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Program TRIO – 4. veřejná soutěž

Semináře pro uchazeče: 17., 19., 24. a 25.9.2018
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Osnova prezentace:
Program TRIO

Kde najít zadávací dokumentaci (ZD) s podmínkami soutěže
Změny proti 3.VS TRIO
ZD, hlavní kapitoly:
1. Právní rámec
2. Harmonogram a základní podmínky
3. Uchazeči
4. Hodnocení a věcné zaměření projektů
5. Výsledky projektu
6. Náklady
7. Poskytnutí podpory
8. Způsob podání žádosti
Přílohy ZD
Elektronická přihláška
Uzavírání smluv, realizace projektu – povinnosti příjemce, kontroly
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TRIO - program 

• financovaný z národních prostředků 
( → žadateli i subjekty z Prahy)

• doba trvání programu 2016 – 2022, 
celkový objem podpory schválený vládou 6,1 mld. Kč 

• jednostupňové veřejné soutěže vyhlášené 2015/2016/2017/2018 –
tzn. financování projektů od 2016, resp. 2017, resp. 2018, resp. 2019

• program je oznámen Evropské komisi podle Nařízení Komise
č.651/2014, procesně se průběh veřejných soutěží řídí zákonem
č.130/2002 Sb.

• specifikem je zaměření programu na tzv. KETs (klíčové technologie),
které pod pojmem „znalostní domény“ figurují také v RIS3 strategii
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TRIO – hodnocení 3.VS, kde najde uchazeč
V systému elektronické přihlášky, po přihlášení – v sekci „Mé 
projekty“ – uvnitř původní přihlášky – rozkliknete „Návrh 
projektu“ – objeví se struktura jako na obrázku a poslední část 
„Hodnocení návrhu ...“ obsahuje pdf oponentních posudků a 
závěrečného hodnocení Radou programu TRIO



Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu

ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE 
A INFRASTRUKTURA

Kde najít zadávací dokumentaci (ZD) 4.VS – www.mpo.cz

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-
ctvrte-verejne-souteze-v-programu-trio--239644/

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-ctvrte-verejne-souteze-v-programu-trio--239644/


Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu

ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE 
A INFRASTRUKTURA

Kde najít zadávací dokumentaci (ZD) 4.VS – www.mpo.cz
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Změny proti 3.VS TRIO

pouze 2 žádosti na IČO v roli uchazeče-koordinátora

max. 70% podíl dotace na nákladech projektu (v součtu za 
všechny uchazeče)

bodovaná kritéria – upravena
Změnou je zejm. přeřazení některých kritérií do binárních 
(splnění účinné spolupráce, ekonomická i odborná způsobilost 
uchazečů), tudíž nelze v těchto kritériích „ztratit body“, závažné 
nedostatky však povedou k nedoporučení podpory projektu.
Dále je kladen větší důraz např. na technické parametry 
výsledků (jejich konkrétní popis) a jejich srovnatelnost v rámci 
ČR i zahraničí.
Pro Automotive body v kritériu 6 za konkrétní témata.



8

Právní rámec

• zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací (dále jen „Zákon“) – viz např. uchazeči, proces 
hodnocení projektů, způsobilé náklady atd.

• Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, (dále 
jen „Nařízení Komise“) – viz např. způsobilé  náklady (článek 
25), intenzita podpory, definice pojmů (výzkum versus vývoj –
článek 2 body 85,86, MSP – Příloha I. Nařízení Komise)

• Sdělení Komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a 
inovací (2014/C 198/01) (dále jen „Rámec“)

• zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla (nový §14g an. se na 
program TRIO nevztahují)

• ve fázi uzavírání smluv a realizace projektu jsou relevantní další 
předpisy (zákon o registru smluv, předpisy ke kontrole atd.)

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
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Harmonogram a základní podmínky

• finanční alokace: 442 mil. Kč pro 1. rok, celkem na 4.VS 
cca 1,7 mld. Kč (předpokládá se podpora cca 120 projektů)

• projekty maximálně 4leté*, začátek v lednu-srpnu 2019!

• příjem žádostí: od 4.9.2018 do 31.10.2018, 12 (14) hod.!

• hodnoticí lhůta: do 12. dubna 2019 (vyhlášení výsledků na 
webu MPO)

• jako „uchazeč–koordinátor“ maximálně dva návrhy projektů

• jako „další účastník projektu“ v libovolném počtu projektů

• nemohou být: projekty se stupněm utajení podle zákona 
č.412/2005 Sb.; základní výzkum 

*Pozn.: minimální délka projektu není stanovena – ale musí být dostatečná pro 
naplnění cílů!
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Uchazeči v projektu 

• podnik nemůže být jediným účastníkem projektu, vždy s ním musí 
spolupracovat alespoň jedna nezávislá VO

• pojem účinná spolupráce dle Nařízení Komise – viz Příloha I.1 s 
definicemi základních pojmů – tj. spolupráce musí mít charakter 
kolaborativního výzkumu (nikoliv smluvního), musí jít o dvě nezávislé 
strany (posuzujeme obdobně jako propojené či partnerské podniky 
v definici MSP)

