
 

Prohlášení k novým Všeobecným podmínkám 

Technologická agentura České republiky vydává toto prohlášení k novým Všeobecným 
podmínkám Smlouvy a Rozhodnutí o poskytnutí podpory (dále jen „Smlouva o poskytnutí 
podpory“) za účelem zamezení některých možných interpretačních nejasností. Jedná se o 
otázku změn Závazných parametrů řešení a dále o prodloužení platnosti smluv a rozhodnutí 
až na období 3 let po ukončení řešení projektu a s tím spojené povinnosti a sankce. Tento 
výklad považuje TA ČR za závazný pro vztah s příjemci veřejné podpory.  

Příjemce je ze zákona povinen postupovat při řešení projektu v souladu se Závaznými 
parametry řešení, které vyplývají z návrhu projektu podaného do veřejné soutěže. 
Poskytovatel si je vědom toho, že v případě výzkumu a vývoje lze některé okolnosti jen 
obtížně předvídat, proto je připraven reagovat na potřeby změn ze strany řešitelů, které 
reagují na měnící se okolní podmínky a přispějí k dosažení a implementaci výsledků. Žádost 
o jakékoliv změny je však třeba v souladu s čl. 5 odst. 9 Všeobecných podmínek realizovat 
předtím, než dojde k uplynutí termínu pro splnění některé povinnosti, jež je s požadovanou 
změnou spojena. To se týká i změn v oblasti výsledků projektů a termínů jejich dosažení. Po 
uplynutí termínů pro splnění povinností již nelze upustit od sankcí, které jsou s nesplněním 
těchto povinností spojeny. Apelujeme však na uchazeče, aby při tvorbě návrhu projektů 
stanovili především termín dosažení výsledků svědomitě, jelikož změnové řízení má být 
mimořádnou variantou a nikoliv běžnou, neboť je toto spojeno se zvýšeným nárůstem 
administrativy na obou stranách. O změnovém řízení navíc nemusí být rozhodnuto kladně, 
např. v případě, že v žádosti nebude řádně odůvodněno, proč příjemce není schopen splnit 
jím navržený termín dosažení výsledku. 

Je třeba rozlišovat mezi povinnostmi, které jsou stanoveny pro činnosti v průběhu řešení 
projektu a povinnostmi, které jsou stanoveny po jeho ukončení a po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytnutí podpory, tedy po dobu tří let ode dne ukončení řešení projektu. Tato tříletá lhůta 
je zavedena z důvodu pokrytí veškeré komunikace a vzájemné spolupráce s příjemci 
podpory, a to nejen během samotného řešení projektu, ale i při následném vyhodnocování 
výsledků a dopadů. Poskytovatel má ze zákona povinnost monitorovat nejen samotné 
řešení, ale i jeho dopady. Proto je stanovena platnost Smluv o poskytnutí podpory po tuto 
dobu, jelikož poskytovatel si potřebuje zajistit jistou součinnost příjemce. 
Ve Všeobecných podmínkách jsou stanoveny v prvé řadě dva druhy povinností, jejichž 
porušení má dva různé následky: 

1. porušení rozpočtové kázně a na to navázaný odvod určitého procenta veřejné 
podpory zpět 

2. porušení smluvní povinnosti, za které následuje stanovená smluvní pokuta.  
V tomto druhém případě jsou stanoveny důvody, pro které může poskytovatel vypovědět 
Smlouvu o poskytnutí podpory nebo od ní odstoupit. Mimo povinností jsou ve Všeobecných 
podmínkách stanovena i různá časová období, na která jsou jednotlivé povinnosti navázány 
a ve kterých je nutné je plnit, příp. ve kterých může dojít k porušení plnění povinností. 
Z charakteru jednotlivých povinností lze dovodit, že většina z nich je vázána na období 
řešení projektu.  
Jen některé přetrvávají i po jeho ukončení, a to po výše zmíněnou lhůtu tří let. Jedná se 
zejména o povinnosti informační, tedy povinnost podávat poskytovateli informace spojené  
s plněním implementačního plánu. Nesplnění této informační povinnosti je sankcionováno 

 



 

smluvní pokutou a nespadá tudíž do přísnějšího režimu porušení rozpočtové kázně. Jak již 
bylo uvedeno, poskytovatel vyžaduje informace o plnění implementačního plánu za účelem 
hodnocení a posuzování výsledků a dopadů řešení projektů. Příjemce nebude sankcionován 
za samotný průběh implementace výsledků v praxi, resp. za to, že se mu nedaří výsledky 
implementovat. Z podstaty řešení projektu by takový přístup byl nepřiměřený. Bude však 
sankcionován, pokud by o této skutečnosti (průběhu implementace nebo nemožnosti 
výsledek implementovat) poskytovatele neinformoval.  
Příjemce má samozřejmě povinnost činit vše pro to, aby cílů bylo dosaženo, tedy vyvine 
maximální úsilí k implementaci výsledků do praxe, což je stanoveno i ve Všeobecných 
podmínkách. Tato povinnost však stojí mimo soubor povinností ostatních (nachází se v 
článku 3) a není tak spojena s žádným následkem v podobě sankcí či odvodů. Poskytovatel 
však apeluje na příjemce v tom směru, aby také tuto povinnost brali vážně, jelikož i nadále je 
postižitelné jednání, kdy by záměrně v této věci nic nečinil. 
Na základě tohoto vyjádření se domníváme, že takto nastavené Všeobecné podmínky jsou 
srozumitelné a pro řešitele, který řádně plní povinnosti, k nimž se zavázal, transparentní. 
Technologická agentura ČR garantuje, že bude nadále vyžadovat dodržování uzavřených 
smluv a zároveň neuvažuje o tom, že by byl řešitel nějakým způsobem postižen za nesplnění 
podmínek, které nejsou ve smlouvě explicitně uvedeny.  
Pokud by však vyjádření TA ČR nebo ustanovení ve smlouvách (včetně všeobecných 
podmínek) nebylo zřejmé, uvítáme jakékoliv podněty a zvážíme případnou změnu formulace.  
 
 

 


