OTÁZKY A ODPOVĚDI
Níže v dokumentu jsou zpracovány odpovědi na otázky z informačního semináře
k programu Národní centra kompetence 1 před vyhlášením 1. veřejné soutěže
ze dne 28. 2. 2018.
1. Lze v projektu vybrat více výzkumných témat?
Ano, v rámci jednoho návrhu projektu lze zvolit více výzkumných témat. Povinně musí návrh
projektu naplnit alespoň jedno téma, maximálně můžete zvolit 11 témat. Při výběru myslete
na skutečnost, že provázanost témat musí dávat smysl a zvolená interdisciplinarita odpovídat
předmětu řešení projektu.
2. Jaká bude pozice podniků, které budou mít o projekt zájem, ale budou mimo
konsorcium?
Podniky, které jsou mimo konsorcium, se nemohou podílet na přímém řešení projektu NCK, ani
na výsledcích. Zapojeni mohou být do Centra NCK, a to např. smluvním výzkumem.
3. Kdo bude moci využívat výsledky projektu?
Dle zákona 130/2002 Sb. záleží na dohodě uchazečů, jakým způsobem bude přístup k výsledkům
popsán ve smlouvě o spolupráci/ o využití výsledků. Nárok na využití výsledků mají všichni
účastníci projektu NCK, tedy subjekty, které jsou součástí projektu NCK. Při stanovení
spoluvlastnického poměru se úměrně přihlíží k poměru nákladů a/nebo k účasti/spolupráci
na dosažení výsledku jednotlivých příjemců tak, aby nedocházelo k zakázané nepřímé veřejné
podpoře ‐ čl 6 odst. 2 a) VP).
4. Je možné, aby se jedno pracoviště dané organizace účastnilo více projektů NCK1?
Ano, pokud dává smysl, aby pracoviště bylo zapojeno do více projektů NCK, je možné ho zapojit
do více než jednoho projektu NCK. Stejně tak může být jedna organizace součástí více projektů
NCK.
5. Upřesnění financí ‐ hlavní organizace, rozděluje finance podle dílčích projektů?
Hlavnímu uchazeči bude vyplacena podpora dle deklarace finančního plánu na celé řešení
projektu v návrhu projektu. Hlavní uchazeč pak rozděluje dotaci dalším účastníkům během
realizace projektu na základě schválení dílčích projektů. Hlavní uchazeč musí nakládat
s poskytnutou podporou dle znění Všeobecných podmínek v5.
6. Musí každá fakulta vykazovat 19 % příjmů z komercializačních aktivit?
Objem 19 % příjmů z komercializačních aktivit na podílu dotace se bude sledovat u všech
zapojených VO a to celkem za projekt. Tedy dohromady musí všechna pracoviště všech
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zapojených VO vykázat 19 % těchto příjmů z podílu podpory. Tato deklarace je podmínkou
podání návrhu projektu do soutěže a v rámci závěrečného hodnocení podmínkou naplnění cílů
projektu..
7. Jak bude probíhat financování dílčích projektů? Ex‐post nebo ex‐ante?
Financování dílčích projektů bude probíhat ex‐ante. Na konci řešení proběhne finanční
vypořádání, při kterém příjemci vrátí nevyčerpanou část podpory. Nakládání s poskytnutou
podporou je upřesněno ve Všeobecných podmínkách v5.
8. Jsou uznatelnými náklady náklady na administrativní činnosti?
Ano, tyto náklady jsou uznatelné. Příjemci je v rámci dílčích projektů budou plánovat
v odpovídajících nákladových položkách (např. osobní náklady, nepřímé náklady). TA ČR bude
sledovat přiměřenost těchto nákladů.
9. Má být pracoviště NCK samostatná účetní jednotka?
Každé pracoviště musí vést pro potřeby řešení projektu NCK oddělenou účetní evidenci. Nemusí
mít však vlastní IČ.
10. Co se stane, když Rada centra, která bude mít v projektu klíčovou roli, nebude v
souladu s hlavním uchazečem projektu?