• Smlouva o účasti na řešení projektu – není zadán vzor, pouze 
doporučení k obsahu v Příloze II.2 ZD – rozdíl mezi verzí u žádosti a 
verzí finální (v té musí být všechny povinnosti dle Smlouvy s MPO), 
může být 1 vícestranná, nebo koordinátor s každým DÚP zvlášť

• uchazeč-koordinátor + maximálně 3 další účastníci projektu

• zákaz subdodávek VaV služeb od osob spojených s účastníky!
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Uchazeči - podniky

• podnik – definice:

„Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou 
činnost, bez ohledu na svou právní formu. K těmto subjektům patří 
zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky 
vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo 
sdružení, která pravidelně vykonávají hospodářskou činnost.“

Pro označení příjemce jako podniku je rozhodující to, zda vykonává 
hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků nebo služeb 
na daném trhu. (Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. června 1987 ve věci Komise v. 

Itálie, C-118/85, Recueil 1987, s. 2599, bod 7; rozsudek Soudního dvora ze dne 18. června 
1998 ve věci Komise v. Itálie, C-35/96, Recueil 1998, s. I-3851, bod 36; rozsudek Soudního 

dvora ze dne 19. února 2002 ve věci Wouters, C-309/99, Recueil 2002, s. I-1577, bod 46.)

• FO – pozor na osobní náklady; musí vést účetnictví
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Uchazeči - MSP

• určení velikosti podniku – vliv na % podpory!
• Příloha I. Nařízení Komise:

• co se posuzuje – 1. počet zaměstnanců (musí být pod limitem –
malý podnik 50, střední podnik 250), 2. obrat nebo bilance v 
rozvaze (jedna z finančních veličin musí být pod limitem – malý 
podnik 10 mil. EUR, střední podnik 50/43 mil. EUR)

• za které podniky – pojmy partnerské / propojené podniky – jejich 
hodnoty se připočítávají částečně / zcela, výjimky, specifické 
případy (investoři, veřejné organizace, propojení přes fyzickou 
osobu)

• za jaké časové období, změny (ztráta statusu MSP)

• počet zaměstnanců – jaký údaj (účetní závěrka, přičíst případně 
majitele firmy, který se aktivně podílí na jejím chodu)
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Uchazeči – MSP – Uživatelská příručka 
k definici malých a středních podniků

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/manualy-metodiky-a-dalsi-dokumenty.html

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/manualy-metodiky-a-dalsi-dokumenty.html
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Uchazeči – MSP – Uživatelská příručka

Poznámka: tzv. mikropodniky (do 10 zaměstnanců) nejsou v 
programu TRIO proti malým podnikům nijak zvýhodněny
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Uchazeči – MSP – Uživatelská příručka
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Uchazeči – MSP – Uživatelská příručka



Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu

ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE 
A INFRASTRUKTURA

Uchazeči – MSP – Uživatelská příručka



Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu

ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE 
A INFRASTRUKTURA

Uchazeči – MSP – Uživatelská příručka



Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu

ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE 
A INFRASTRUKTURA

Uchazeči – MSP – Uživatelská příručka
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Uchazeči – výzkumné organizace

• VO v roli dalších účastníků projektu mohou obdržet až 100% 
intenzitu podpory (pouze na nehospodářské činnosti)

• VO jako „koordinátor“ – nevýhodné, protože musí vystupovat 
v tom případě jako „podnik“, včetně %ního limitu podpory.
Pokud si zažádá o 100% dotaci, je to nesplnění podmínek 
soutěže a vyřazení již při formální kontrole.

• VO: definice dle Nařízení Komise, nově seznam VO vedený 
MŠMT (§33a Zákona, účinný od 1.7.2017), podrobně viz 
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-
organizaci

• nezapsané organizace musí MPO posoudit samo, proto je nutno 
doložit podklady v tom rozsahu, jak jsou žádány MŠMT viz výše.

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci
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Uchazeči – výzkumné organizace 

• „organizací pro výzkum a šíření znalostí“ se rozumí subjekt (např.
univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií,
zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální
spolupracující subjekt zaměřený na výzkum) bez ohledu na jeho
právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva)
nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle
základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj
nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací
nebo transferu znalostí. Vykonává-li tento subjekt rovněž
hospodářské činnosti, je třeba o financování, nákladech a příjmech
souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené účetnictví. Podniky, jež
mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, například jako
podílníci nebo členové, nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům,
jichž dosáhl; ... Nařízení Komise, článek 2 bod 83
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Uchazeči - způsobilost
• nezpůsobilými jsou např. „podniky v obtížích“ – pojem viz 

Příloha I.1 ZD, jde o definici z Nařízení Komise, obsahuje několik 
definičních znaků a stačí, když je naplněn jeden z nich!, aby se 
jednalo o podnik v obtížích

• poslední definiční znak uvedený v písm. e) však má dva prvky, 
které musí být splněny současně, aby byl tento znak naplněn:

Čl. 2 odst. 18 bod e) nařízení Komise č. 651/2014 je splněn pokud obě kritéria [tedy 
jak kritérium 1) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5, 
tak i kritérium 2) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před 
úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0] jsou naplněna v obou uplynulých 
letech. Pozn.: posuzováno na základě účetní závěrky.

