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Upozornění: Dále uvedené odpovědi na dotazy k podmínkám soutěže jsou nezávaznými 

vysvětleními poskytovatele, která mají být nápomocna uchazečům při přípravě žádostí 
o podporu a používají obecné / hypotetické příklady. V konkrétním případě je odpovědností 

uchazeče, aby posoudil, zda se popsaný příklad týká i jeho konkrétní situace. 

V případě pochybností má před textem těchto odpovědí vždy přednost text zadávací 

dokumentace a před ním relevantní právní předpisy, které jsou pro soutěž závazné. 

 

1. Elektronická přihláška, přílohy a formální náležitosti  

1.1. Dotaz: 
Čestné prohlášení je možné vytisknout až po odeslání konečné verze elektronické přihlášky 
v systému?  
 

Odpověď: 
Nikoliv, čestné prohlášení v části 3.1.9. přihlášky lze vytisknout i v předstihu, protože tato část 
přihlášky není opatřena vodoznakem „pracovní verze“ ani v průběhu jejího vyplňování. Uchazeč 
tedy může postupovat i následovně: vyplní potřebné údaje v části 3. přihlášky, zkontroluje část 
3.1.9. (zda jsou promítnuty potřebné údaje, případně další vyplní –  zda obdržel / neobdržel 
podporu na obdobný projekt), vygeneruje pdf soubor přes ikonu tisku (v části Mé projekty) a 
z tohoto souboru vytiskne poslední stránky, na kterých bude čestné prohlášení umístěno, a předloží 
prohlášení k podpisu oprávněné osobě. (Zbytek přihlášky musí však vytisknout teprve po jejím 
odeslání v systému – teprve pak nejsou ostatní části přihlášky zatíženy vodoznakem „pracovní 
verze“!) 
 

1.2. Dotaz: 
Je nutno všechny přílohy z elektronické přihlášky dodat rovněž do tištěné verze?  
 

Odpověď: 
Ne, papírová verze žádosti o podporu musí obsahovat kromě přihlášky vytištěné po odeslání 
v informačním systému (nesmí jít o pracovní verzi!) pouze některé z dokumentů přiložených 
v elektronické přihlášce, oproti třetí soutěži došlo ke změně.  
Pouze elektronicky se přikládají životopisy členů řešitelského týmu a účetní výkazy uchazeče, 
(případně zvláštní oprávnění k činnosti), v části příloh za projekt se přikládají elektronicky Návrh 
projektu, Doložení potenciálu uplatnění výsledků (v podobě marketingové studie / analýzy trhu), 
Smlouva mezi účastníky – tzn. tyto dokumenty není třeba přidávat k písemné verzi žádosti – viz kap. 
8 zadávací dokumentace soutěže.  
Pro smlouvu mezi účastníky projektu však nadále platí, že musí být již při podání žádosti platně 
uzavřena (obvykle formou smlouvy o smlouvě budoucí) a do elektronické přihlášky nově musí být 
vložen sken této smlouvy s podpisy. (Pozn.: bude-li v elektronické přihlášce přiložen nepodepsaný 
text a zároveň originál smlouvy bude součástí písemné verze žádosti, nebude to považováno za 
chybu, i tuto alternativu zadávací dokumentace připouští) 

 

1.3. Dotaz: 
Nemohu pracovat se systémem – při založení „nového projektu“ nevidím ve formuláři dole lištu, 
kde má být potvrzovací tlačítko. Jak toto vyřešit? 

Odpověď: 
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Aplikace je optimalizována na minimální velikost okna prohlížeče 1024x768 bodů. Uchazeč zřejmě 
používá menší rozlišení (případně nemaximalizoval okno prohlížeče nebo nemá lupu nastavenou 
na hodnotě 100 %), kdy se spodní tlačítková lišta s tlačítkem nemusí zobrazit. I tak, by ale měl být 
viditelný scrollbar a pomocí něj se lze posunout dolů k tlačítku. 

