
jestliÏe v˘zkumná a v˘vojová pracovi‰tû vysok˘ch ‰kol
proÏívala v posledním ãtvrtletí pfii rozdûlování národních
prostfiedkÛ pro VaV horké chvilky, vnesl evropsk˘ v˘-
zkum ve stejné dobû mezi ãeská pracovi‰tû VaV naopak
slavnostní atmosféru. âeská republika hostila v˘znamné
pfiedstavitele VaV, ktefií se v Praze úãastnili udûlení Des-
cartesovy ceny. Jde o nejvy‰‰í vyznamenání EU udûlo-
vané za mezinárodní spolupráci ve v˘zkumu a v˘voji.
Ocenûní je dotováno ãástkou 1 mil. €. Souãasnû byla
poprvé udûlována Descartesova cena za popularizaci
v˘zkumu a v˘voje. Slavnostní ceremoniál, kter˘ se konal
1. prosince ve ·panûlském sále PraÏského hradu, zahá-
jil president Klaus, kter˘ zdÛraznil nutnost spolupráce ve
v˘zkumu a v˘voji, neboÈ vûda není „ani ãeská, ale ani evropská, n˘brÏ
je svûtová“. Klaus se neomezil na obvyklé státnické laudatio, n˘brÏ zmí-
nil i neblah˘ vliv descartesovského racionalismu na sociální vûdy. âte-
náfii ECHA se v‰ak mohou tû‰it nejen z toho, Ïe Descartesova cena se
udûluje jen v pfiírodních vûdách, n˘brÏ zejména z toho, Ïe mezi finalis-
ty byl i projekt, na jehoÏ fie‰ení participoval t˘m z Fyzikálního ústavu AV
âR, kter˘ reprezentoval RNDr. V. Drchal, CSc. Mnoho tedy nechybûlo,
aby âR získala Descartersovu cenu potfietí (kdyÏ ji dfiíve získaly t˘my z
Ústavu organické chemie a biochemie a z Astronomického ústavu AV
âR). FinalistÛm roku 2004 ECHO blahopfieje! 

ECHO vyuÏilo pfiítomnosti komisafie J. Potoãnika na praÏském Hradû ke
krátkému interview o budoucnosti evropského v˘zkumu, které uvádíme
v angliãtinû. Na jeho základû lze jistû vyslovit ne pfiíli‰ odváÏnou do-

mnûnku, Ïe „v˘znam evropského v˘zkumu nejspí‰e
rychle poroste, coÏ si vyÏádá dal‰ích investice“.
Konec roku zvy‰uje ãetnost bilanãních úvah a takov˘
charakter mají i dal‰í dva rozhovory, které pfiiná‰í to-
to ãíslo. Zeptali jsme se místopfiedsedy vlády âR 
M. Jahna v jeho roli pfiedsedy Rady pro v˘zkum a v˘-
voji na to, jak âR usiluje o naplÀování Lisabonské stra-
tegie a jak vidí pozici âR v evropském v˘zkumu. Ko-
neãnû ve tfietím interview s pfiedsedou Grantové agen-
tury âR J. Sykou jsme se mimo jiné ptali, zda jsou
vytvofieny podmínky, aby kapacitu onoho nevelkého
poãtu v˘zkumníkÛ v âR nesniÏovalo víc neÏ je nutné
vyãerpávající úsilí, které vyÏaduje pfiíprava projektÛ.

Interview v‰ak naznaãuje i velké ambice âR: Ïe by pfiipravovaná 
Evropská rada pro v˘zkum, která má fiídit evropsk˘ základní v˘zkum,
sídlila v Praze? 

JestliÏe se minulé ECHO se vûnovalo inovacím a aplikovanému v˘zku-
mu, v tomto ãísle najde ãtenáfi komentáfi k nûkolika statistikám základ-
ního v˘zkumu. Vûfiíme, Ïe pfiiná‰íme nov˘ pohled na tuto problematiku.
Frekvence dotazÛ na audity projektÛ naznaãuje, Ïe mnozí v˘zkumníci
ocení více konkrétní radu „jak na audit“ neÏ diskusi o budoucnosti. Tyto
ãtenáfie upozorÀujeme na ãlánek „Nebojte se auditu“ 

ECHO pfieje v‰em sv˘m ãtenáfiÛm dobr˘ rok 2005 a mnoho úspûchÛ ne-
jen v evropském v˘zkumu a v˘voji!

VLADIMÍR ALBRECHT

Vážení čtenáři,
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Recently you declared that “There is no need for a revolution, but
a strong need for an evolution of what's already been achieved”. Ho-
wever, the European debate on the need to start financing the basic re-
search from EU resources indicates the necessity of doubling of the EU
budget for research, which is definitely not incremental but rather re-
volutionary change.  What would you recommend in this connection:
increasing the total budget of the European Commission, thus higher
contributions from the member states or restructuring the EC budget
while keeping its current level?

The proposal of the European Commission envisages setting the Europe-
an Union budget at 1.14% of EU GDP and, to a certain extent, restruc-
turing it. Both are necessary if the EU is to meet the challenges it has set
for itself – achieving the Lisbon
goals, making a success of enlar-
gement and reforming the Com-
mon Agricultural Policy. We can-
not have more Europe on less mo-
ney – this is the simple truth.
Everyone in Europe will gain
much more from Europe if the EU-
’s budget becomes less redistribu-
tion-oriented and more develop-
ment and growth-oriented. If we
want to increase growth, compe-
titiveness and employment as
a basis for sustainable prosperity
and quality of life, this must be re-
flected in our budget priorities.
This isn’t revolutionary – it is rat-
her the logical consequence of the
Union’s political commitments.
There is a political commitment to
reach the target of 3% of GDP in-
vested in research and development by 2010. Research investment from
the EU budget stimulates public expenditure at national level and priva-
te investment. 