• písm. e) se neposuzuje u MSP; písm. a) / b) se neposuzuje u 
MSP mladších tří let (tj. u déle existujících MSP se posuzuje!)

• Vysvětlení ÚOHS: http://www.uohs.cz/cs/verejna-
podpora/podniky-v-obtizich.html

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podniky-v-obtizich.html
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„podnikem v obtížích“ se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna 
z následujících okolností:
a) V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním 
podnikem existujícím méně než 3 roky ...), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke 
ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je 
výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, jež se 
obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu 
upsaného základního kapitálu. ... a „základní kapitál“ zahrnuje případně jakékoli 
emisní ážio.
b) V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky 
společnosti (která není malým nebo středním podnikem, jehož existence 
nepřesahuje tři roky ...), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než 
poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. ...
c) Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik 
splňuje kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na 
žádost svých věřitelů.
d) Jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo 
neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj 
uplatňuje plán restrukturalizace.
e) V případě podniku, který není MSP, kde v uplynulých dvou letech:
1) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a
2) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, 
zdaněním a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0.
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Uchazeči - způsobilost
• požadavek na 2letou účetní historii – každý uchazeč (výjimkou 

VVŠ, VVI, OSS) dokládá za bezprostředně předcházející dvě 
uzavřená účetní období účetní výkazy (rozvaha, VZZ, příloha –
tzn. ne další části závěrky, ne konsolidované)

• prokázání prostřednictvím jiného subjektu – pouze pokud sám 
tuto historii nemá a jestliže: 

• se jedná o uchazeče, který má právního předchůdce 
(zanikajícího / zaniklého i nezanikajícího / nezaniklého) a 
dojde k převodu alespoň 25 % hodnoty bilanční sumy dle 
poslední účetní závěrky; 

• nebo se jedná o uchazeče (s právním předchůdcem i bez), ve 
kterém uplatňuje rozhodující vliv právě jeden subjekt 
splňující sám podmínku dvouleté účetní historie. Za 
rozhodující vliv se považuje vlastnický podíl vyšší než 50 %.

http://rvvi.msmt.cz/
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Hodnocení a věcné zaměření projektů

• proces hodnocení projektů dle Zákona zahrnuje 1) kontrolu 
splnění podmínek soutěže (komise pro přijímání návrhů 
projektů), 2) odborné hodnocení projektu (oponenti)

• mezi oběma kroky platí: v případě zjištění nedostatků při 
prokazování způsobilosti podle § 18 poskytovatel písemně 
vyzve uchazeče k jejich odstranění ve lhůtě 5 kalendářních dnů

• důvody k nepřijetí do soutěže (bez možnosti nápravy) – např. 
není platně a originálně podepsané čestné prohlášení nebo 
není platně uzavřena smlouva mezi účastníky projektu

• oponenti hodnotí jak splnění tzv. binárních kritérií (ta odráží 
podmínky soutěže), tak míru naplnění bodovaných kritérií
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Hodnocení a věcné zaměření projektů

• každý projekt musí naplňovat:

• jak minimálně jednu z oblastí klíčových technologií (KETs) 
(fotonika / mikro- a nanoelektronika / nanotechnologie / 
průmyslové biotechnologie / pokročilé materiály / pokročilé 
výrobní technologie) – stručné popisy KETs viz Příloha I.3

• tak i minimálně jeden z vybraných cílů NPOV (Národních 
priorit orientovaného výzkumu) – seznam těchto cílů a jejich 
bližší popis viz Příloha I.2 zadávací dokumentace soutěže

• k prioritám z národní RIS3 strategie uvedeným v Příloze I.5 ZD 
se hlásí nepovinně – ale má to vliv na hodnocení v kritériu č.1
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Binární kritéria
1. projekt VaV – činnosti /náklady přiřazeny kategorii výzkum nebo vývoj, 

charakter novosti 

2. nepřekrývá se s jiným už podpořeným projektem / aktivitou

3. neobsahuje variantní řešení, formulován jednoznačně

4. dostatečná ekonomická i odborná způsobilost uchazečů, účinná 
spolupráce

5. soulad s alespoň jedním zvoleným cílem NPOV

6. má vazbu na jednu nebo více klíčových technologií (KETs)

7. odůvodněně předpokládá dosažení alespoň jednoho z uvedených druhů 
hlavních výsledků

8. návrh projektu obsahuje analýzu rizik

9. projekt není zaměřen na realizaci takových činností, které jsou vyžadovány 
právními předpisy či jinými regulativy a uchazeč by je musel realizovat 
v každém případě (tedy i bez poskytnutí podpory)

10. dostatečný motivační účinek

11. obecně soulad se zaměřením Programu a podmínkami veřejné soutěže
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Bodovaná kritéria

1. naplnění cílů Programu a soulad s vertikálními prioritami národní 
RIS3 strategie, včetně rozvoje potenciálu v oblasti KETs ..... max. 10b.

