
 

 

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR od stanovisek Rady 

programu CENTRA KOMPETENCE v případě projektů TE02000003, TE02000006, 

TE02000011, TE02000024, TE02000029, TE02000032, TE02000042, TE02000047, 

TE02000077, TE02000085, TE02000086, TE02000091, TE02000096, TE02000097, 

TE02000103, TE02000133, TE02000136, TE02000154, TE02000162, TE02000184, 

TE02000202, TE02000217, TE02000226, TE02000232, TE02000236, TE02000243, 

TE02000269, TE02000276 

 

 

 
Předsednictvo TA ČR posoudilo v některých případech hodnocení ze strany Rady 
programu a odlišně vyhodnotilo kritéria v Radě programu užitá, zejména soulad 
návrhu projektu s hlavním cílem a zaměřením programu, soulad s Národními 
prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, výzkumný a 
aplikační překryv či komplementarita navrhovaných center s přihlédnutím k 
výzkumnému potenciálu regionů a celkový rozpočet na řešení projektu včetně míry 
spolufinancování uchazeči.  
 
Předsednictvo TA ČR z titulu výkonného orgánu TA ČR v hodnotícím procesu 
instančně posledního a nesoucího tak odpovědnost za konečné rozhodnutí tímto 
využívá svou pravomoc rozhodnout odlišně od doporučení Rady programu jako 
orgánu instančně předcházejícího u níže uvedených návrhů projektů v souladu s 
ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, kdy 
toto své rozhodnutí odůvodňuje následovně:  
 
 
TE02000003 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě  

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu, nicméně zvyšuje u 
kritéria č. 3 počet bodů navržených Radou programu o 5 bodů. Důvodem je významný 
dopad projektu pro konkurenceschopnost regionu. Celkový počet bodů po jednání 
Expertní hodnoticí komise tedy bude násoben koeficientem 0,8. 
 
TE02000006 

SYNPO, akciová společnost 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Zároveň požaduje, aby v 
případě podpoření projektu v rámci negociačního jednání byly vyjasněny otázky ochrany 
duševních práv a jejího financování, zároveň byly vyvráceny pochybnosti, které vznáší 
oponent č. 2. Dále je třeba objasnit propojení aktivit mezi jednotlivými pracovními balíčky, 
zapojení partnerů v pracovních balíčcích a stanovit v prvních dvou letech výsledky, 
kterých má být dosaženo, aby bylo možno průběh řešení projektu kontrolovat. 



 

 

 
TE02000011 

SYNPO, akciová společnost 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu, nicméně zvyšuje u 
kritéria č. 3 počet bodů navržených Radou programu o 5 bodů vzhledem k výraznému 
dopadu na konkurenceschopnost regionů a snižuje u kritéria č. 4 počet bodů navržených 
Radou programu o 5 bodů. Důvodem snížení je absence finančních prostředků k ochraně 
duševního vlastnictví. Tento aspekt bude součástí negociačního jednání. Celkový počet 
bodů po jednání Expertní hodnoticí komise tedy bude násoben koeficientem 0,85. 
Vzhledem k identifikovanému výzkumnému a aplikačnímu překryvu přihlédlo při 
rozhodnutí předsednictvo zejména k míře využití výzkumného potenciálu regionů, kdy do 
tohoto projektu jsou zapojeny výzkumné organizace a firmy celkem ze šesti regionů. 
 
TE02000024 

České vysoké učení technické v Praze 

Předsednictvo TA ČR se přiklání ke stanovisku oponentů, kteří neshledávají výzkumnou 
agendu za dostatečně propracovanou, aktuální a dostatečně přínosnou. Důvodem je také 
nahrazení průzkumu trhu studentskou prací z roku 2010 o tržních příležitostech pro 
švédské firmy. Z těchto důvodů byl projekt zařazen za projekt č. TE02000109, který je 
obsahově kvalitnější. 
 
TE02000029 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu, a to včetně doporučení k 
podpoře. Vzhledem k tomu, že tento projekt má významné regionální dopady a bude 
realizován v oblasti VaV, která dosud nebyla programem podpořena, ale má velký 
potenciál pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR, byl zařazen na pozici v pořadí, která 
umožní jeho financování i v případě, že na 2. veřejnou soutěž programu Centra 
kompetence nebude možné poskytnout více prostředků, než bylo ve vyhlášené veřejné 
soutěži. Pro upřesnění je třeba dodat, že uchazeč má sídlo v Moravskoslezském kraji, 
další účastníci působí v Karlovarském, Pardubickém a Libereckém kraji, tedy v regionech 
s dosud nízkou podporou VaV. Obor působnosti uchazeče je vědní obor DH - báňský 
průmysl (vedlejší obory DB - geologie, mineralogie, DD - geochemie). Předsednictvo TA 
ČR se přiklání ke stanovisku Expertní hodnoticí komise snížit náklady projekty až o 20 %. 
Tento aspekt bude součástí negociačního jednání. 
 