The European Research Council is expected to be established as a body
steering the basic research. Can you specify the role of the ERC? Will
the ERC fully finance the basic research projects or some form of co-fi-
nancing (e.g. like in the framework programmes) will be considered?

The Commission proposed the creation of a European Research Council
in June of this year and it has been generally well-received both by Mem-
ber States’ governments and the scientific community. The exact details
of how it works will be decided as part of the proposal for a Seventh Fra-
mework Programme, and we are currently looking into legal possibilities
and possible need for change to ensure most efficient way of financing.
Experience elsewhere in the world suggests full financing as the best way
to truly pursue excellence. The European Research Council only makes
sense if it focuses on excellence.

Do you expect some parity national representation in the ERC aimed at
equitable distribution of chances to participate in the European basic
research? 

As I said, the European Research Council will have to concentrate on ex-
cellence if it is to be worth doing. So I would reject any approach that
carved up in advance which countries get how much. But we must look
at the bigger picture – there is much being done within the existing col-
laborative research programmes and cohesion spending to try to create
a level playing field for research across Europe, and advances are alrea-
dy being made. I am confident that it will not take long for any worries
about some Member States being less developed in scientific terms than
others to disappear. Past experience of enlargements supports this. 

There will be soon two ways of financing the basic research in the EU:
“non-Community mechanism”, which is now represented by the Europe-

an Science Foundation (first multi-
national agreement on research to-
pics, which are financed from na-
tional resources later on) and the
“Community mechanism”, which
will be represented by the ERC
(first creation of European fund,
which the national teams are fi-
nanced from later on). How would
you characterize the difference
between the European added valu-
es of these two ways of financing? 

The European Science Foundation
federates national research activi-
ties and therefore has an impor-
tant role to play in the co-ordina-
tion of basic research. The added
value of this action lies in bringing
together national research activi-
ties, which otherwise would be

fragmented and limited within national borders. The ERC intends to fund
new research and new ideas, which will be selected through a Europe-
wide competition. Its added value lies in spotting, supporting and raising
excellence in basic research and thus reinforcing Europe’s science base. 

When considering the number of participations in project proposals per
one million population, then Slovenia has had the highest reaction to
the hitherto FP6 calls. Is there a specific Slovenian FP6 strategy that you
could recommend to the other new EU member states?

I think that key to this answer lies in the fact both the government and the
scientific community saw the opportunities offered by framework pro-
grammes and by the introduction of ERA as an excellent opportunity to
boost opportunities for research. After all, Slovenia has the highest share
of R&D in GDP among the new MS and has also managed significantly
to increase its share of R&D in state aid.

So I think we are looking for a combination of a good scientific base and
awareness of the authorities of the importance of encouraging R&D as
part of public policy. 

Thank you very much for your answers.
PTAL SE VLADIMÍR ALBRECHT
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EU vyhlásila v r. 2000 svou Lisabonskou strategii, která má vést k tomu,
aby v r. 2010 byla EU  uskupením s nejvy‰‰í konkurenceschopností v glo-
bální znalostní spoleãnosti. Barcelonsk˘ summit pak vyhlásil, Ïe k na-
plnûní této strategie by mûla EU investovat do VaV 3% svého HDP. Sou-
hlasíte s tím, Ïe taková podpora vûdy a v˘zkumu zajistí Evropû onu k˘-
Ïenou maximální konkurenceschopnost?

Nelze pro zv˘‰ení konkurenceschopnosti jen slepû zvy‰ovat v˘daje na
v˘zkum a v˘voj, zvy‰ování v˘dajÛ musí b˘t souãástí komplexního pro-
cesu zahrnujícího pfiedev‰ím podrobnou anal˘zu stavu v˘zkumu a v˘-
voje (hodnocení v˘zkumn˘ch institucí), sledování evropsk˘ch a svûto-
v˘ch trendÛ ve VaV, dlouhodob˘ch smûrÛ a naplnûní rÛzn˘ch kritérií uÏi-
teãnosti v˘zkumu pro spoleãnost a podobnû a následného pfiijetí rÛzn˘ch
opatfiení. Vûda mÛÏe dát pfiedpoklad
pro rozvoj spoleãnosti, ale bez in-
formovan˘ch v˘zkumn˘ch pracov-
níkÛ, ktefií dokáÏí nabídnout v˘sled-
ky v˘zkumu prÛmyslu nebo v lep-
‰ím pfiípadû schopn˘ch reagovat na
podnûty prÛmyslové sféry a poÏa-
davky firem, nedojde k poÏadova-
nému zv˘‰ení konkurenceschop-
nosti.

âR vydává v souãasnosti 
1,3 % HDP na VaV. Na‰e v˘daje
na VaV v‰ak rostou tak pomalu, Ïe
barcelonského cíle vlastnû nemÛ-
Ïeme dosáhnout ani za 20 let.
Proã vlastnû v âR nevûfiíme na po-
zitivní vliv VaV na ekonomiku?
A hlavnû: hodlá âR udrÏovat ãi dokonce posilovat svou konkuren-
ceschopnost nûjak jinak neÏ ostatní státy, které o ten barcelonsk˘ cíl
usilují?

