tzv. pre-seed fondu.  

TA ČR nebude hodnotit vlastní připravenost výsledků VaV 

pro jejich budoucí využití, to přenechá VO, ale schopnost 

VO toto ověřování zajistit.  



GAMA - PP1 

Klíčové oblasti pro hodnocení návrhů projektů: 

1. Existence jednotného systému VO pro 

komercializaci výsledků VaV. 

2. Existence zkušeného pracoviště, které je schopno 

zajistit „management know-how“. 

3. Existence rady pro komercializaci včetně 

odpovídajících pravomocí. 



GAMA - PP1 

Rada pro komercializaci 

Měla by být složena: 

• Na straně VO ze zkušených výzkumných pracovníků, 

kteří mají zkušenosti se spoluprací s praxí, mají patenty 

… – rozumí problému. 

• Na straně praxe – odborníci z oblasti financí, podnikání, 

rizikového kapitálu atd. 

NEJEDNÁ se o poradenský, či „politický“ orgán! 



GAMA - PP1 

Vyčleněné finanční prostředky jsou v tomto 

podprogramu omezené. Jedním z cílů je nejprve pomoci 

vytvořit funkční systém. 

V novém programovacím období SF se počítá      s 

využitím tzv. „inovačních finančních nástrojů“ (až 10 % 

prostředků). Jedním z těchto nástrojů může být i 

podpora „proof of concept stage“. Musíme však 

prokázat, že to umíme. 



 



  

 



Veřejná soutěž  
ve výzkumu, vývoji a inovacích   

• Program GAMA byl schválen dne 12. června 2013   
usnesením vlády ČR č. 455 
 

Veřejné soutěže jsou vyhlašovány: 
• dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

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

• v souladu s Rámcem Společenství pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací.  

 



Základní informace 

• Trvání programu: 2014 – 2019  

• Veřejné soutěže v letech: 2014, 2015, 2016 a 2017  

• Předpokládaný rozpočet podprogramu 1 GAMA: 

620 mil. Kč  

– Z toho výdaje státního rozpočtu: 620 mil. Kč  

• Maximální míra podpory na projekt: 100 %  

• Maximální finanční podpora na projekt: 21 mil. Kč. 



Příjemci podpory 

● Výzkumné organizace dle Rámce Společenství pro 

státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 

323/01) 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



1. veřejná soutěž programu GAMA 
podprogram 1 

● Byla vyhlášena 30. 1. 2014  

● Návrhy projektů je možné podat do 19. 3. 2014 

● Termín zahájení řešení projektu je nejdříve 1. 7. 2014  

a nejpozději 1. 1. 2015 

● Nejzazší termín ukončení řešení projektu je 31. 12. 2019 

● Délka trvání „dílčích“ projektů je omezena na minimálně 6 

a maximálně 36 měsíců 

● Uchazeč může podat pouze jeden návrh projektu 



Rozdělení finančních prostředků  

 

 

Objem finančních prostředků ze státního rozpočtu*: 
pro 1. rok řešení je 15 mil. Kč.                           

 
 
 
 

 
*Na základě schválení státního rozpočtu na rok 2014 

 



Uchazeči  
a prokázaní jejich způsobilosti 

● Prokazování způsobilosti uchazečů - prostřednictvím datových schránek 
 

● Podávání návrhů projektů (prostřednictvím IS VaVaI TA ČR, datových 
schránek) 

 
✓odeslání elektronického návrhu projektu prostřednictvím IS VaVaI TA ČR, 

nejpozději do 19. 3. 2014, 16:30:00 hod., 
 

✓doklady k prokázání způsobilosti budou přijímány do 19. 3. 2014, 
23:59:59 hod. z datové schránky uchazeče do datové schránky 
poskytovatele, 
 

✓odeslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS VaVaI 
TA ČR z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky 
poskytovatele do 19. 3. 2014, 23:59:59 hod. 

 



Náležitosti návrhu projektu 
 a postup jeho odeslání 

● Proces přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže je upraven ve  
SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže 
 

● Návrh projektu:  
✓se předkládá v českém jazyce, 
✓veškeré informace v návrhu projektu musí být pravdivé, 
✓v minulosti nebyl a ani v současné době není řešen v rámci jiného 

projektu, 
✓v souvislosti s podáním návrhu projektu nesmí docházet k porušování 

práv třetích osob k duševnímu vlastnictví, 
✓uchazeč může v podprogramu 1 realizovat pouze jeden projekt bez 

ohledu na to, zda je hlavní uchazeč nebo další účastník. 
 