TE02000032 

Vysoké učení technické v Brně 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Projekt je realizován v 
oblasti VaV, která je již významně podporována, což snižuje jeho celospolečenské 
dopady. 
 
 
 



 

 

TE02000042 

Technická univerzita v Liberci  

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu, nicméně zvyšuje u 
kritéria č. 5 počet bodů navržených Radou programu o 5 bodů. Důvodem je, že 
ekonomická způsobilost některých uchazečů byla posouzena nepřiměřeně přísně. 
Celkový počet bodů po jednání Expertní hodnoticí komise tedy bude násoben 
koeficientem 0,75. 
 
TE02000047 

 
CESNET, zájmové sdružení právnických osob 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu a s přihlédnutím ke 
stanovisku zpravodaje Expertní hodnoticí komise doporučuje selektivně jednotlivým 
účastníkům snížit jimi navrhovanou výši podpory, a to ve výši 20 % navrhované podpory 
za celý projekt. 
 
TE02000077 

ENKI, o.p.s. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu s tím, že v kritériu č. 3 
zvyšuje počet bodů navržených Radou programu z 10 na 20 bodů z důvodů vyplývajících 
z dalšího textu. Projekt zpracovává společensky vysoce důležité téma energetické 
efektivnosti budov, a to ne jako izolované téma, ale jako součást koncepčního řešení 
sídelního celku (smart regionu). Novela zákona 406/2000 Sb., kterou se transponuje do 
právního řádu ČR tato směrnice, stanovuje, že od roku 2018 všechny nové budovy 
veřejné moci a od roku 2020 všechny nové budovy musí být stavěny s téměř nulovou 
spotřebou energie a s odpovídajícím využitím obnovitelných zdrojů energie. Také provoz 
budov musí být řízen s ohledem na snižování jejich energetické náročnosti. V návaznosti 
na tuto skutečnost schválila vláda dne 6. 11. 2013 usnesením č. 848 program Nová 
zelená úsporám, a to ve finančním objemu téměř 27 mld. Kč. Energetické úspory a 
snižování emisí skleníkových plynů jsou jednou ze základních oblastí, do kterých budou 
investovány prostředky evropských investičních a strukturálních fondů  2014+. 
Stavebnictví je zároveň oborem, který „startuje“ ekonomický růst, z hlediska inovací se 
jedná o obor, ve kterém lze inovace uplatnit velmi rychle. Od roku 2014 tak vzniká v ČR 
mimořádná příležitost rychlého zvýšení energetické efektivnosti a snížení emisí 
znečišťujících látek a skleníkových plynů v segmentu, jehož regulace je obtížná 
(budovách, zástavbě), vytváří mimořádnou možnost pro ekoinovace, startuje ekonomický 
růst a vytváří nové pracovní příležitosti. Nové přístupy vyžadují intenzivní vzdělávání ve 
všech souvisejících oborech. Takto významný segment cílené podpory státu vyžaduje 
podporu na straně výzkumu, vývoje a inovací. Z těchto důvodů je centrum kompetence 
„Smart Regions“ zdařilou reakcí na strategicky, legislativně a dotačně vyjádřeného 
hospodářského cíle státu. Předsednictvo TA ČR konstatuje, že žádné jiné centrum na 
toto téma nebylo předloženo. Výhodou projektu je účast výzkumných organizací, které se 
zabývají výzkumem a hodnocením krajiny, centra pro pokročilé materiály a centrem pro 
energetickou efektivitu budov. Ve spojení s výrobními firmami tak vytváří příležitost pro 
ucelená, ve všech souvislostech uvažovaná řešení. Zvláště je třeba ocenit holistický 



 

 

přístup, spojující technologické aspekty, technologickou integraci (orientace na budovy a 
urbánní prostředí) a modelování. Předsednictvo rozhodlo o podpoře tohoto projektu 
zejména z toho důvodu, že je reakcí na významnou společenskou výzvu. 
 
TE02000085 

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu, nicméně zvyšuje u 
kritéria č. 5 počet bodů navržených Radou programu o 15 bodů. Předsednictvo TA ČR 
konstatuje, že existuje nenulové riziko z hlediska financování projektu, zejména podílu 
spolupracujících firem a jejich schopnosti dostát svým závazkům. Nesouhlasí však s 
hodnocením Rady programu, které znamená vyjádření maximálního rizika (tj. přidělení 0 
bodů z 25). Celkový počet bodů po jednání Expertní hodnoticí komise tedy bude násoben 
koeficientem 0,75. 
 