Nesouhlasím s tím, Ïe v âR nevûfiíme na pozitivní vliv VaV na ekonomi-
ku. âeská republika má povinnost pfiedkládat orgánÛm EU Konvergenã-
ní program, protoÏe patfií k ãlensk˘m státÛm neúãastnícím se eurozóny.
Ve svém Konvergenãním programu z kvûtna 2004 vláda vûnuje pozor-
nost v souvislosti se zvy‰ováním konkurenceschopnosti zemû podpofie
v˘zkumu a v˘voje, poãátkem roku 2004 pfiijala Národní politiku v˘zku-
mu a v˘voje na léta 2004 - 2008, která je zpracována tak, aby vytváfiela
pfiíznivé prostfiedí pro ekonomick˘ rozvoj státu. Priority v oblasti v˘zku-
mu a v˘voje jsou realizovány podle zákona o podpofie v˘zkumu a v˘vo-
je z vefiejn˘ch prostfiedkÛ prostfiednictvím  Národního programu v˘zku-
mu. Mezi systémové priority tohoto programu patfií: lidské zdroje, mezi-
národní spolupráce, regionální aspekty, praktické vyuÏití v˘sledkÛ VaV
a hodnocení v˘zkumu. V Programovém prohlá‰ení vlády ze srpna 2004
je v˘zkum a v˘voj  prohlá‰en za jednoznaãnou prioritu. Vláda vyuÏívá
pro podporu VaV nástrojÛ daÀové politiky. Pro soukrom˘ sektor, resp.
sektor firem pfiipravují vláda, M·MT, MPO, Technologické centrum AV
a dal‰í instituce odborná ‰kolení pro rÛzné moÏnosti financování VaV,
prÛbûÏnû se tvofií programy na usnadnûní sestavování mezinárodních v˘-
zkumn˘ch projektÛ. Napfi. ministerstvo financí odpovídá ve vybran˘ch
prioritách Akãního plánu pro v˘zkum za zlep‰ení finanãního prostfiedí
a tím se âR snaÏí motivovat k investicím do v˘zkumu ãeské i zahraniãní
firmy. 

Vláda chce podporovat základní v˘zkum s ohledem na evropské trendy.
Z hlediska rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ usiluje o vût‰í  motivaci studentÛ i ab-
solventÛ V· o v˘zkum a zlep‰ení vûkové struktury v˘zkumn˘ch pracov-
níkÛ. Nedílnou souãástí v˘zkumné politiky je i provádûní pravidelného
a objektivního hodnocení v˘sledkÛ v˘zkumu, které slouÏí jako kritérium
pro rozdûlování finanãní podpory VaV z vefiejn˘ch zdrojÛ.
V‰echny zmínûné prvky v˘zkumné politiky jsou obsaÏeny jak v Progra-
movém prohlá‰ení vlády, Národní politice v˘zkumu a v˘voje a jsou je‰-
tû úÏeji rozpracovány v Prioritních opatfieních Akãního plánu pro v˘-
zkum vãetnû uveden˘ch odpovûdností jednotliv˘ch resortÛ. âeská re-
publika se také zab˘vá stfiednûdob˘m vyhodnocením Lisabonské
strategie.  

Pojìme k evropskému v˘zkumu. Dosa-
vadní údaje ukazují,  Ïe âR se úãastní mé-
nû projektÛ neÏ státy s porovnateln˘m ãi
dokonce niÏ‰ím % v˘dajÛ na VaV (napfi.
Itálie, ¤ecko, Portugalsko, ·panûlsko,
Maìarsko). V ãem spatfiujete hlavní pfií-
ãiny této niÏ‰í úãasti t˘mÛ âR na fie‰ení
evropsk˘ch projektÛ?

Pro vybrání projektu k financování z pro-
stfiedkÛ 6. Rámcového programu nestaãí
jen mít vlastní nápad, peãlivû si prostudo-
vat vyhlá‰en˘ program, ale obstát i v ‰ir-
‰ích evropsk˘ch souvislostech. U center
excelence se sleduje relevance v˘zkum-
ného tématu a vûdecká kvalita. V˘zkum-
n˘ t˘m by mûl dosáhnout nov˘ch znalos-
tí. U integrovan˘ch projektÛ je hlavním

kritériem úspû‰nosti podání také relevance tématu a integrace. 
Souãasn˘ rámcov˘ program má 7 tématick˘ch priorit, zájem ãesk˘ch t˘-
mÛ je velk˘ napfi. o zkoumání  v oblasti nanotechnologií, udrÏitelného
rozvoje, globálních systémÛ a informaãních technologií. V rámci EU-
ROATOMU bylo podáno celkem 34 projektÛ, z toho bylo pfiijato v‰ech
12 projektÛ podan˘ch ãeskou stranou. âeská republika se v projektech
EUROATOMU uvedla jiÏ v 5. RP, kde mûla 35% úspû‰nost podávan˘ch
projektÛ.
Nepfiehlédnutelnou stránkou úspûchu v˘zkumné instituce je i její dobrá
vnitfiní organizaãní struktura. Napfi. Ústav jaderného v˘zkumu v ¤eÏi pfii-
jal obchodního fieditele, kter˘ má na starosti administrativní a finanãní
stránku tvorby a bûhu projektÛ. ¤editel ústavu se nyní mÛÏe více vûno-
vat odborné ãásti v˘zkumu.

Evropská diskuse o pfiípravû 7. rámcového programu naznaãuje v˘-
znamnou zmûnu: Evropa chce napfií‰tû financovat i projekty základní-
ho v˘zkumu. To ov‰em znamená, Ïe âR bude muset  pfiispívat do ev-
ropsk˘ch zdrojÛ pro základní v˘zkum. Zv˘‰íme v této souvislosti  pat-
fiiãnû na‰e v˘daje na VaV nebo ná‰ pfiíspûvek pÛjde na úkor  nûkter˘ch
stávajících poloÏek  státních v˘dajÛ na VaV?