2. užitné (technické) parametry výsledku ..... max. 10 b. (v 
mezinárodním srovnání!)

3. technicko – ekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení
..... max. 14 b.

4. přiměřenost časového plánu a finančních požadavků ..... max. 4 b.
5. uplatnění výsledků ..... max. 13 b. (přínosy - analýza trhu!, příp. i 

poptávka)
6. aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z 

veřejných prostředků ..... max. 6 b.
7. celková úroveň projektu ..... max. 3 b.
Oponent může návrhu projektu přiřadit celkem nejvýše 60 bodů. Pokud 
návrh nedosáhne celkově alespoň 50 % z možného maxima bodů, 
nemůže být doporučen k podpoře. 
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Výsledky projektu

• alespoň jeden výsledek druhu: P, Z, R, F, G – viz definice v příloze I.4 
zadávací dokumentace, musí být dosažen před ukončením projektu!

• P – patent ... podaná přihláška není ještě uznatelným výsledkem (viz 
definice), pozor na časovou náročnost

• R – software ... ne však takový, který příjemce vytvořil pouze pro svoji 
potřebu a který využívá pouze příjemce nebo další účastník!

• Ztech – ověřená technologie … může využívat přímo příjemce

• G – prototyp ... komerční využití jen v souladu s definicí exp.vývoje

• komerční využití výsledku se předpokládá až po skončení projektu –
viz motivační účinek
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Výsledky projektu - prototyp
Definice experimentálního vývoje dle Nařízení Komise, bod 86):
86) „experimentálním vývojem“ se rozumí získávání, spojování, formování a
používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných
poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků,
postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení
koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb.
Experimentální vývoj může zahrnovat vývoj prototypů, demonstrační činnosti,
pilotní projekty, testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů
nebo služeb v prostředí reprezentativním z hlediska reálných provozních podmínek,
pokud hlavní cíl spočívá v dalším technickém zlepšení výrobků, postupů nebo služeb,
které nejsou z velké části dosud stanoveny. Tyto činnosti mohou zahrnovat vývoj
komerčně využitelného prototypu nebo pilotního projektu, který je nutně konečným
komerčním produktem a jehož výroba je příliš nákladná na to, aby byl použit pouze
pro účely demonstrace a ověření.
Experimentálním vývojem nejsou běžné nebo pravidelné změny stávajících výrobků,
výrobních linek, výrobních postupů, služeb a jiných nedokončených operací, i když
tyto změny mohou představovat zlepšení.
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Výsledky projektu - §16 práva k výsledkům
§16 zákona č.130/2002 Sb. – po novelizaci (od 2.7.2016):

(3) Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou zakázkou, 
patří příjemci. Příjemce, který není fyzickou osobou, upraví způsob nakládání s výsledky svým 
vnitřním předpisem. 
(4) Pro využití výsledků, s výjimkou odstavců 1 a 2, platí, že 
a) je-li příjemcem výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury a má-li 
výlučná práva k výsledku plně financovanému z veřejných prostředků, je využití výsledků 
možné zejména výukou, veřejným šířením výsledků výzkumu na nevýlučném a 
nediskriminačním základě nebo transferem znalostí46), 
b) je-li příjemcem účelové podpory projektu podnik spolu s výzkumnou organizací nebo 
provozovatelem výzkumné infrastruktury, pak 
1. výsledky této spolupráce, které nelze chránit podle zákonů upravujících ochranu výsledků 
autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, mohou být volně šířeny a práva k 
výsledkům vycházejícím z činnosti výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury plně 
náleží těmto příjemcům, nebo
2. jakákoliv práva k výsledkům projektu, jakož i související přístupová práva, náleží všem 
spolupracujícím subjektům v míře odpovídající rozsahu jejich účasti na řešení projektu, nebo
3. výzkumná organizace nebo provozovatel výzkumné infrastruktury obdrží od 
spolupracujícího podniku náhradu odpovídající tržním cenám za práva k výsledkům projektu, 
která vznikla v důsledku jejich činnosti a jsou postoupena spolupracujícímu podniku, nebo k 
nim tento podnik získal přístupová práva.
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Ekonomické přínosy projektu

• viz část 4.4. v elektronické přihlášce

• vyplňují se údaje o tržbách, zisku, exportu a nových pracovních 
místech spojených s výsledky projektu

• vyplňují se předpoklady na 5 let po skončení projektu, hodnoty 
podloženy stručnou marketingovou studií (resp. analýzou trhu), 
doporučená osnova viz příloha II.1 ZD, druhá část

• schopnost komerčně uplatnit výsledky prokázat na zkušenostech 
z předchozích projektů nebo poptávkou / zájmem potenciálních 
uživatelů