 

1.4. Dotaz: 
Při použití funkce „Kontrola projektu“ při vyplňování přihlášky se objevují následující hlášení. 
Půjde přihláška přesto odeslat? 
2. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU / 2.4. Klíčová slova v anglickém jazyce 
► Zřejmě se nejedná o anglický text. 
3. UCHAZEČI PROJEKTU / 3.1. [K] xxx, spol. s r.o. / 3.1.1. Identifikační údaje uchazeče 
► Není vyplněno pole 3.1.1.20. ID Datové schránky.  
3. UCHAZEČI PROJEKTU / 3.1. [K] xxx, a.s. / 3.1.1. Identifikační údaje uchazeče 
► U statutárních měst (Brno, Liberec, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem) je 
vyžadováno vyplnění pole 3.1.1.24. Kód městské části 

Odpověď: 

Ano, jde o žluté kontroly, tzv. Upozornění. Tyto hlášené nedostatky nebrání v odeslání vyplněné 

přihlášky. (Poznámka: kontrola u bodu 2.4 někdy označuje za chybný i text, který je vpořádku. 
Po ověření vyplnění pole tedy dále tuto hlášku doporučuji ignorovat. Kontrola vyplnění městské 
části a jejího kódu je někdy chybně vyžadována i u okresů Praha-východ, Praha-západ, pro které 
není relevantní, v těchto případech prosím hlášku ignorujte.) 

Finálnímu odeslání přihlášky by bránila pouze červeně uvedená chybová hlášení kontroly.  

Zároveň platí, že na kontroly nelze spoléhat, systém rozpozná a upozorní pouze na některé 
nedostatky, za úplnost a správnost vyplnění údajů zodpovídá uživatel sám. 

 

1.5. Dotaz: 
Jak má vypadat smlouva o účasti na řešení projektu a musí již být podepsána zástupci všech 
účastníků? Může ji uchazeč-koordinátor uzavřít formou dílčích smluv s jednotlivými účastníky 
projektu? 
Odpověď: 
Ano, smlouva by měla být již podepsána, není postačující jen návrh smlouvy. Může být samozřejmě 
formou smlouvy o smlouvě budoucí a musí určovat základní principy spolupráce (včetně způsobu 
rozdělení práv k budoucím výsledkům projektu). Podrobnost musí být přiměřená tomu, aby oponent 
při hodnocení mohl posoudit, zda se jedná o účinnou spolupráci mezi účastníky (což lze dovodit 
z návrhu projektu nebo případně právě ze smlouvy). 
 
Je pochopitelné, že po vyhlášení výsledků soutěže (12. 4. 2019) a podpisu smlouvy mezi uchazečem-
koordinátorem a MPO bude smlouva aktualizována (např. formou dodatku) nebo teprve dojde 
k uzavření smlouvy definované nyní ve smlouvě o smlouvě budoucí. Smlouva mezi uchazečem-
koordinátorem a dalšími účastníky projektu (její finální verze) pak musí odrážet povinnosti, které 
jsou pro příjemce podpory stanoveny ve smlouvě uzavřené s MPO (jejíž vzor je součástí zadávací 
dokumentace jako Příloha IV.). 
 
Ano, akceptovatelná je smlouva o účasti na řešení projektu i formou dílčích smluv mezi uchazečem-
koordinátorem a jednotlivými dalšími účastníky projektu.  
 
K elektronické přihlášce vkládejte sken podepsané smlouvy, do listinné verze žádosti pak již 
smlouvu vkládat nemusíte. (Za správný postup bude však považována i dosavadní praxe – tj. vložení 
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nepodepsaného obsahu smlouvy do elektronické verze při současném přiložení originálně 
podepsané smlouvy k listinné podobě žádosti o podporu.) 

 

1.6. Dotaz: 
Musí být kromě čestného prohlášení podepsána celá žádost o podporu, např. na titulní straně? A 
jaké datum má být na čestném prohlášení? 
Odpověď: 
Ne, není nezbytné podepisovat žádost na titulní straně. Rozhodující jsou podpisy na čestných 
prohlášeních jednotlivých uchazečů (která jsou součástí elektronické přihlášky jako část 3.1.9. 
v podobě bez podpisů, k listinné podobě žádosti se však přiloží originálně podepsaná). 
Datum na čestném prohlášení může být starší než je den podání žádosti (ale musí spadat do 
soutěžní lhůty).  
 