S na‰ím vstupem do EU se zmûnilo i financování základního v˘zku-
mu, âeská republika pfiispívá do rozpoãtu Evropské unie urãit˘m po-
dílem HDP. Tento pfiíspûvek se stane souãástí rozpoãtu Evropské ko-
mise, která navrhuje jeho vyuÏití. V˘daje rozpoãtu EU a v˘daje stát-

O plnění Lisabonské strategie a pozici ČR v evropském výzkumu
Rozhovor ECHA s Martinem Jahnem, místopředsedou vlády ČR a předsedou Rady pro výzkum a vývoj 
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ního rozpoãtu âR spolu souvisejí nepfiímo, na národní úrovni koordi-
nujeme aktivity z hlediska v˘zkumu s Evropskou unií.

âeská republika podporuje vznik Evropské v˘zkumné rady (ERC), kte-
rá se má stát autonomním tûlesem a bude rozhodovat o financování
projektÛ základního v˘zkumu podle vûdecké kvality, v˘jimeãnosti in-
dividuálních t˘mÛ systémem peer review.  Zfiízení ERC má smysl, kdyÏ
dojde v EU k nav˘‰ení prostfiedkÛ urãen˘ch na v˘zkum a v˘voj. Ev-
ropská v˘zkumná rada bude hledat nové mechanismy spolupráce ná-
rodních v˘zkumn˘ch rad a vyvolá spolupráci evropsk˘ch státÛ pfii
multidisciplinárním v˘zkumu. Ve stfiednûdobém v˘hledu se moÏná za-
mûfií na v˘voj konkurenceschopn˘ch v˘zkumn˘ch kapacit v geogra-
ficky a tematicky slab˘ch oblastech. NejdÛleÏitûj‰í a stále diskutova-
n˘ princip je, Ïe granty Evropské v˘zkumné rady budou pfiidûlovány
pouze na základû vûdecké excelence a ne podle politick˘ch dÛvodÛ
nebo podle velikosti objemu penûz, kterou konkrétní zemû do evrop-
ského rozpoãtu pfiispûla. 

Základní v˘zkum v âR provádí pfiedev‰ím pracovi‰tû Akademie vûd âR
a vysoké ‰koly. Získal podporu napfi. v Národní politice v˘zkumu a v˘-
voje na léta 2004 - 2008, kterou vláda schválila 7. 1. 2004. Pomocí  na-
vrÏen˘ch opatfiení v Akãním plánu pro v˘zkum a v Operaãním progra-
mu rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ by mohlo dojít k vût‰ímu zapojení poãtu ab-
solventÛ V· do základního v˘zkumu a ke zmûnû vûkové struktury
v˘zkumn˘ch pracovníkÛ v této oblasti.

Optimální financování základního v˘zkumu závisí na mnoha úãastní-
cích, pfiedev‰ím na Akademii vûd âR, na aktivitách prÛmyslov˘ch pod-
nikÛ, které by mûly vytváfiet poptávku po v˘sledcích VaV a spolupraco-
vat s v˘zkumnou sférou na vyuÏívání poznatkÛ VaV nejen ãesk˘ch, ale
i v˘sledkÛ svûtov˘ch. Stát mÛÏe pomoci vytváfiením vhodného prostfiedí
pro tyto aktivity a o to se tato vláda snaÏí. Nelze pfiedpokládat, Ïe mÛÏe

vláda tyto aktivity nafiídit podnikatelské sféfie  shora, resp. Ïe by takové
nafiizování mûlo nûjak˘ úãinek.

Publish or perish je hlavní zásada základního v˘zkumu a citaãní indexy
jsou hlavní mírou jeho úspû‰nosti. Toto ECHO pfiiná‰í dvû statistiky
OECD. Jedna ukazuje, Ïe patenty se ãasto dovolávají na publikace ãe-
sk˘ch autorÛ, druhá pak naznaãuje, Ïe kdyÏ poãet publikací vztáhneme
k investicím do VaV, pak ãe‰tí v˘zkumníci patfií ke svûtové ‰piãce. Ne-
pl˘tváme tak nakonec na‰ím v˘zkumn˘m kapitálem? Co by se mûlo
v na‰em systému VaV zmûnit, aby tyto pozitivní signály mûly patfiiãn˘
dopad na na‰i ekonomiku?

Situace je trochu sloÏitûj‰í. Podmínky pro právní ochranu v˘sledkÛ v˘-
zkumu a v˘voje v âeské republice jsou v ãeském právním fiádu zakotve-
ny. Je to dokonce jedna z podmínek pro poskytnutí podpory v˘zkumu
a v˘voje z vefiejn˘ch prostfiedkÛ. Nedafií se v‰ak prosadit názor, Ïe v˘-
sledek v˘zkumu a v˘voje má nebo mÛÏe mít znaãnou hodnotu, která se
realizuje v nov˘ch patentech, v˘robcích, technologiích, apod. Z tohoto
pohledu máme co dohánût. Je to také jeden z dÛvodÛ, proã se pfii hod-
nocení v˘zkumu a v˘voje klade stále vût‰í dÛraz i na tuto stránku v˘-
zkumu.
Dovolte mi ale znovu pfiipomenout je‰tû jeden problém - podíl soukro-
mého sektoru na úrovni v˘zkumu a na v˘voji. Vláda mÛÏe vytvofiit pod-
mínky a aktivitám soukromého sektoru napomoci, napfi. úpravou daÀo-
vého prostfiedí, ale  vlastní iniciativu soukromého sektoru ve vyuÏití v˘-
sledkÛ v˘zkumu a v˘voje v inovaãních postupech, zlep‰ení technické
úrovnû v˘robkÛ a tím i jejich postavení na trhu nemÛÏe Ïádná aktivita
v˘zkumn˘ch pracovníkÛ nahradit.