• při hodnocení žádosti je posouzení jejich výše a dosažitelnosti 
(tj. odůvodnění) východiskem pro bodované kritérium č.5

• při realizaci projektu – po jeho skončení povinnost hlásit skutečné 
přínosy po dobu 3 let
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Náklady – základní pravidla

Viz kapitola 6 zadávací dokumentace – náklady musí mj.:

• přímo souviset s realizací projektu 

• být přiřazeny ke konkrétní kategorii VaV - průmyslový výzkum 
nebo experimentální vývoj

• přiměřené (musí odpovídat cenám v čase a místě obvyklým) 

• lze zahrnout pouze tu poměrnou část nákladů / výdajů, která se 
vztahuje k řešení příslušného projektu

• nelze uznat plnění poskytnuté mezi příjemcem a dalšími 
účastníky navzájem

• nelze zahrnout náklady nebo výdaje spojené s pořízením 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - pouze 
daňové odpisy, resp. jejich poměrnou část
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Náklady – příklady dle dotazů
• osobní náklady – odměny (přiměřené, přímý vztah k projektu)
• subdodávky (výzkumné služby) - VO jen od VO, nelze od spojených 

osob účastníků projektu nebo od jejich zaměstnanců
• ostatní služby – patří sem i běžné drobné služby (obrábění součástky 

na míru, provedení přesně zadaných měření apod.)
• podmínky veřejných zakázek dle zákona č.134/2016 Sb., možnost 

daná §8 odst. 4 zákona č.130/2002 Sb. (odůvodnění výběru 
dodavatele služby – např. jedinečnost, přiměřenost nákladů !), 

• „sestavení“ techn. zařízení - pořizování materiálu ano, pořízení 
dlouhodobého majetku ne (pouze daňové odpisy)

• konferenční poplatky, testování a certifikace … příklady nákladů, které 
mohou, ale také nemusí být způsobilými – závisí na konkrétním 
kontextu, přímý vztah k VaV činnostem projektu, přiměřenost

• režijní náklady – umožněna metoda skutečných nákladů (full cost) 
nebo metoda flat-rate, kdy se výše režijních nákladů omezuje na 
nejvýše 20 % z osobních nákladů uchazeče v projektu (každoročně!)
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Náklady – nezpůsobilé
viz v závěru kapitoly 6 zadávací dokumentace (příklady)

- daň z přidané hodnoty (u příjemců, kteří jsou plátci této daně), 
- jiné daně (silniční daň – nejde-li o poměrnou část při používání vozidla při řešení 
projektu; daň z nemovitosti, daň darovací, dědická, apod.), 
- celní a správní poplatky, 
- náklady na marketing související s prodejem a distribucí výrobků, 
- náklady na pohoštění, dary a reprezentaci, 
- náklady na vydání periodických publikací, učebnic a skript, (vzdělávání, školení),
- náklady/výdaje na pořízení budov a pozemků, 
- opravy nebo údržba místností, stavby, rekonstrukce budov nebo místností, 
nábytek či zařízení, která nejsou pevnou součástí místností, a další náklady, které 
bezprostředně nesouvisejí s předmětem řešení projektu, 
- náklady na finanční pronájem a pronájem s následnou koupí (např. leasing, aj.), 
- výdaje na záruky, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, 
- úroky z dluhů, manka a škody, 
- výdaje související s likvidací příjemce, nedobytné pohledávky, 
- náklady na klinické hodnocení, 
- náklady / výdaje spojené se zpracováním žádosti o podporu. 
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Poskytnutí podpory

• max. 20 mil. Kč dotace na 1 projekt

• lhůty:

do 60 dnů od vyhlášení výsledků – podpis smlouvy

do 60 dnů od podpisu – převedení dotace pro rok 2019

v dalších letech do 60 dnů od začátku roku – převedení dotace pro
příslušný kalendářní rok, při splnění všech podmínek! (objektivních
– státní rozpočet, ovlivnitelných uchazečem – roční zpráva a
finanční vypořádání, její schválení Radou programu TRIO, případně
podpis dodatku ke Smlouvě při odsouhlasení změny v projektu,
nahlášení údajů do IS VaVaI)
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Účinná spolupráce (v ZD kap. 7 a Příloha I.1)

• pojem účinná spolupráce – v širším a užším smyslu:

• 1) jako základní podmínka programu TRIO … spolupráce 
dvou nezávislých stran na projektu

• 2) jako podmínka pro bonifikaci … s další specifikací dle 
článku 25 Nařízení Komise (buď zapojení VO min. 10 % do 
projektu, měřeno celkovými způsobilými náklady, nebo 
bonifikace za spolupráci s MSP, kdy žádný podnik 
nepřesáhne 70 % nákladů v projektu)

• nezávislé strany – např. podnik + VO (která je 100% vlastněnou 
dceřinou firmou tohoto podniku) ≠ účinná spolupráce ani ad 1)
(podrobněji viz Nařízení Komise 651/2014, příloha I definující 
MSP, pojem „propojené podniky“ a „partnerské podniky“)
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Intenzita podpory
• podniky