1.7. Dotaz: 
Které přílohy musí být doloženy jako originální, které postačí jako kopie, popřípadě je nutno mít 
podpisy notářsky ověřené ? 
Odpověď: 
Z příloh je nutno doložit v papírové verzi s originálními podpisy pouze čestná prohlášení uchazečů 
(která jsou vyplněna rovněž v elektronické přihlášce, kde jsou však bez podpisů). K formě smlouvy 
mezi účastníky viz dotaz 1.5 výše. 
Další přílohy (např. výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad o oprávnění k činnosti ve 
výzkumu a vývoji, zplnomocnění pro podepisující osobu) lze dokládat v podobě prostých kopií. 
Podpisy nemusí být ověřené.  
 

1.8. Dotaz: 
Musí za VŠ podepisovat čestné prohlášení uchazeče rektor?  
Odpověď: 
Osoba jednající jako statutární orgán (tj. rektor – k žádosti se dokládá prostá kopie jeho 
jmenování) může zplnomocnit k podpisu i jinou osobu. V tom případě je však nutné přiložit k žádosti 
tuto plnou moc (postačí prostá kopie). 
Z textace plné moci musí být zřejmé, že zmocněnec je oprávněn činit za uchazeče úkony související 
s podáním žádosti o účelovou podporu projektů výzkumu a vývoje (může jít samozřejmě také 
o zastupování „v plném rozsahu“). 
Je vpořádku, pokud na čestném prohlášení je vyplněno jméno a další údaje za rektora a 
v zastoupení takto připravené prohlášení podepíše zplnomocněná osoba.  
Pro smlouvu o účasti na řešení projektu platí, že může být podepsána jinou osobou než čestné 
prohlášení, ale opět musí být doloženo, že jde o osobu oprávněnou za uchazeče (VŠ) jednat, tj. 
přiloží se příslušná plná moc.  
 

1.9. Dotaz: 
Má odevzdávat účetní výkazy i další účastník projektu, pokud jde o veřejnou vysokou školu nebo 
veřejnou výzkumnou organizaci (v.v.i.)? 
Odpověď: 

Ne, u účetních výkazů je stanovena výjimka pro výzkumné organizace v roli dalších účastníků 
projektu, a to pokud jde o veřejné výzkumné instituce (dle zákona č. 341/2005 Sb.), veřejné vysoké 
školy nebo organizační složky státu (viz zadávací dokumentace soutěže, kap. 3).  
 

1.10. Dotaz: 
Má se tištěná podoba přihlášky i s přílohami spojit dohromady např. kroužkovou vazbou a 
zapečetit? 
Odpověď: 
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Ano, v případě kroužkové vazby nějak vhodně zabezpečit (protažením provázku – na konce přelepky 
s razítkem / parafou) – aby bylo zřejmé, že nelze dodatečně vkládat či vyměňovat žádné listy 
(samotná kroužková vazba proto nestačí). Viz také popis v zadávací dokumentaci, kap. 8.1. 
 

1.11. Dotaz: 
Jak uchazeč dokládá oprávnění k činnosti VaV? Postačí mít v předmětu podnikání „výroba, obchod 
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“? A co se rozumí dalšími 
oprávněními, která vyžadují zvláštní předpisy? 
Odpověď: 
Oprávnění k podnikání v oblasti výzkumu a vývoje lze doložit např. výpisem z živnostenského 
rejstříku nebo může být doloženo výpisem z obchodního rejstříku, má-li uchazeč tuto činnost v 
předmětu podnikání. Ano, uvedená formulace může být dostačující a dokládat oprávnění k volné 
živnosti „Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd“ pod 
bodem 64 Přílohy č. 4 živnostenského zákona. (Oprávnění k VaV činnosti v oborech, které pod 
zmíněnou Přílohu 4 nespadají – např. činnosti s trhavinami – je samozřejmě nutno doložit jiným 
oprávněním, které je pro daný obor vyžadováno.)  
Nezbytnost doložit další oprávnění, která vyžadují zvláštní předpisy, závisí na předmětu konkrétního 
navrhovaného projektu – týká se např. projektů, které předpokládají práci s laboratorními zvířaty 
ad.  
 