Dûkuji vám za rozhovor. 
PTAL SE VLADIMÍR ALBRECHT
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Rozhovor ECHA

Titulek je souãasnû názvem zprávy, kterou vydala Skupina vysoce po-
staven˘ch expertÛ pro lidské zdroje v oblasti vûdy a technologií. Skupi-
nu ustavila Evropská komise v r. 2003. Odhaduje se, Ïe dosaÏení cílÛ Li-
sabonské deklarace a barcelonského cíle (3 % HDP pro VaV) vyÏaduje,
aby v˘zkumná kapacita Evropy vzrostla o 500 tis. v˘zkumn˘ch pracov-
níkÛ (resp. o 1,2 milionu, pokud uvaÏujeme v‰echny zamûstnance ve v˘-
zkumu). Skupinu vede b˘val˘ portugalsk˘ ministr pro v˘zkum a v˘voj
J. M. Gago. Skupina ve spolupráci s programem Vûda a spoleãnost uspo-
fiádala v dubnu 2004 v Bruselu mezinárodní konferenci, která naznaãila
rozsah a hloubku debaty o problematice lidsk˘ch zdrojÛ pro VaV v Ev-
ropû. Jak zpráva, tak konference pfiiná‰ejí celou fiadu národních statistik,
které jistû ocení národní administrativy, neboÈ jim usnadní mezinárodní
komparace a anal˘zy. 
Zpráva ukazuje velké rozdíly mezi evropsk˘mi zemûmi jak v absolutních
poãtech v˘zkumníkÛ, tak i v dynamice národních kapacit V EU-15 pfii-
padalo v r. 2001 na 1000 pracovníkÛ 5,7 v˘zkumníkÛ; na ‰piãce mezi
zemûmi EU-15 je Finsko s poãtem13,8 v˘zkumníkÛ na 1000 obyvatel.
Tehdej‰í kandidátské zemû mûly prÛmûr 3,5 v˘zkumníka na 1000 pra-
covníkÛ. Roãní nárÛst kapacity v EU-15 byl 2,6 %, kdeÏto v kandidát-
sk˘ch zemích jen 2,1 %. Dynamika zmûn lidsk˘ch zdrojÛ byla téÏ vel-
mi rÛznorodá: bûhem 90. let ¤ecko a Portugalsko zv˘‰ily své lidské zdro-
je pro VaV na dvojnásobek, Rakousko, Finsko, Dánsko, ·védsko a Belgie
pak o polovinu. 

Zpráva ov‰em nepomíjí ani údaje o âR. Varovn˘ signál pfiiná‰í tabul-
ka, která udává pro 29 státÛ poãty vysoko‰kolsk˘ch studentÛ pfiipa-
dajících na 1000 obãanÛ ve tfietím deceniu (tedy pro kohortu 20 -
29let˘ch) v období 1993 - 2001. V r. 2001 mûly hodnotu tohoto in-
dexu men‰í neÏ âR jen tfii státy: Rumunsko, Malta a Maìarsko. Za-
tímco ãesk˘ index se vy‰plhal z hodnoty 4,6 v r. 1998 na hodnotu 5,6
v r. 2001, finsk˘ index setrvale kolísá okolo 16, v Británii vzrostl ze
13 (1993) na 19,5 (2003), ve ·védsku dosahuje hodnoty 13 a v Irsku
dokonce 23. I kdyÏ nikde není psáno, jaká dynamika tohoto indexu
je optimální ãi Ïádoucí, napfi. v Holandsku tento index dlouhodobû
kolísá v úzkém pásmu okolo hodnoty 6, údaje ukazují, Ïe technolo-
gicky vyspûlé zemû produkují v˘raznû více vysoko‰kolákÛ neÏ âR.
Nic nám nepomÛÏe zji‰tûní, Ïe v Maìarsku uveden˘ index setrvale
klesá - a to z hodnoty 5 v r. 1997 na hodnotu 3,7 v r. 2000.
Zpráva Skupiny a prÛbûh konference jsou od 7. 1. 2005 k dispozici na
adrese: http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/sciprof/
programme_en.html

VLADIMÍR ALBRECHT,  

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR

ALBRECHT@TC.CAS.CZ 

Evropa potřebuje více vědců
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âeská republika  zavedla národní grantov˘ systém  mnohem rychleji neÏ
kter˘koliv z ostatních  nov˘ch ãlensk˘ch státÛ EU. Domníváte se,  Ïe
grantové agentury a zejména GAâR naplnily oãekávání, tj. Ïe vnesly do
v˘zkumn˘ch institucí patfiiãnou dynamiku?

Bezpochyby ano. Pfies v‰echny nedostatky je grantov˘ systém rozdûlo-
vání úãelov˘ch prostfiedkÛ na vûdu to nejlep‰í, co máme k dispozici.
Chtûl bych zdÛraznit, Ïe âR byla fakticky první zemû mezi postkomu-
nistick˘mi zemûmi, která zavedla plnohodnotn˘ grantov˘ systém s psa-
ním grantov˘ch Ïádostí v anglickém jazyce. Napfiíklad v Maìarsku byla
angliãtina pouÏita a aplikace zasílány
do zahraniãí teprve nedávno. Raku‰ané
pí‰ou grantové aplikace v nûmãinû
a posílají je k oponování do Nûmecka.
Také v technické úrovni nejsme poza-
du. V GA âR lze od leto‰ka podávat Ïá-
dosti o grant elektronicky, podobnû jsou
na tom i nûkteré dal‰í organizace ãe-
sk˘ch ministerstev, pfiidûlující grantové
prostfiedky. Ve Vídní se na elektronické
podávání Ïádostí, pokud vím, teprve
chystají.      