účinná spolupráce ve smyslu ad 2), tzn. pro uznání bonifikace –
viz vyšší intenzity podpory v tabulce níže

kategorie činnosti / účastník malý podnik střední podnik velký podnik

průmyslový výzkum 70 % 60 % 50 %

průmyslový výzkum

v případě účinné spolupráce
80 % 75 % 65 %

experimentální vývoj 45 % 35 % 25 %

experimentální vývoj

v případě účinné spolupráce
60 % 50 % 40 %
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Intenzita podpory

• nejvyšší možná intenzita podpory na projekt je 70 %
způsobilých nákladů … tj. tento limit platí v součtu za všechny 
účastníky

• maximální intenzita podpory (dotace / způsobilé náklady) se 
však určuje také zvlášť za každého uchazeče (viz tabulka)

• tj. pro podniky (a VO jako „podnik“) – je rozhodující velikost 
podniku, kategorie činnosti VaV (výzkum x vývoj), bonifikace za 
účinnou spolupráci (s VO nebo s MSP)

• VO až 100% intenzita podpory (nic není nutno hradit z vlastních 
zdrojů) – ale jen v roli dalšího účastníka projektu!
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Intenzita podpory (příklady)
• účinná spolupráce pro uznání bonifikace

a) spolupráce s VO … náklady na činnosti, které v projektu zajišťuje VO
jsou alespoň 10 %, nebo

b) spolupráce s MSP … náklady žádného z podniků nepřesahují 70%

• Příklad: projekt s celkovými způsobilými náklady 10 mil. Kč řeší velký podnik 
+ VO + MSP v poměru nákladů 8 mil. Kč, 500 tis. Kč a 1,5 mil. Kč … podnikům 
nevzniká nárok na bonifikaci, ale projekt je přípustný* a VO může na své 
náklady žádat 100% dotaci

• Příklad2: v tomtéž projektu jsou náklady VP 7 mil. Kč, VO 0,5 mil. Kč a MSP 
2,5 mil. Kč … splněny podmínky bonifikace ad b)

• Příklad3: tento projekt řeší VP (9 mil. Kč) ve spolupráci pouze s VO (1 mil. Kč) 
… splněny podmínky pro bonifikaci ad a) ... pozor, při takto těsném naplnění 
poměru nákladů pro bonifikaci hrozí jeho nedodržení v průběhu projektu!

*za předpokladu, že spolupráci v projektu oponenti posoudí jako smysluplnou



41

Intenzita podpory (příklady)

• VO v roli uchazeče-koordinátora … pak posuzována jako „podnik“, od 
toho se odvíjí procento dotace! (viz tabulka)

• VO v roli dalšího účastníka projektu, zároveň uchazečem-
koordinátorem je malý podnik, který zajišťuje činnosti průmyslového 
výzkumu (tj. ne experimentální vývoj), pro podnik jsou splněny 
podmínky pro bonifikaci za spolupráci s VO … pozor na celkové 
omezení za projekt:
náklady projektu 10 mil. Kč, max. dotace 7 mil. Kč (70 %)
náklady MP 9 mil. Kč, max. dotace 7,2 mil. Kč, žádá např. 6,1
náklady VO 1 mil. Kč, max. dotace 1 mil. Kč, žádá 0,9 mil. Kč,
oba subjekty nemohou žádat o „své“ maximum, žádají méně 
(samozřejmě je na nich, jak se o snížení podělí).
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Způsob podání žádosti

• elektronická přihláška – odeslat v IS (do 12hod.) a pak
vytisknout

• tištěná podoba přihlášky nesmí být s vodoznakem „pracovní 
verze“

• nerozebíratelně spojeno – viz varianty v zadávací dokumentaci

• 1 žádost (projekt) = 1 obálka, správně nadepsaná

• originální podpisy na čestných prohlášeních uchazečů 
(tj. ne faksimile)

• doručení ve lhůtě a na adresu dle zadávací dokumentace – tj. 
Na Františku 32, Praha 1, termín doručení 31.10. do 14hod. na 
podatelnu MPO platí i pro zasílání poštou!
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Způsob podání žádosti - přílohy

• viz orientační seznam příloh v Příloze II. ZD

• přílohy ke každé žádosti o podporu – většina se přikládá pouze 
v elektronické verzi, ale:

• listinně nadále přihláška, čestná prohlášení, doklad o 
existenci uchazeče a osobách oprávněných za něj jednat

• VVŠ, VVI a OSS účetní výkazy a vyplňovat 3.1.8. v el.přihlášce
nemusí, ostatní typy VO však vyplňují a dokládají 

• výpis z Rejstříku trestů – k žádosti se nedokládá (ověřuje se až 
před uzavřením smlouvy s MPO)

• smlouva o účasti – platně uzavřená, sken verze s podpisy do 
el.přihlášky (tj. do papírové verze se již nepřikládá)
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Přílohy zadávací dokumentace
• https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/