 

1.12. Dotaz: 
Adresní údaje nebo název uchazeče, které se v části 3.1.1. vyplnily automaticky dle IČO nejsou 
správné / aktuální. Jak je opravím? 
Odpověď: 
U většiny údajů je umožněno provedení opravy přímo uživatelem vyplňujícím přihlášku.  
Opravy, které provedete, okomentujte v poli 3.1.1.30.  
Toto pole použijte i pro případ, kdy pole s chybným údajem editovatelné nebude a neumožní Vám 
úpravu provést. (Pro ověření však doporučujeme nahlásit problém s číslem projektu (FV40xxx) 
a názvem účastníka technickému helpdesku (turekj@mpo.cz) a v kopii na korinkova@mpo.cz. 
Pracovníci MPO Vám potvrdí, zda komentář v poli 3.1.1.30. je v konkrétním případě dostačujícím 
řešením nebo Vám doporučí jiný postup.) 
  

1.13. Dotaz: 
Jak starý může být výpis z obchodního rejstříku a musí jít o ověřenou podobu? 
Odpověď: 

Postačuje verze stažená z portálu justice.cz , nemusí být tedy nijak ověřená. Měla by obsahovat 
aktuálně platné údaje, zejména o podepisujících osobách.  
Skutečnosti, které platí v okamžiku podání žádosti a nejsou ještě zapsány v OR (např. změna názvu 
firmy, změna v osobách jednatelů nebo způsobu jejich jednání atd.) by měly být doloženy 
relevantními dokumenty (zápis z valné hromady apod.). O takových změnách, které proběhnou po 
podání žádosti je rovněž uchazeč povinen informovat MPO, a to do 7 kalendářních dnů.  
 

1.14. Dotaz: 
Jak se posuzuje nově stanovený maximální stránkový limit pro vlastní návrh projektu? 
Zahrnuje se do něj i marketingová studie / analýza trhu? Lze některé části projektu dát do dalších 
příloh? Počítá se jako normostrana 1800 znaků včetně mezer? Započítají se do daného rozsahu také 
obrázky a tabulky nebo jejich popisky? 
Odpověď: 
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Omezení se vztahuje na text samotného návrhu projektu. Ten by neměl přesáhnout 30 krát 1800 
znaků (počítáno bez mezer). Toto omezení se nevztahuje na marketingovou studii / analýzu trhu, 
která musí být v samostatném souboru.  
Mezi textem mohou být případně nákresy, které slouží pro ilustraci a nepočítají se do stránkového 
rozsahu. Stránkové omezení samozřejmě nelze obcházet tím, že by podstatné části textu byly vloženy 
do tabulky a nadepsány jako „obrázek“. Pokud část textu bude v tabulce, bude považována stále 
za součást textu, který se musí vejít do 30ti normostran. 
Vlastní návrh projektu musí obsahovat alespoň stručný popis všech stanovených bodů (viz povinná 
osnova v příloze II.1 zadávací dokumentace). Připomínáme, že návrh projektu je následně součástí 
smlouvy o poskytnutí podpory a je závazný. Další případné přílohy nad rámec vlastního návrhu 
projektu tedy mohou obsahovat pouze doplňující informace, nemůže do nich být vyčleněn žádný bod 
povinné osnovy jako celek. (Pokud je využito možnosti §8 odst. 4  Zákona o výběru dodavatele, musí 
být dodavatel, předmět dodávky a cena uvedeny v samotném návrhu projektu, v případné další 
příloze může být pouze podrobnější odůvodnění, na něž bude odkázáno.) 
S případnými dalšími nejasnostmi k podmínce 30ti stran textu doporučujeme obrátit se na kontaktní 
osobu: 224 85 26 21. 