V evropské diskusi o 7. rámcovém pro-
gramu EU se hovofií o podpofie projek-
tÛ základního v˘zkumu z evropsk˘ch
prostfiedkÛ.  Co oãekáváte od této no-
vé pfiíleÏitosti financování projektÛ zá-
kladního v˘zkumu? Domníváte se, Ïe
tak dojde k fie‰ení projektÛ,  které by na
národní úrovni  nikdy  nevznikly?

PoÏadavek na financování projektÛ zá-
kladního v˘zkumu na evropské úrovni
prostfiednictvím European Research
Council (ERC) je zcela oprávnûn˘
a podporují jej bez rozdílu v‰ichni v ev-
ropské vûdecké obci. ERC, pokud bude zaloÏen, s sebou v‰ak pfiinese
i problémy, pfiedev‰ím s obrovskou pfievahou nabídky návrhÛ nad moÏ-
nostmi financování. V˘hoda ERC by mûla spoãívat v jeho v˘luãnosti, ex-
cellenci. Je zbyteãné, aby takov˘ systém vznikl pro financování prÛmûr-
n˘ch projektÛ a já nejsem pfiesvûdãen, Ïe v‰echny projekty, v souãasné
dobû financované ze 6. rámcového programu jsou jednoznaãnû exce-
lentní. Myslím, Ïe systém finacování typu ERC je nezbytn˘ pro vytvofie-
ní dal‰í fáze zkvalitnûní evropské vûdy, pfiedev‰ím v konkurenci s ame-
rickou. 

Oãekáváte, Ïe tato nová pfiíleÏitost pro ãeské t˘my získat  evropské pro-
stfiedky pro projekty základního v˘zkumu bude mít nûjak˘ dopad na po-
stavení GAâR?

Neoãekávám Ïádnou v˘raznou zmûnu pro GA âR. GA âR a úãelové fi-
nacování obecnû je dnes mnohem více ovlivnûno rozhodnutími o fi-
nancování nebo naopak nefinancování v˘zkumn˘ch center a pfiedev‰ím
v˘zkumn˘ch zámûrÛ. Zvlá‰tû v pfiípadû v˘zkumn˘ch zámûrÛ se objevil
nov˘ prvek, kter˘, aãkoliv je povaÏován za zpÛsob institucionálního fi-

nancování, vyuÏívá v mnoha ohledech principÛ financování úãelového.
Vytváfií se tak znaãná nerovnováha, pfiedev‰ím na vysok˘ch ‰kolách, kde
vedle t˘mÛ, které patrnû nemají dostateãnou kapacitu na kvalitní v˘-
zkum, existují t˘my, které jiÏ nemohou mít motivaci získávat grantové
prostfiedky, pokud mají fiádnû vyuÏít svûfiené prostfiedky z v˘zkumn˘ch
zámûrÛ a odevzdat vynikající v˘sledky.  

Pfiíprava projektÛ  spotfiebovává znaãnou kapacitu  v˘zkumn˘ch t˘mÛ
a je tedy  finanãnû velmi nároãná,  pfiiãemÏ úspû‰nost návrhÛ b˘vá níz-

ká. Domníváte se, Ïe lze uvaÏovat
o urãité koordinaci  mezi na‰ím ná-
rodním a evropsk˘m v˘zkumem, kte-
rá by  pomohla jednotliv˘m v˘zkum-
n˘m t˘mÛm  snáze nacházet strategii
vyuÏití v‰ech pfiíleÏitostí?

V tomto smûru jsme na‰í vûdecké ob-
ci je‰tû mnoho dluÏni. Napfiíklad stále
nemáme, pokud vím, v Bruselu stálé
zastoupení v IGLO, t.j. lobistickou
kanceláfi, která by nás dostateãnû in-
formovala o dûní a rozhodnutích DG
Research. Také v jednotliv˘ch institu-
cích, v Akademii vûd, na vysok˘ch
‰kolách ani jinde neexistují samostat-
né administrativní jednotky, které by
pomáhaly pfii pfiípravû grantÛ a jejich
získávání. Mûly by b˘t samozfiejmû
i kvalitnû jazykovû vybavené. Nechci
se tím nijak dotknout práce Technolo-
gického centra a odboru zahraniãní
vûdy na M·MT, obû instituce podáva-
jí velmi dobr˘ v˘kon. Zkou‰íme také
nov˘ systém evropské spolupráce ve
vûdû v rámci European Science Foun-
dation jako tzv. program EUROCO-
RES. Zatím je to systém velmi sloÏit˘,

protoÏe musí pfiekonávat neskuteãné rozdíly ve financování vûdy
v jednotliv˘ch evropsk˘ch zemích, ale dává nadûji do budoucnosti. BliÏ-
‰í informace jsou dostupné na www.gacr.cz.

Mûla by tedy âR hrát aktivní roli v procesech, které mají vyústit ve vznik
Evropské rady pro v˘zkum,  tedy onoho gremiálního orgánu,  kter˘  by
zfiejmû velmi autonomním zpÛsobem  rozdûloval evropské prostfiedky
na  evropské projekty základního v˘zkumu?

âR vznik ERC intenzivnû podporuje. Myslím, Ïe na v‰ech úrovních, a to
i na úrovni Evropského parlamentu, jsme jiÏ vyjádfiili svoji podporu.
MoÏná, Ïe by celé vûci pomohlo oficiální vyjádfiení nûkterého ãlena vlá-
dy o pfiípadném zájmu o umístûní ERC v Praze. Pokud vím, jsou i v tom-
to smûru podnikány urãité kroky.    