• Příloha I.1— Základní pojmy použité v zadávací dokumentaci 

• Příloha I.2 — Podporované cíle NPOV 

• Příloha I.3 — Základní charakteristika KETs

• Příloha I.4 — Definice druhů výsledků výzkumu

• Příloha I.5 — Vertikální priority národní RIS3 strategie (+ Automotive)

• Příloha II. — Seznam příloh dokládaných uchazeči 

• Příloha II.1 — Závazná osnova projektu + doporučená osnova mktg.studie / 
analýzy trhu

• Příloha II.2 – Doporučení k obsahu smlouvy o účasti na řešení projektu

• Příloha III. — Příručka pro uchazeče (návod k vyplnění elektronické 
přihlášky)

• Příloha IV. – Vzor Smlouvy o poskytnutí podpory

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/


45

Elektronická přihláška – https://trio.mpo.cz

Technická podpora: turekj@mpo.cz , tel.: 224 85 21 38

https://trio.mpo.cz/
mailto:turekj@mpo.cz
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Elektronická přihláška
• registrace dle pokynů na úvodní obrazovce

• po přihlášení jsou základní informace v části „Pokyny a FAQ“, kam 
jsou umístěny také odpovědi na některé aktuální dotazy

• Příloha III. zadávací dokumentace = příručka pro vyplňování 
elektronické přihlášky

• založení projektu – pozor, později lze nasdílet i dalším uživatelům pro 
čtení či úpravy, ale pouze původní „vlastník“ může přihlášku v 
systému odeslat!

• na kontroly nespoléhat! ... pouze na některé chyby či nedovolené 
kombinace Vás přihláška upozorní při provedení „kontroly projektu“ 
(žlutá upozornění přitom technicky nebrání odeslání přihlášky v 
systému)

• náklady a dotace jsou v jednotkách Kč!, ekonomické přínosy a 
finanční ukazatele uchazečů jsou v tis. Kč
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Elektronická přihláška

• Čestné prohlášení – v části 3 přihlášky je nutno „přidat 
uchazeče“, za něj vyplnit relevantní údaje (zejm. osoby 
jednající, které budou podepisovat), dovyplnit část 3.1.9. – pak 
lze i v předstihu vytisknout (v pdf souboru umístěno na konci, 
bez vodoznaku i u pracovní verze!)

• výjimky pro VVI, VVŠ a OSS – část 3.1.8. (finanční ukazatele) 
nemusí vyplňovat
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Uzavírání Smluv – požadované dokumenty

Příjemce – za podepisující osoby – výpis z RT (nebo údaje)

Originál nebo ověř. kopie, ne starší 90 dnů, za příjemce
a další účastníky (neplatí pro VVŠ, VVI a státní organizace):

• Výpis z Obchodního rejstříku – činnost VaV

• Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku – pouze 
v případě, že nebylo zapsáno v OR oprávnění pro VaV

• Potvrzení o neexistujících nedoplatcích na zdravotním 
pojištění, sociálním zabezpečení a daňových nedoplatcích

• Výkaz zisků a ztráty, rozvaha 2018 (nebo 2017) – kopie těchto 
výkazů předaných příslušnému FÚ s otiskem razítka nebo jinak 
doloženo, že tento dokument FÚ přijal – příp. razítko auditora

• Čestné prohlášení – podpis nemusí být ověřený, 
platí i pro VVŠ,VVI a státní instituce  
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Uzavírání Smluv – požadované dokumenty

Dokumenty, které dokládá pouze příjemce, prostřednictvím
e-mailu:

• Věcná náplň řešení projektu – dle vzoru (Word)

• Seznam člena/ů statutárního orgánu (dle OR), který bude
podepisovat Smlouvu, případně plnou moc na jinou osobu –
seznam bude obsahovat: jméno, příjmení funkce, adresa,
datum narození, kontaktní osoba

• Název a pobočka peněžního ústavu a číslo samostatného
bankovního účtu, zřízeného výlučně pro příjem a čerpání
účelové podpory daného projektu – ve formě: číslo projektu
a jeho název, název banky, adresa, číslo účtu

• Zvolená metoda účtování režijních nákladů po celou dobu
realizace projektu – flat rate/full cost
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Uzavírání Smluv – požadované dokumenty

V případě, že příjemci bude požadovaný dokument zaslán   
příslušným orgánem v elektronické podobě, je nutné spolu 
s dokumentem předat i doručenku z datové schránky.

Příjemce zasílá všechny požadované dokumenty i za další   
účastníky poštou doporučeně nebo datovou schránkou

V případě nezaslání všech požadovaných dokumentů, nebude  
uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory.