 

2. Kdo může žádat a o kolik?  

2.1. Dotaz: 
Je nějak omezena účast podniků jejich právní formou, sídlem v hl.m. Praha nebo odvětvím (NACE-
kódem), ve kterém podnikají? 
Odpověď: 
Ne, uchazečem mohou být i subjekty se sídlem v hl.m. Praha, bez ohledu na hospodářské odvětví či 
obor, v němž působí (pokud dané odvětví není vyloučeno z působnosti Nařízení Komise č. 651/2014, 
kterým se program TRIO řídí).  
Právní forma subjektu není rozhodující, rozhodující je naplnění definice pojmu „podnik“ – 
důležitou podmínkou je pravidelný výkon hospodářské činnosti (viz také Příloha I zadávací 
dokumentace). 
 

2.2. Dotaz: 
Může žádat o podporu jeden podnik sám? Případně, mohou být jedinými účastníky projektu dva 
podniky? 
Odpověď: 
Ne, na projektu musí spolupracovat alespoň jedna výzkumná organizace (ve smyslu tzv. účinné 
spolupráce – viz pojmy v Příloze I. zadávací dokumentace, pozor např. na „nezávislost“ podniku 
a VO, nemůže jít o dceřinou firmu podniku).  
 

2.3. Doplňující dotaz: 
Proč jsou uvedeny v kap.7 v tabulce s hodnotami maximálních intenzit podpory dvojí hodnoty – 
jedny pro případ průmyslového výzkumu (/experimentálního vývoje), bez účinné spolupráce, druhé 
pak pro případ „s účinnou spoluprací“, pokud je účinná spolupráce v projektu povinnou 
podmínkou? 
Vysvětlení: 
Nižší hodnoty mohou platit v následujícím příkladu: uchazečem-koordinátorem je podnik a jediným 
dalším účastníkem projektu je výzkumná organizace, jejíž činnosti budou v projektu tvořit pouze 8 
% z celkových způsobilých nákladů projektu (tj. méně než 10 %); tedy je splněna podmínka účinné 
spolupráce s VO ve smyslu základní podmínky programu TRIO, ale nejsou splněny všechny 
podmínky pro získání bonifikace za účinnou spolupráci s VO (zúčastněný podnik proto získá nižší % 
podpory).  
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2.4. Dotaz: 

Může výzkumná organizace v roli dalšího účastníka projektu žádat o 100% dotaci svých nákladů 
nebo se musí podílet alespoň 10 % z vlastních zdrojů na jejich úhradě (viz podmínka bonifikace 
popsaná v kap. 7 zadávací dokumentace)? 
Odpověď: 
Výzkumná organizace může na nehospodářské činnosti v projektu žádat až 100% dotaci na své 
náklady. Nemusí hradit žádný podíl ze svých zdrojů.  
Výjimkou může být situace, kdy sama VO žádá o nižší než 100% dotaci proto, že by jinak v součtu 
s dalšími účastníky projektu překročila intenzita podpory (tj. výše dotace / celkovým způsobilým 
nákladům) limit 70 %, který platí celkově za projekt. V takovém případě může VO dofinancovat 
zbylé způsobilé náklady na své činnosti v projektu z vlastních zdrojů (může jít i o veřejné zdroje, 
neboť dotace v tomto případě je poskytována mimo režim veřejné podpory).  
 

2.5. Dotaz: 
Může být splněna podmínka pro bonifikaci za účinnou spolupráci mezi podnikem a výzkumnou 
organizací (VO) více výzkumnými organizacemi zároveň? Příklad: celkové způsobilé náklady 
projektu ve výši 10 mil. Kč by byly rozděleny mezi uchazeče následovně: podnik zajišťuje činnosti 
v hodnotě 8 mil. Kč, první VO v hodnotě 750 tis. Kč, 2. VO rovněž 750 tis. Kč a 3. VO zajišťuje 
činnosti s náklady 500 tis. Kč. 
Odpověď: 
Ne, v uvedeném příkladu podmínka pro bonifikaci splněna není. Podmínka by splněna byla, pokud 
by kterákoli z uvedených tří VO zajišťovala v projektu činnosti s celkovými způsobilými náklady ve 
výši alespoň 1 mil. Kč.  
 