Dûkuji  vám za rozhovor.

PTAL SE VLADIMÍR ALBRECHT

O národním a evropském grantovém systému pro základní výzkum
Rozhovor ECHA s Prof. MUDr. Josefem Sykou, DrSc, předsedou Grantové agentury ČR
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Evropská unie spustila nedávno  nové webové stránky vûnované v˘zku-
mu v sociálních a humanitních vûdách (SHV): http://europa.eu.int/comm/
research/social-sciences/index_en.html.
Velmi vydatn˘ zdroj informací o v˘zkumu v SHV pfiedstavuje také we-
bová stránka http://www.cordis.lu/citizens/ecosoc-links4.htm. Je na ní
uveden pfiehled  21 infrastruktur,  které v SHV financuje EU a dále  jsou
uvedeny odkazy na dal‰ích  14 zdrojÛ,  které sk˘tají velmi relevantní in-
formace pro v‰echny pfiedkladatele projektÛ v SHV nejen do 6.RP, ale
nejspí‰e i pro v˘zkum financovan˘ pouze z na‰ich národních zdrojÛ.
Obsahuje téÏ odkazy na 8 dÛleÏit˘ch ãasopisÛ.  Jako pfiíklady dÛleÏit˘ch
zdrojÛ uvádíme alespoÀ britskou stránku SOSIG (Social Sciences Infor-
mation Gateway) na adrese http://www.sosig.ac.uk/,   která sama obsa-
huje desítky dal‰ích odkazÛ na vydatné informaãní zdroje,  ãi stránku vir-
tuální knihovny pro sociální vûdy http://www.clas.ufl.edu/users/gthurs-
by/socsci/directs.htm.  Pokud jde o ãasopisy, upozorÀujeme alespoÀ na
stránku http://www.tandf.co.uk/journals/listings/soc.asp,  která odkazuje
na více neÏ 500 (!) ãasopisÛ z oblasti SHV.
Vynikajícím zdrojem aktuálních informací,  které  jsou relevantní pro vût-
‰inu oblastí 7. tematické priority 6 .RP je internetov˘ ãasopis  OECD  Ob-
server,  kter˘ je k dispozici na adrese http://www.oecdobserver.org/. 

Priorita 
„Občané a vládnutí ve znalostní společnosti“ 6. RP
PfiipomeÀme,  Ïe první v˘zva k pfiedkládání projektÛ ,  která  byla vy-
hlá‰ena 17. 12. 2002, sestávala ze tfií ãástí A, B, C. âást A mûla  uzá-
vûrku 15. dubna 2003 a zde byla   moÏnost pfiedkládat pouze návrhy
na integrované projekty (IP) a sítû excelence (NoE). Nakonec  pouze
dva IP a tfii  NoE získaly financování EK. âást B mûla  uzávûrku téÏ  15.
dubna 2003 a tentokráte byla  moÏnost pfiedkládat jen „tradiãní ná-
stroje“ (STREP a koordinaãní aktivity). Celkem  33 projektÛ STREP a 6
koordinaãních aktivit získalo finanãní podporu EK. Celkov˘ objem fi-
nanãního pfiíspûvku EK na 44 projektÛ schválen˘ch  v ãástech A a B
ãiní  54 mil. €.
Pfiehlednou tabulku s názvy, poãty úãastníkÛ a koordinátory  schválen˘ch
projektÛ lze stáhnout z adresy ftp://ftp.cordis.lu/pub/citizens/docs/

projects_citizens_en.pdf,  podrobné informace o projektech jsou pak  do-
stupné na  adrese  http://www.cordis.lu/fp6/projects.htm.. 
âást C mûla  uzávûrku 10. prosince 2003 a bylo moÏné opût  pfiedklá-
dat jen IP a NoE. Bylo  schváleno 12 projektÛ,  pfiiãemÏ  kontraktaãní jed-
nání je‰tû neskonãila, a proto zatím nejsou dostupné úplné  informace,
o tûchto financovan˘ch projektech.  

Další příležitosti  
pro projekty v sociálních a humanitních vědách  
PfiíleÏitosti pro  pfiedkládání projektÛ  v sociálních  a humanitních  vû-
dách (SHV) jsou  pomûrnû bohaté a na adrese http://www.cordis.lu/citi-
zens/soco_other.htm lze najít  odkazy na moÏnosti nabízené v COSTu,
ve schématu ERA-NET,  v otázkách budoucnosti znalostní spoleãnosti
(v˘hled vûd a technologií  - science and technology foresight), v oblasti
„vûda a spoleãnost“, v problematice mobility v˘zkumníkÛ (akce Marie
Curie).  Kladete-li ‰ir‰í otázku „na co vlastnû navazuje v˘zkum“ v SHV,
pak  na webové stránce http://www.cordis.lu/improving/socio-econo-
mic/coordination.htm je uveden prÛvodce socio-ekonomick˘m  v˘zku-
mem v 5. RP.

Sociální a humanitní vědy v 7.RP     
Evropská komise   zahájila prÛbûÏnou konzultaci o sociálních a huma-
nitních vûdách  v 7. rámcovém programu - viz  http://europa.eu.int/
comm/research/future/ssh/index_en.html. Prostfiednictvím webové adre-
sy http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?form=353 lze aÏ do
konce roku zaslat Evropské komisi námûty na v˘zkum v SHV v 7. RP. Jed-
ním z hlavních smûrÛ 7. RP budou „vûdecké infrastruktury“  (tj. napfi. vel-
ké databáze, soubory ekonomick˘ch indikátorÛ, unikátní problémovû
orientované sítû pracovi‰È atd.), které by mohly s podporou EK slouÏit  v˘-
zkumn˘m t˘mÛm celé EU  a právû uveden˘ dotazník vybízí  k pfiedklá-
dání pfiíslu‰n˘ch námûtÛ.

