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Dotazy ze semináře pro uchazeče 4. veřejné soutěže 
programu EPSILON 

1. V případě, že je výstupem projektu metodika, jakým způsobem se má dokládat 
tržní potenciál? 

V daném případě je lépe hovořit o uplatnitelnosti (byť i tady by bylo možné vnímat „trh”  
v širším slova smyslu). U metodiky by měla být doložena studie, z níž bude vyplývat, že 
uchazeč zná současnou situaci v dané oblasti, ví, kdo a jak bude metodiku využívat, na jaké 
cílové skupiny bude mít toto využití dopady, a tyto dopady by měl kvantifikovat (popř. popsat, 
jak se zlepší podmínky cílových skupin proti současnému stavu). 

2. Je-li AG zároveň hl. uchazeč, musí dokládat svůj zájem prostřednictvím LoI? 
Ano, ale je pouze na uchazeči jakou formou doloží povinnou přílohu za aplikačního garanta. 
Tato příloha musí obsahovat minimální náležitosti, které jsou uvedeny v Zadávací 
dokumentaci v bodě 3.5.1, odst. 10. Lze například použít i čestné prohlášení. 
Minimální požadavky ze Zadávací dokumentace: 

− identifikace organizace vystupující v roli aplikačního garanta a jméno odpovědné 
osoby, která bude roli aplikačního garanta prakticky plnit;  

− způsob a míra zapojení aplikačního garanta do řešení projektu, resp. do tvorby 
hlavního výstupu projektu (tato skutečnost musí být popsána v povinné příloze a/nebo 
v kapitole 2 Představení projektu bod Komentář k aplikačním garantům  
v elektronickém návrhu projektu);  

− deklarace vůle využívat hlavní výstup projektu;  
− popis způsobu využití hlavního výstupu projektu;  
− datum a podpis zástupce aplikačního garanta 

3. Při účasti zahraničního subjektu - je vhodnější pobočka? Může být nová? 
Je pouze na uchazeči jak zapojí zahraničního uchazeče, záleží na řešení návrhu projektu. 
Zapojení zahraničního uchazeče musí být v souladu se Zadávací dokumentací kap. 3.1. 

4. V projektu EPSILON za nás jako partnera proběhne smluvní výzkum za 600 tis. Kč 
(200 tis./rok) - bude nutné VŘ? Děkuji za odpověď 

V rámci projektů podporovaných z programu EPSILON je možné podporovat pouze 
kolaborativní výzkum. Smluvní výzkum mezi účastníky projektu nikoliv. 

5. Je někde vzor pro Aplikačního garanta jak má s ním vypadat smlouva na uplatnění 
výsledku? Jak má být rozsáhlá? 

Ne, není žádný vzor. V zadávací dokumentaci v bodě 3.5.1, odst. 10 jsou pouze stanoveny 
minimální požadavky, které by měla obsahovat povinná příloha Letter of intent, Všeobecné 
podmínky stanovují povinné náležitosti smlouvy o využití výsledků, která by měla být 
uzavřena k dosaženému výsledku.  
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6. Míra dotace 60 % musí být dodržena i v jednotlivých letech nebo pouze celkově  
za projekt? 

Maximální míra podpory 60 % musí být dodržena pouze celkově za projekt, tedy za všechny 
uchazeče.  

7. Prosím o "lidštější" vysvětlení rozdílu mezi "průmyslovým výzkumem"  
a "experimentálním vývojem". Definice z příruček mi přijdou podobné. 

TA ČR nevytváří nové definice průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Také  
my i naši hodnotitelé se řídí definicemi ze zákona, nařízení pro veřejnou podporu a hlavně 
FRASCATI manuálem. 

8. Je povinností AG koupit, příp. si pronajmout po ukončení projektu výstup projektu 
(půjde-li např. o SW)? Děkuji. 

TA ČR nestanovuje přesný postup zajištění implementace výsledků/výstupů prostřednictvím 
AG, je ovšem nutné aby příjemce zajistil od AG součinnost s výše uvedeným (čl. 4, odst. 9 
Smlouvy o poskytnutí podpory specifické podmínky) 

9. Je třeba v rámci programu EPSILON a prokazování způsobilých výdajů realizovat 
výběrová řízení dle pravidel pro výběr dodavatele? 

Postupujte, prosím, podle zákona o zadávání veřejných zakázek a interních předpisů. 