2.6. Dotaz: 
Mohou se projektu účastnit zahraniční uchazeči? Nebo může být zahraniční subjekt zapojen 
případně jako dodavatel výzkumných služeb (v rámci subdodávek)? 
Odpověď: 
Ano, účastnit projektu se mohou, ale pouze uchazeči ze zemí a za podmínek uvedených v §18 odst. 
11 zákona č.130/2002 Sb. Zároveň musí splnit všechny podmínky soutěže! viz také kap. 3 zadávací 
dokumentace. 
 
Pro subdodávky výzkumných služeb platí, že jejich dodavatelem nesmí být člen řešitelského týmu 
nebo jiný zaměstnanec příjemce nebo dalšího účastníka projektu nebo osoba spojená s příjemcem 
nebo dalším účastníkem projektu (ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů). Zároveň platí pro výzkumnou organizaci, že subdodávky může 
pořizovat opět jen od výzkumné organizace. 
 
Pro dodávky obecně - je nutno postupovat v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek. 
Zákon č.130/2002 Sb., kterým se soutěž v programu TRIO řídí, dává také možnost popsat předem 
do návrhu projektu ke konkrétnímu předmětu dodávky vybraného dodavatele a cenu dodávky. 
Takový výběr však musí být náležitě zdůvodněný, například jedinečností vybavení, kterým dodavatel 
disponuje (tj. žádný jiný subjekt by nebyl schopen službu dodat). V případě, kdy by byl vybrán 
předem dodavatel ze zahraničí, je nutno zvážit také např. otázku dopravních nákladů apod. – 
vhodnost tohoto výběru bude posuzována při komplexním hodnocení návrhu projektu.  
 

2.7. Dotaz: 
Jak určím velikost podniku? Kde najdu předpisy EU, na něž je v zadávací dokumentaci 
odkazováno? 
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Odpověď: 
Při určení velikosti podniku je nutno zohlednit i propojené a partnerské podniky – tj. u počtu 
zaměstnanců a hodnoty obratu a aktiv přičíst buď zcela, nebo částečně i hodnoty za vlastnicky 
provázané podniky tak, jak je popsáno v Příloze 1 Nařízení Komise EU 651/2014. 
Odkazy na plné texty Nařízení Komise i Rámce pro státní podporu VaVaI EU zmíněných v kapitole 
1 zadávací dokumentace této soutěže lze nalézt např. na webu Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže,  v sekci Veřejná podpora:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&qid=1404283662652&from=CS  
 

Na webu ÚOHS je zveřejněna i příručka pro určení velikosti podniku, která obsahuje typové 
příklady: http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/user_guide_sme.pdf  
 

2.8. Dotaz: 

Pokud bude v projektu v roli koordinátora vystupovat výzkumná organizace, bude na ni hleděno 
jako na podnik a dotace bude poskytnuta v režimu veřejné podpory?  

Odpověď: Ano, znamená to tedy maximální intenzitu podpory pro příslušnou velikostní kategorii 
podniku a typ VaV činnosti (viz tabulka s % v kapitole 7 zadávací dokumentace) a povinnost 
dofinancovat náklady projektu z neveřejných zdrojů. Těmi mohou být příjmy VO z hospodářské 
činnosti, může jít i o smluvní výzkum. Naopak nemohou být pro dofinancování projektu použity 
prostředky z jiných dotací, ani institucionální podpora výzkumné činnosti poskytovaná dle zákona 
č.130/2002 Sb.  
(Toto neplatí pro VO v roli dalšího účastníka projektu, která by měla nárok na 100% dotaci, ale 
žádá o nižší procento – pak může dofinancovat z libovolných vlastních zdrojů.) 
 