Hlavní příjemce musí být připraven, že může dojít k pochybení Rady centra, je zapotřebí silná
smlouva, kterou musí podepsat jednotliví statutární zástupci. Rada centra může navrhnout
vyřadit nebo vyměnit dalšího účastníka, ale pokud se tak stane u hlavního příjemce, tak potom
dohoda končí a projekt bude ukončen.
11. Bude Rada centra nějakým způsobem ovlivněna Radou programu?
Rada programu nebude ovlivňovat Radu centra. Rada centra bude pouze předkládat výroční
zprávu o svém chodu, a to přímo TA ČR.
12. Bude součástí uznatelných nákladů poměrná část odpisů nějakého zařízení?
Pokud má uchazeč dotyčné zařízení již pořízené, poměrná část odpisů může být uznatelným
nákladem. Využití v projektu je nutno prokázat např. zápisy v přístrojovém deníku. Datum
pořízení není rozhodující. Popis jednotlivých nákladových položek je uveden ve Všeobecných
podmínkách v5. Dle specifických podmínek však samotné investice nejsou uznatelným
nákladem.
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13. Požadavek na veřejně dostupné CV ‐ jak je to z pohledu zákona na ochranu
osobních údajů?
Odborný životopis bude primárně uveden v návrhu projektu, navíc je umožněno vložení odkazu
na web. Rozhodující ale budou informace uvedené v návrhu projektu.
14. Bude se rozpočet projektu dělit na rozpočet na dílčí projekty a na rozpočet na
provoz Centra NCK?
V návrhu projektu uchazeči deklarují pouze rozpočet na jednotlivé roky řešení celkem za projekt
a není zde rozdělen rozpočet na chod Centra NCK a na dílčí projekty. Dělení na jednotlivé
uchazeče a jednotlivé nákladové položky dle Všeobecných podmínek v 5 budou příjemci
plánovat až v jednotlivých dílčích projektech s tím, že celkově musí být dodržen finanční plán
deklarovaný v návrhu projektu. Mezi způsobilé náklady pak mohou příjemci plánovat i náklady
na chod Centra NCK dle charakteru nákladů (osobní náklady, nepřímé náklady apod.).
15. Jakým způsobem se budou řešit změny v Radě centra? Například v případě,kdy
bude projekt trvat 2+2 roky a bude potřeba změna úvazku, změnit člena Rady
centra, bude nutné člena Rady centra měnit kus za kus?
Nastavení Rady centra i způsob odvolání/přijímání členů Rady centra záleží na domluvě
uchazečů. TA ČR do tohoto procesu nebude zasahovat, bude hodnotit vhodnost nastavení
a složení Rady centra v návrhu projektu a bude vést evidenci jednotlivých členů Rady centra.
16. Může být smluvní výzkum mezi účastníky projektu započítán do nákladů
privátních nebo bude muset být mimo projekt?
Uznatelnými náklady na projekt nejsou náklady na smluvní výzkum. Smluvní výzkum je možný
pouze na úrovni celého širšího Centra NCK mimo samotný projekt.
17. Může se projektu podaného do Národní centra kompetence 1 účastnit i zahraniční
podnik?
Ano, mohou se účastnit uchazeči ze zemí EHP, EU nebo Švýcarské konfederace dle § 18,
odst. 11 ZPVV.
18. Může být koordinátorem komerční subjekt?
Hlavním uchazečem projektu musí být výzkumná organizace a manažer projektu i hlavní
vedoucí výzkumných aktivit musí být zástupci hlavního uchazeče.
19. Budou se moci do NCK 2 zapojit také centra, která nebudou podpořena v NCK1?
Ano, zapojení do programu NCK2 není podmíněno účastí v programu NCK1.
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20. Musí mít vzniklé centrum vlastní IČ?
Aktuálně vlastní IČ není požadováno.
21. Může se projektu NCK 1 účastnit více fakult univerzity?
Ano, v rámci jednoho IČ může do projektu NCK vstoupit více pracovišť NCK, v případě univerzity
tedy více fakult. Tato pracoviště budou v souladu s ZPVV vystupovat jako jeden účastník.