10. Jakým způsobem si můžu nechat vyplácet osobní náklady? Lze to formou odměn? 
Jakým způsobem se dokladuje vyplácení osobních nákladů? 

Formou mimořádných odměn nelze vyplácet osobní náklady. Mimořádné odměny jsou 
limitovány do výše 2 platů a je možné je vyplácet pouze zaměstnancům, kteří mají na projektu 
úvazek. K osobním nákladům je nutné doložil rozpis osobních nákladů na jednotlivé 
pracovníky v jednotlivých měsících, dále pracovní smlouvy, DPP, DPČ, mzdové resp. platové 
výměry, mzdové listy, příp. výkazy práce a zdůvodnění odměn. Osobě samostatně výdělečně 
činné jakožto samostatnému příjemci náleží odměna za činnost při řešení návrhu projektu, 
pokud odpovídá hodinové sazbě zaměstnanců s obdobnou kvalifikací či zkušeností (je v místě 
a čase obvyklá)  

11. Pokud je aplikačním garantem podnik, co všechno musí formálně doložit? Čestné 
prohlášení, Letter of Intent, zveřejněná účetní závěrka? 

Pokud je AG podnik, musí být součástí konsorcia a má stejné podmínky na prokázání 
způsobilosti jako ostatní uchazeči v projektu – musí ze své datové schránky zaslat: 

● čestné prohlášení za uchazeče 
● ze zákona o účetnictví musí mít zveřejněné ve veřejném rejstříku účetní závěrky  

za roky 2014, 2015 a 2016 
● povinnou přílohu za AG 
● nesmí být podnik v obtížích 
● nesmí být na uchazeče vydán inkasní příkaz 
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12. Může žadatel předložit více návrhů projektu? Je tento počet nějak omezen? 
Ano, uchazeč může podat více, tematicky odlišných, návrhů projektů v rámci 4. veřejné 
soutěže programu EPSILON. 

13. V systému je možné vyloučit až tři potenciální oponenty. Kde lze nalézt jejich 
seznam? 

V tomto případě nejde o výběr osob z nějakého seznamu. Uchazeč může v tomto poli uvést 
jména osob, které jsou mu známy a u nichž má obavu, že by mohly mít zájem na neúspěchu 
jeho projektu v dané veřejné soutěži (popř. by mohly dle uchazeče zneužít informací 
získaných z návrhu projektu). 

14. Je možné jednu osobu zapojit do projektu na DPP na jednu činnost a na DPČ  
na jinou činnost? (důvodem jsou zákonné limity) 

Pokud to bude v souladu s platnými předpisy tak ano. 
 
15. V zadávací dokumentaci, str. 23 - Výsledek R-Software: co je myšleno pod pojmem 

"PRŮZKUM BUDOUCÍHO UPLATNĚNÍ VÝSLEDKU"? 
V Zadávací dokumentaci je uvedeno, že povinná příloha k typu výsledku R - software je 
průzkum trhu. Tato příloha by měla obsahovat životní cyklus v daném odvětví, velikost 
tržního podílu, stručnou charakteristiku konkurence, určení segmentu, odhadnutí počtu 
potenciálních zákazníků apod. 

16. Dobrý den, může být aplikační garant i zároveň hlavní uchazeč, podávající projekt? 
Nebude to při hodnocení bráno negativně? 

ANO, může a nebude to při hodnocení bráno negativně. 

17. Jak doložit výzkum trhu u produktu, který dosud neexistuje, ale má být teprve 
výsledkem projektu (např. software)? 

Přestože produkt ještě neexistuje, měla by být uchazeči známa analogická řešení, trh, na který 
nový produkt bude směřovat, popř. cílové skupiny, které budou z uplatnění výsledku projektu 
těžit. V daném případě se tedy nemusí jednat o průzkum trhu v celém rozsahu, ale o jakousi 
studii, z níž bude patrné, že uchazeč ví, kde a jak svůj výsledek uplatnění a jaké může být 
komparativní výhoda (ať už vyjádřená finančně či jinak) proti řešením, která už jsou aktuálně 
k dispozici. 

18. Je rozdíl v bodování, pokud máme jednoho AG a pak možné odběratele s Letter of 
Intent nebo všechny možné odběratele jako AG? 