● Pokud se na řešení projektu hodlá podílet více uchazečů, v návrhu projektu 
musí být popsána jejich spolupráce, zejména jejich zapojení do financování 
systému komercializace 



Specifické požadavky 
 podprogramu 1 programu GAMA 

● Hlavní uchazeč je povinen při podání návrhu projektu prokázat 

existenci: 

✓ systému komercializace (včetně jeho řízení, financování a ochrany 

duševního vlastnictví), 

✓ rady pro komercializaci, 

✓ pracoviště managementu znalostí (CTT),  

✓ koncepci podpory proof-of-concept aktivit,  

✓ plán udržitelnosti aktivit proof-of-concept. 

● Hlavní uchazeč ustanoví manažera projektu, jako osobu pověřenou 

správou projektu a jeho řízením. 



Přijímá, vyhodnocuje a 
schvaluje/zamítá návrhy 

dílčích projektů 
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Dílčí projekt 

● Projekt ověřování komerčního využití existujícího výsledku výzkumu a 
vývoje na úrovni výzkumné organizace, který bude financován 
prostřednictvím příjemce z podprogramu 1 programu GAMA.  
 

● Je realizován pracovníky příjemce, kteří jsou za jeho realizaci odpovědní. 
  

● Má svého řešitele “Řešitel dílčího projektu”, který bude po schválení 
dílčího projektu odpovědný příjemci za celkovou i odbornou úroveň 
dílčího projektu. 
 

● Manažer projektu je osoba odpovědná za:  
✓komunikaci mezi poskytovatelem a hlavním příjemcem,  
✓řízení projektu,  
✓koordinaci projektu, 
✓dohled nad plněním harmonogramů prací, apod.  



Výsledky dílčího projektu 

 
Při ukončení řešení dílčího projektu musí být dosaženo alespoň jednoho z 
níže uvedených výsledků: 
 

● P – patent,  
● G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční 

vzorek,  
● Z – poloprovoz, ověřená technologie;  
● R – software,  
● F – průmyslový a užitný vzor, 
● O - Ostatní výsledky. 



Výsledky dílčího projektu 

„Ostatní výsledky“ jsou takové výsledky, které nesplňují definice  
ostatních druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) 
například:  
 

● zkušební série,  
● materiál s ověřenými vlastnostmi, 
● metodika s ověřenými vlastnostmi,  
● uzavřená licenční smlouva,  
● založená start-up společnost,  
● založená spin-off společnost,  
● počet dalších uzavřených smluv související s transferem 

duševního vlastnictví v oblasti výzkumu. 



Realizace dílčího projektu 

informuje 

rozhoduje 

PRACOVIŠTĚ MANAGEMENTU 
ZNALOSTÍ 

ŘEŠITELSKÝ 
TÝM 

ŘEŠITELSKÝ 
TÝM 

ŘEŠITEL 
DÍLČÍHO 

PROJEKTU 2 

ŘEŠITELSKÝ 
TÝM 

atd. 

ŘEŠITEL 
DÍLČÍHO 

PROJEKTU 3 

ŘEŠITEL 
DÍLČÍHO 

PROJEKTU 1 

Administruje  dílčí projekty; 
předkládá průběžné  zprávy 
/výsledky dílčího projektu 
Radě pro komercializaci v 

tříměsíční frekvenci 

Výkonná část 

RADA PRO KOMERCIALIZACI 

Kontroluje/ukončuje dílčí 
projekty na základě 

průběžných/závěrečných 
zpráv 

Rozhodovací část 

MANAŽER 
PROJEKTU 



Návrh projektu 

 



 
Návrh projektu 

Specifika příloh 
 

 



Návrh projektu 
Specifika příloh 

 



Návrh projektu 
Předpokládaný počet  

dílčích projektů 

 



 
Návrh projektu 

Finanční plán/Náklady 
 

 



 
Kontrola návrhu projektu 

 

 



HELPDESK 

  



Smlouva o poskytnutí podpory 



Redukce příloh 

● Nedílnou součástí smlouvy je příloha Závazné parametry řešení 
projektu - Jedná se o povinné náležitosti smlouvy, které jsou zároveň 
souborem věcných, časových a finančních podmínek k dosažení cílů 
projektu (údaje o příjemcích, řešitel, počátek a konec řešení, tabulky 
uznaných nákladů apod.)  
 