Podrobné pokyny k požadovaným dokumentům, potřebným 
k sepsání  Smlouvy, budou zveřejněny po vyhlášení výsledků 
veřejné  soutěže a také zaslány všem vybraným uchazečům 
do e-mailu uvedeného v přihlášce.
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Realizace projektu
• Vzor Smlouvy o poskytnutí podpory viz Příloha IV. zadávací 

dokumentace

• Povinnosti příjemce, který zodpovídá za celý projekt – má povinnost 

zakotvit obdobné povinnosti pro další účastníky projektu do smlouvy 

o účasti na řešení projektu

• Časté dotazy – vykazování nákladů projektu (osobní náklady, režijní 

náklady, využití přístrojů):

V zásadě je způsob prokázání přímé souvislosti nákladů s řešeným 
projektem na příjemci. MPO např. nepředepisuje, jak má vypadat 
vykazování odpracovaných hodin jednotlivými pracovníky nebo 
prokázání podílu využití konkrétního zařízení pro daný projekt. To však 
neznamená, že příjemce (/další účastník projektu) nemusí dané 
skutečnosti prokazovat, naopak odpovědnost leží plně na něm.
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Realizace projektu – bankovní účet
• samostatný bankovní účet – musí mít všichni?

ano, musí ho mít i každý z dalších účastníků projektu,
bankovní poplatky nelze zahrnout do nákladů projektu, naopak úroky 
netřeba vracet

• samostatný účet pro dotaci – jakým způsobem pak čerpat:

lze provádět úhradu nákladů přímo z tohoto účtu (pokud hradíte 
fakturu a můžete mít v uznaných nákladech projektu DPH, hradíte 
ji celou, jinak jen částku bez DPH)

lze náklady nejprve uhradit z jiných vlastních zdrojů a pak 
refundovat z tohoto účtu (nikoliv naopak!)

• čerpání dotace: do 15. ledna následujícího roku
tzn. do tohoto data lze provést např. úhradu prosincových mezd (a to 
ze samostatného účtu)
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Realizace projektu – změny nákladů

Lze ve fázi realizace projektu provést změny v nákladech?

• proti návrhu projektu může poskytovatel na základě hodnocení 
provedeného v soutěži navrhnout snížení nákladů

• uchazeč  může změny (zejm. rozložení v letech) navrhnout při 
uzavírání smlouvy

• vždy do 31. října je nutno podat samostatnou žádost o změnu výše 
nákladů pro aktuální rok (např. kvůli posunu etapy)

• je nutno dodržet poměr krytí náklady vlastními zdroji a dotací i 
dodržet rozložení nákladů v letech

• přesuny mezi položkami nákladů (bez vlivu na výši nákladů) – jedná-li 
se o přesun v položce o více jak 20% a současně změna přesahuje 
50 tis. Kč, je potřeba podat žádost o změnu s uvedením důvodu 
změny, menší změny nepodléhající schválení je nutné popsat v roční 
zprávě a  přehledu o financování projektu
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Co nového ve Smlouvě s MPO

vyhláška MF o finančním vypořádání se státním rozpočtem, 
účinná od 1.1.2018 = změny ve smlouvách u všech projektů 
v programu TRIO

vysvětlení viz také článek na webu 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-
vyvoje/informace-a-dokumenty-k-realizaci-projektu-programu-trio--
235351/

dle Čl. VI. odst. 13. povinnost zaslat poskytovateli přehled o 
dosavadním čerpání poskytnuté účelové podpory v daném 
roce a výhled čerpání účelové podpory do konce roku
nejpozději do 31. října daného roku, do 10.12. pak vrátit 
případně dotaci, kterou příjemce ví, že nestihne dočerpat 
(souběžně požádá o posun příslušných činností a souvisejících 
nákladů do dalšího roku řešení, jsou-li takové)

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/informace-a-dokumenty-k-realizaci-projektu-programu-trio--235351/
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Kde najít dokumentaci a pomoc

Podmínky soutěže (zadávací dokumentace) viz web MPO, rubrika 
Podpora podnikání → Podpora výzkumu a vývoje

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/

Elektronická přihláška viz https://trio.mpo.cz

Kontakt pro technické problémy: Mgr. Jiří Turek turekj@mpo.cz , 
tel.:+420 224 85 21 38

Odpovědi na často kladené otázky – viz po přihlášení v systému 
elektronické přihlášky vpravo pod tlačítkem „Pokyny a FAQ“.

Kontakt pro další dotazy:  

Eva Kořínková, tel.: 224 852 621, korinkova@mpo.cz; dotazy ke způsob. 
nákladům možno i přímo: formankova@mpo.cz ,tel.: 724 938 941

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/
https://trio.mpo.cz/
mailto:turekj@mpo.cz
mailto:korinkova@mpo.cz
mailto:formankova@mpo.cz
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Odkazy na užitečné stránky

výzkumné organizace – seznam vedený MŠMT:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace

„podnik v obtížích“ – neformální výklad Komise / ÚOHS:
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podniky-v-obtizich.html

malé a střední podniky – příručka pro určení velikosti podniku:
http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/user_guide_sme.p
df

Jiné dotační programy pro projekty VaV:
• https://www.agentura-api.org/programy-podpory/aplikace/
• https://www.tacr.cz
• http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-

vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/
• http://www.mvcr.cz/bezpecnostni-vyzkum.aspx

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzkumne-organizace
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podniky-v-obtizich.html
http://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/user_guide_sme.pdf
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Děkuji za pozornost