V daném případě nejsou hodnotitelé vedeni k tomu, aby hodnotili optikou “čím více, tím lépe”. 
Tzn., že i se zapojením jednoho AG lze získat plný počet bodů za uplatnitelnost výsledků  
a způsob zapojení AG do řešení a realizace projektu.  

 

 



 

 
 
 
 

Strana 4 

19. Jakou metodikou se řídí bonifikace žádosti? Jaká jsou kritéria a hranice pro udělení 
daného počtu bonusových bodů? 

Bonifikační kritéria a orientační podmínky pro získání jednotlivých bodů na bodové škále jsou 
uvedeny v Příručce pro uchazeče. Konkrétní počet přidělených bonifikačních bodů však závisí 
na daném hodnotiteli, jeho odborném názoru a argumentaci. 

20. Kdo schvaluje výsledek např. Nmap - dle metodiky "Podmínkou uznání 
specializované mapy s odborným obsahem je její schválení poskytovatelem"? 

Výsledek musí být dosažen v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných 
organizací, tedy musí splnit všechny podmínky pro splněný výsledek uvedené v ní. V případě 
souladu se zmíněnou metodikou poskytovatel uzná v rámci Závěrečného oponentního řízení 
výsledek jako plně dosažený.  

21. Pokud mám projekt zaměřený na prioritní cíl, může být AG i podnik, nebo pouze 
jedna z institucí uvedených v příloze 2? 

Ano, může být i podnik. Výzkumné organizace, které zvolí prioritní výzkumný cíl a aplikačním 
garantem bude daný resort uvedený v příloze č. 2 Zadávací dokumentace, může výzkumná 
organizace návrh projektu dofinancovat z ostatních veřejných zdrojů.  

22. Musí uplatňovat AG jako uchazeč náklady na projektu? 
Ano, takový účastník bude mít vlastní rozpočet (tj. bude mít vlastní náklady), bude se podílet 
na řešení projektu a zároveň bude plnit roli AG. Tento účastník může/nemusí čerpat podporu, 
ale musí mít náklady na projekt. 
 
23. Můžeme jako podnik mít dalšího účastníka univerzitu? Ta si bude vykazovat 

náklady na projekt také. AG bude ještě další podnik. 
Ano, můžete. 

24. Jsme PO, hlavní příjemce a zároveň AG a doložíme povinnou příl. Pokud doložíme 
LoI od dalších firem, nemusí být tyto firmy členy konsorcia? 

Pokud je AG podnik, musí být vždy součástí konsorcia. Naopak uplatnitelnost výsledků 
projektu může být prokázána libovolným počtem LoI od jakýchkoliv subjektů stojících mimo 
konsorcium. 

25. Můžete prosím více rozvést rozdíly mezi aplikovaným výzkumem  
a experimentálním vývojem? Co to konkrétně bude u výstupu software? 

Záležitosti týkající se VaV v oblasti software jsou popsány ve Frascati manuálu, jehož překlad 
TA ČR zajistila (k dispozici zde: 
https://www.tacr.cz/dokums_raw/novinky/170404_FRASCATI%20pdf_final_ke%20koment
%C3%A1%C5%99%C5%AFm.pdf, a to zejména na straně 66. 

 
26. Pokud hlavním uchazečem projektu bude veřejná vysoká škola a bude mít 3 

aplikační garanty. Musí být všechny 3 firmy také uchazeči projektu? 
V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant. Pokud je AG podnik, musí 
být vždy součástí konsorcia. Naopak uplatnitelnost výsledků projektu může být prokázána 

https://www.tacr.cz/dokums_raw/novinky/170404_FRASCATI%20pdf_final_ke%20koment%C3%A1%C5%99%C5%AFm.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/novinky/170404_FRASCATI%20pdf_final_ke%20koment%C3%A1%C5%99%C5%AFm.pdf
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libovolným počtem LoI od jakýchkoliv subjektů stojících mimo konsorcium. 

27. Je možné zaměstnanci vyplácet osobní náklady ve formě odměn, když na projektu 
bude pracovat pouze přesčas? 

Ne, formou odměn nelze, musí mít sjednaný úvazek na projektu, viz odpověď č. 10.  
 
28. Je možné v rámci jednoho projektu řešit více druhů VaV aktivit a dosáhnout tak 

více výsledků projektu. 
Ano, toto je možné. 
 

 
  