TE02000086 

Vysoké učení technické v Brně 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu a při rozhodnutí vzalo v 
potaz zejména identifikovaný výzkumný a aplikační překryv s projektem, který byl rovněž 
navržen k podpoře ve vědním oboru JK. Tento projekt bude podpořen v případě, pokud 
by nedošlo k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory nebo byl předčasně ukončen projekt, 
s nímž existuje identifikovaný výzkumný a aplikační překryv. Předsednictvo rovněž ve 
svém rozhodnutí zohlednilo míru využití výzkumného potenciálu regionů a dopady na 
konkurenceschopnost. 
 
TE02000091 

Vysoké učení technické v Brně  

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu, nicméně zvyšuje u 
kritéria č. 5 počet bodů navržených Radou programu o 5 bodů. Předsednictvo TA ČR 
neshledalo argumentaci pro takové snížení stanovené maximální hranice bodů jako 
dostatečnou. Zajištění finanční spoluúčastni malých firem je doloženo. Celkový počet 
bodů po jednání Expertní hodnoticí komise tedy bude násoben koeficientem 0,8. 
 
TE02000096 

Centrum výzkumu Řež, s.r.o. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Předsednictvo TA ČR 
bere na vědomí doporučení Expertní hodnoticí komise pro snížení nákladů. Tento aspekt 
bude součástí negociačního jednání. 
 
TE02000097 

VÚTS, a.s. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Oceňuje sestavení 
projektu z partnerů v regionech, v nichž dosud výzkum není výrazně podporován a v 
oboru, který je pro růst ekonomiky ČR významný. 



 

 

TE02000103 

Západočeská univerzita v Plzni  

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu, nicméně snižuje u 
kritéria č. 2 počet bodů navržených Radou programu o 3 body a u kritéria č. 4 počet bodů 
navržených Radou programu o 2 body. Důvodem je pouze částečný soulad cílů projektu 
s cíli NPOV a absence finančních prostředků k ochraně duševního vlastnictví. Tento 
aspekt bude součástí negociačního jednání. Celkový počet bodů po jednání Expertní 
hodnoticí komise tedy bude násoben koeficientem 0,84. 
 
TE02000133 

UJP PRAHA, a.s. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu, nicméně snižuje u 
kritéria č. 4 počet bodů navržených Radou programu o 5 bodů. Důvodem je absence 
finančních prostředků k ochraně duševního vlastnictví a malý počet výsledků. Celkový 
počet bodů po jednání Expertní hodnoticí komise tedy bude násoben koeficientem 0,80. 
Předsednictvo TA ČR doporučuje při případných negociačních jednáních upravit poměr 
AV/EV. Předsednictvo TA ČR si uvědomuje propojení s centrem kompetence 
č. TE01020069 a v rámci negociačních jednáních bude požadovat vyjasnění možných 
překryvů. 
 
TE02000136 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

Předsednictvo TA ČR se přiklání ke stanovisku Expertní hodnoticí komise, že 
problematika předkládaného návrhu projektu je důležitá, nicméně jinak má návrh projektu 
výrazné slabiny, mezi které patří: náklady projektu jsou vysoké s ohledem na uvažované 
výstupy a nejsou uspokojivě vysvětleny (v projektu chybí strategie transferu technologií a 
odpovídající analýza trhu), není dostatečně specifikována spolupráce s Ministerstvem 
životního prostředí, které je nutným odběratelem výsledků (12 certifikovaných metodik) a 
projekt nemá žádné výsledky v prvních dvou letech, což ztěžuje kontrolu projektu v době 
realizace. Předsednictvo TA ČR proto snižuje u kritéria č. 4 počet bodů navržených 
Radou programu o 5 bodů. Celkový počet bodů po jednání Expertní hodnoticí komise 
tedy bude násoben koeficientem 0,8. V případě podpory projektu doporučuje 
předsednictvo TA ČR negociovat nedostatečné výstupy. 
 
TE02000154 

Západočeská univerzita v Plzni  

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu, nicméně snižuje u 
kritéria č. 5 počet bodů navržených Radou programu o 10 bodů. Předsednictvo TA ČR 
považuje ocenění ekonomického rizika Radou programu za nedostatečné. Celkový počet 
bodů po jednání Expertní hodnoticí komise tedy bude násoben koeficientem 0,7. 
 