● Tato příloha je automaticky generována z návrhu projektu a z výsledků 
hodnotícího procesu 
 

● Schválený návrh projektu není součástí smlouvy o poskytnutí podpory 
 

● Nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné podmínky, které stanovují 

práva a povinnosti hlavního příjemce při řešení projektu 

 



Propojení s vnitřními předpisy TAČR 

● Jedná se o vnitřní předpisy, kde má jednu z rolí i příjemce 
  

● Blíže popisují realizaci některých povinností stanovených smlouvou  
● Skládají se z hodnotících procesů (předkládání zpráv, oponentní řízení a 

závěrečná hodnocení), změnových řízení a veřejnosprávní kontroly  

● TA ČR má ve smlouvě výhradu jejich změn, aniž by došlo ke zhoršení 

postavení příjemce.  

● Dostupné na webových stránkách TA ČR v sekci vnitřní předpisy  

 



Vnitřní předpisy  
na webu TA ČR 

 



Úprava povinností a sankcí 

● V čl. 4 VP je přehled všech povinností příjemce a to dvojího typu:  

✓ Jejichž porušení je považováno za porušení rozpočtové kázně  

✓ povinnosti na základě obchodně-právního vztahu  

● Těmto povinnostem pak odpovídají důsledky porušení zákona a to  

✓ Stanovené odvody pro účely vyměření finančním úřadem buď v přísnějším 

nebo zmírněném režimu  

✓ Smluvní sankce stanovené buď procentuálně nebo paušálně  

●  Hlavní příjemce nese odpovědnost za porušení povinností i dalšími účastníky  

●  Příjemci se doporučuje, aby vše řešil ještě před uplynutím lhůty  

pro poskytnutí podpory (buď režimem změnových řízení nebo oznámením)  

Vymezeno odstoupení a výpověď 

 



Institut příjmů z projektů 

● Jako příjmy z projektů označeny doprovodné příjmy generované během 

řešení 

● Nejsou to očekávané příjmy z výsledků projektů (mimo prototypy) 

● Nejsou zakázané a zároveň nesmí být bráněno jejich získání (řádný 

hospodář), musí však být odvedeny poskytovateli  

● Jedná se o úroky, příjmy z prototypů, sankce dodavatelům a příjmy z 

nepoužitelného majetku  

● Neplatí na příjmy z majetku na projekt – nesmí generovat příjmy 

● Úrokům se lze vyhnout účtem u ČNB  

 

 



Specifické podmínky 

● Nad rámec Všeobecných podmínek jsou v čl. 4 Smlouvy “Specifické 
podmínky” definovány následující pojmy:  

✓ Manažer projektu 
✓ Plán udržitelnosti 
✓ Pracoviště managementu znalostí 
✓ Rada pro komercializaci 
✓ Řešitel dílčího projektu 

● Příjemce je povinen vést oddělenou účetní evidenci nejen pro každý projekt, 
ale i pro každý dílčí projekt 

● Z každého jednání Rady pro komercializaci je příjemce povinen vyhotovit 
protokol se stanovenými náležitostmi  

● Dílčí projekty musí být schváleny Radou pro komercializaci a následně 
zaslány poskytovateli, který je oprávněn vyjádřit připomínky, které jsou pro 
příjemce závazné 



Specifické podmínky 

● Hlavní příjemce je povinen nastavit informační, hodnoticí a kontrolní 

systém mezi Radou pro komercionalizaci a pracovištěm managementu 

znalostí, který bude obdobný takovému systému mezi poskytovatelem a 

příjemcem 

● Ustanovení týkající se předkládání zpráv a implmentačního plánu se 

přiměřeně použijí na vztahy vyplývající z předkládání zpráv mezi Radou 

pro komercionalizaci a pracovištěm managementu znalostí - tyto 

dokumenty budou přílohou zpráv předkládaných příjemcem poskytovateli 

● Ze způsobilých nákladů se neuznávají investice 

● Je možné uplatnit náklady vzniklé s administrací schváleného dílčího 

projektu, a to do výše 6 % skutečných nákladů dílčího projektu   



Další změny 

● Zakotven výpočet pro určení výše nákladů na dílčí výsledek: 

 

 

 

● Možnost nahradit smlouvu o využití výsledků předložením řádného 

odůvodnění, že tento bude jediným uživatelem. 

● Na každý náklad se bude pohlížet v poměru podle míry podpory 

● Sankce za podávání zmatečných informací a nedostatečné 

součinnosti 

 



 

Děkujeme za pozornost 
 

 

Ing. Pavel Komárek, CSc., Mgr. Markéta Šulcová, 

Lenka Pilátová, Mgr. Martin Kobert,  
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