22. Je seznam témat dle VR TA ČR finální nebo budou ještě některá témata přidána?
Seznam je finální.
23. V čem je přínosné pro velký podnik být součástí Centra NCK?
Daný podnik má možnost být součástí konsorcia a velkého národního projektu ‐ vzniklého
Centra NCK, využívat infrastrukturu, a může mít zástupce v Radě centra, čímž může ovlivnit chod
Centra NCK.
24. Jak velká má být Rada centra? Jsou nějaká doporučení, jaká má mít pravidla,
stanovy apod.?
Celkové ustanovení Rady centra záleží na domluvě uchazečů. Program doporučuje, aby v Radě
centra byli zástupci z veřejné správy a výzkumné i aplikační sféry. Alespoň polovina členů Rady
centra musí být z jiného subjektu, než uchazeče Centra NCK.
25. Z čeho mají být financovány náklady na činnost Rady centra?
Tyto náklady mohou být uznatelnými náklady, stejně jako náklady na administraci projektu NCK.
Příjemci je v rámci dílčích projektů budou plánovat v odpovídajících nákladových položkách
(např. osobní náklady, nepřímé náklady). TA ČR bude sledovat přiměřenost těchto nákladů.
26. Jsou investice uznatelným nákladem?
Dle specifických podmínek investice nejsou uznatelným nákladem. Dle Všeobecných podmínek
je však možné uplatnit odpisy: část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku ve výši odpovídající délce období a podílu skutečného užití tohoto majetku pro řešení
projektu, který nebyl pořízen z veřejných prostředků a není zahrnut do kategorie investice
tohoto projektu. Podíl odpisů na projekt je možné počítat jak z účetních odpisů, tak z odpisů dle
zákona o daních z příjmů, přičemž účetní odpisy nesmí být vyšší, než odpisy dle zákona.
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27. Když nejsou povoleny investice, jakým způsobem se bude přistupovat
k nákladným opravám/náhradám části zařízení, např. 1 mil Kč?
Dle článku 17 Všeobecných podmínek v5 lze do ostatních přímých nákladů započítat část ročních
odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce období
a podílu skutečného užití tohoto majetku pro řešení projektu, který nebyl pořízen z veřejných
prostředků.
28. VO a firma jsou v NCK, projekt je na produkci výrobku a VO testuje jeho vlastnosti.
Může firma za toto VO platit (zisk 19 %) ?
Do příjmů z komercializačních aktivit lze započítávat pouze plnění realizované či vzniklé v rámci
výzkumné či vývojové činnosti projektu i mimo projekt, ale nemůže se jednat např. o příjmy
ze servisních služeb nevýzkumné povahy, pronájem apod.
29. Do jakého definovaného tématu patří problematika digitalizace stavebnictví
ve smyslu digitalizace procesu realizace výstavbových projektů?
TA ČR neposkytuje takovéto poradenství, ale pokud tak záměr projektu umožňuje, je možné jej
zvolit např. v rámci tématu Společenské dopady technologických změn.
30. Proč se uvažuje pro flat rate různý podíl pro organizace s HR Award a bez
HR Award hodnotu 10 % flat rate?
Nepřímé náklady mohou být v 1. veřejné soutěži programu Národní centra kompetence 1
vykazovány jak metodou full cost, tak flat rate. Uchazeč zvolí jednu z níže uvedených variant
metod:
Vykazování skutečných nepřímých nákladů, tzv. metodou „full cost“, kdy organizace má již
existující systém a vnitřní předpis, na jejichž základě přiřazuje jednotlivé nepřímé náklady
danému projektu. Takto vykázané nepřímé náklady musí být podloženy patřičnými účetními
doklady a výše nepřímých nákladů není limitována. Není možné zavést tuto metodu pouze pro
projekty poskytovatele.
Vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby, tzv. metodou „flat rate“, do výše 20 %
ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce
v příslušném roce, kdy takto vykázané nepřímé náklady se nemusí dokládat patřičnými účetními
doklady, dokládá se však celková výše nepřímých nákladů organizace a jejich rozdělení
na střediska/projekty/úseky apod.
Vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby, tzv. metodou „flat rate s navýšením”
do 30 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce
v příslušném roce, kdy takto vykázané nepřímé náklady se nemusí dokládat patřičnými účetními
doklady. Flat rate s navýšením do 30 % bude uznán v případě, že uchazeč prokáže,
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že je držitelem HR Excellence in Research Award (dále jen „HR Award”). Prokázání držitelství
HR Award bude povinnou přílohou při předložení návrhu projektu do veřejné soutěže.
31. Will be the TACR helpers and their native intitutions excluded from this competion
due to potential conflict of interest (Marik)?
Členové výzkumné rady TA ČR mohou podat návrh projektu NCK1. Výzkumná rada TA ČR není
hodnoticím orgánem, ani nerozhoduje o (ne)přidělení podpory. Není tak ohroženo nezávislé
hodnocení. / The members of the Scientific Board of the TA CR can submit the projekt proposal
NCC. The Scientific Board of the TA CR is not the evaluating authority neither does not decide
on the (no)allocate of the financial support. Independent evaluation is not threatened.
32. Může být podnik, který je partnerem NCK, rovněž objednatelem smluvního
výzkumu uznatelného jako příjem?
Podnik, který je uchazečem projektu NCK, může být zároveň objednatelem smluvního výzkumu
u výzkumné organizace, která je taktéž uchazečem projektu NCK, musí se tak ale dít na činnosti
nespadající do projektu. Takový příjem poté může výzkumná organizace deklarovat v příjmech
z komercializačních aktivit.
33. Lze použít zmíněných min. 19 % získaných ze smluvního výzkumu
(komercializačních aktivit) na spolufinancování 20 % u výzkumné organizace?
Příjem z komercializačních aktivit může výzkumná organizace následně použít jako neveřejný
zdroj ke spolufinancování v rámci řešení projektu NCK, pokud jsou tyto finanční zdroje
považovány ze strany této výzkumné organizace jako neveřejné. Tyto zdroje příjmů musejí být
tedy následně vloženy do řešení projektu. Jinak řečeno: Příjem získávaný z komercializačních
aktivit (např. za provádění smluvního výzkumu) nelze vykazovat jako spolufinancování projektu
NCK, je však možné tento příjem v podobě vlastních zdrojů vedených v účetnictví výzkumné
organizace následně použít ke spolufinancování projektu. K tomu je možné uvést, že v případě
smluvního výzkumu přichází v úvahu pouze zisk, jelikož ostatní část příjmu logicky pokrývá
náklady výzkumné organizace spojené s řešením daného případu smluvního výzkumu.
34. Mohou být soukromé podniky jen účastníky projektu bez nároku na podporu?
Nebo je to jen možnost? Viz část uchazeči.
Finanční podporu obdrží pouze výzkumné organizace. Podniky nemají na finanční podporu
nárok, ale v projektu musí plánovat nenulové náklady.
35. Je možné mít v Radě centra zahraniční pracovníky?
Ano, v Radě centra je možné mít i zástupce zahraničních pracovišť.
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36. V polovině roku 2020 má být zahájeno hodnocení NCK ve věci možného
“prodloužení” podpory, tj. pouze 1,5 (2) roku řešení; co se za tu dobu vymyslí?
Do hodnocení podpořených projektů v roce 2020 projektu již bude znatelné, jakým směrem
se projekt/Centrum NCK ubírá, zda naplňuje deklarovaný podíl příjmů z komercializačních
aktivit, jaké má předložené dílčí projekty a jak je obecně nastaveno řízení Centra NCK.
37. Nebylo by za zvážení investice povolit v omezené míře?
Pro 1. veřejnou soutěž programu NCK1 nejsou investice uznatelným nákladem ani v omezené
míře.
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