 
 
 
 



 

 

TE02000162 

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Návrh projektu je 
zařazen výhradně pro plnění NPOV Bezpečná společnost, která dle usnesení vlády 
č. 569 z 31. července 2013 o implementaci Národních priorit orientovaného výzkumu 
experimentálního vývoje a inovací není v kompetenci TA ČR a možnost podpory tohoto 
návrhu projektu z programu Centra kompetence bude konzultována s Radou pro výzkum, 
vývoj a inovace. Předsednictvo TA ČR bere na vědomí doporučení Expertní hodnoticí 
komise pro snížení nákladů. Tento aspekt bude součástí negociačního jednání. 
 
TE02000184 

LINET, spol. s r.o. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu včetně stanoviska, že 
Expertní hodnoticí komise zohlednila pouze formální výsledky dle RIV a nevzala v potaz 
skutečný dopad projektu, na který poukazují oponenti. Proto předsednictvo TA ČR 
zvyšuje u kritéria č. 1 počet bodů navržených Expertní hodnoticí komisí o 6 bodů, u 
kritéria č. 2 zvyšuje počet bodů o 10 bodů a u kritéria č. 6 zvyšuje počet bodů o 5 bodů v 
souladu s hodnocením oponentů. 
 
TE02000202 

České vysoké učení technické v Praze  

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu, nicméně zvyšuje u 
kritéria č. 5 počet bodů navržených Radou programu o 5 bodů. Předsednictvo souhlasí se 
stanoviskem Rady programu, že u firmy LESIKAR, a.s. bylo shledáno vyšší ekonomické 
riziko, nicméně se jedná o malý podnik s 8,34% podílem na celkovém financování 
projektu. Celkový počet bodů po jednání Expertní hodnoticí komise byl tedy násoben 
koeficientem 0,83. 
 
TE02000217 

Vysoké učení technické v Brně  

Předsednictvo TA ČR nesouhlasí se stanoviskem Rady programu a přiklání se k 
hodnocení Expertní hodnoticí komise nedoporučit návrh projektu k podpoře z programu 
Centra kompetence:  Projekt má za cíl dát k dispozici nové technologie pro snížení emisí 
tepelných zdrojů ve smyslu evropských předpisů. S ohledem na to, že realizační výstupy 
z projektu jsou zcela mimo termíny příslušného předpisu, je potřebnost tohoto projektu 
velmi nízká, navíc projekt neuvažuje s exportem know-how mimo EU, kde by potenciálně 
mohla existovat potřeba, takže pro výstupy po roce 2018 žádný trh (do doby nějaké 
modernizace stávajícího zařízení) nebude. Současně předsednictvo TA ČR souhlasí s 
vyjádřením oponentů a zpravodaje EHK s tím, že projekt je více zaměřen na 
experimentální vývoj a přesto jsou aktivity deklarovány z velké části jako aplikovaný 
výzkum. 
 
 
 



 

 

TE02000226 

Vysoké učení technické v Brně  

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu, nicméně snižuje u 
kritéria č. 1 počet bodů navržených Radou programu o 5 bodů. Důvodem je významné 
riziko duplicity s již podpořenými projekty, což zmiňuje zpravodaj Rady programu ve svém 
hodnocení. Celkový počet bodů po jednání Expertní hodnoticí komise tedy bude násoben 
koeficientem 0,81. 
 
TE02000232 

Vysoké učení technické v Brně  

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Předsednictvo TA ČR 
bere na vědomí doporučení Expertní hodnoticí komise pro snížení nákladů. Tento aspekt 
bude součástí negociačního jednání. 
 
TE02000236 

Vysoké učení technické v Brně  

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu. Předsednictvo TA ČR při 
případných negociačních jednáních požaduje objasnění ochrany práv duševního 
vlastnictví. 
 
TE02000243 

CESNET, zájmové sdružení právnických osob 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu doporučit projekt k 
podpoře a současně se přiklání k návrhu Expertní hodnoticí komisi snížit náklady, avšak 
selektivně (až do 50 % požadované podpory), zejména u účastníků s nejvyššími 
požadavky na finanční prostředky (CESNET, zájmové sdružení právnických osob, Český 
metrologický institut a Telefónica Czech Republic, a.s.), jejichž výše není dostatečně 
zdůvodněna. Tento aspekt bude součástí případného negociačního jednání. 
 
TE02000269 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu a zvyšuje u kritéria č. 5 
počet bodů navržených Radou programu o 12 bodů. Předsednictvo TA ČR nesouhlasí s 
ekonomickým hodnocením Rady programu. Považuje posouzení ekonomické způsobilosti 
uchazečů za nepřiměřeně přísné. Celkový počet bodů po jednání Expertní hodnoticí 
komise tedy bude násoben koeficientem 0,7. 
 
TE02000276 

Eaton Elektrotechnika s.r.o. 
 

Předsednictvo TA ČR souhlasí se stanoviskem Rady programu s doplněním snížení 
nákladů, které navrhla Expertní hodnoticí komise. 
 