VLADIMÍR ALBRECHT,  

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV,

ALBRECHT@TC.CAS.CZ

Současný výzkum EU v sociálních a humanitních vědách
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ANAL̄ ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Evropská komise jiÏ del‰í dobu fie‰í problém malé konkurenceschopnos-
ti Evropy vÛãi vyspûl˘m svûtov˘m ekonomikám, jak˘mi jsou zejména
ekonomiky USA a Japonska. Domnívá se, Ïe by právû rozvoj nanotech-
nologií a jejich trÏního uplatnûní mohl pomoci fie‰it tento problém. 

Evropská strategie 
Evropská komise provedla anal˘zu stavu a potfieb nanotechnologií
v Evropû, kterou uvefiejnila ve Sdûlení „Na cestû k evropské strategii
v nanotechnologiích“ v kvûtnu 2004 /1/, a dospûla k pûti základním
závûrÛm: 

1. V Evropû je tfieba zv˘‰it finanãní podporu VaV nanotechnologií, zajis-
tit lep‰í koordinaci a nastolit podmínky pro vy‰‰í komerãní vyuÏití v˘-
sledkÛ v˘zkumu.
2. Pro rozvoj nanotechnologií je nezbytné vytvofiit v Evropû vûdecko-
v˘zkumnou infrastrukturu, která snese porovnání ve svûtovém mûfiítku. 
3. Evropské vysoké ‰koly dosud neposkytují dostateãnû ‰iroké, multidis-

ciplinární vzdûlání v oblasti nanotechnologií, a musí proto pfiizpÛsobit,
své v˘ukové programy.
4. Musí b˘t nalezeny vhodné podmínky pro technologick˘ transfer v˘-
sledkÛ VaV nanotechnologií do v˘robní a aplikaãní sféry a pro promítá-
ní tûchto v˘sledkÛ do inovací ve v˘robû, aby tak byly efektivnûji vyuÏi-
ty finanãní prostfiedky vynaloÏené na v˘zkum a v˘voj. 
5. Souãasnû s VaV v oblasti nanotechnologií musí b˘t sledovány i sociální
dopady této ãinnosti, aby tak byla zji‰tûna oprávnûnost nebo neoprávnû-
nost obav, Ïe nûkteré produkty nanotechnologií, zejména nanoãástice, mo-
hou mít ‰kodliv˘ dopad na lidstvo, pfiedev‰ím na lidské zdraví. 

Rada Evropy na svém zasedání v záfií 2004 projednala a odsouhlasila
uvedené Sdûlení. Evropská komise nyní pracuje na akãním plánu, jak
uvést do Ïivota plnûní onûch pûti zásadních úkolÛ. Jak jiÏ bylo uvedeno,
ve Sdûlení je popsán souãasn˘ stav nanotechnologií v Evropû. âtenáfi jej
získá na webové stránce /1/. Jistû by jej v‰ak také zajímal stav mimo Ev-
ropu. Proto uvádíme následující dvû kapitoly, a to o financování VaV

Nanotechnologie: dnešek a zítřek
JE POPULARITA A PODPORA NANOTECHNOLOGIÍ MÓDOU, NEBO P¤INÁ·Í UÎITEK PRO PRÚMYSL, OBCHOD A KVALITU ÎIVOTA? JE ZA-
POT¤EBÍ VùT·Í FINANâNÍ PODPORY NANOTECHNOLOGIÍ Z VE¤EJN¯CH PROST¤EDKÚ STEJNù TAK JAKO INVESTIC ZE SOUKROM¯CH
ZDROJÚ? JAK¯ JE SOUâASN¯ STAV V EVROPù V POROVNÁNÍ SE SVùTEM?
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v oblasti nanotechnologií ve svûtovém mûfiítku a o trÏním vyuÏití v˘zku-
mu nanotechnologií u nejvût‰ího rivala Evropy, USA.

Financování: pohled na svět
Za posledních deset let prudce vzrostl celosvûtov˘ zájem o nanotechno-
logie, a tudíÏ také financování VaV v oblasti nanotechnologií z vefiejn˘ch
prostfiedkÛ doznalo nemal˘ rÛst. Zatímco v r. 1997 bylo na tyto úãely vy-
naloÏeno kolem 200 mil. €, ke konci roku 2003 tato ãástka jiÏ ãinila ví-
ce neÏ 3 miliardy € z vefiejn˘ch prostfiedkÛ. K tomu je tfieba pfiiãíst i sou-
kromé prostfiedky. Jejich v˘‰e se sice nedá pfiesnû stanovit, ale odhaduje
se na ãástku kolem 2 miliard €. Celkem tedy ke konci roku 2003 na VaV
v oblasti nanotechnologií plynulo roãnû ve svûtû kolem 5 miliard EUR.

Podíl soukrom˘ch a vefiejn˘ch finanãních podpor se pfiitom znaãnû li‰il
v jednotliv˘ch svûtov˘ch oblastech. Zatímco vysok˘ podíl soukrom˘ch
prostfiedkÛ zaznamenaly Japonsko (73 %) a USA (66 %), v Evropû podíl
soukrom˘ch prostfiedkÛ dosahoval pouze 56 %. Podle zprávy Nanotech
Report 2004 /2/, vydané v˘znaãnou americkou poradenskou firmou za-
mûfienou na obchodní a ekonomick˘ dopad nanotechnologií Lux Rese-
arch Inc., by v r. 2004 v˘daje na VaV v oblasti nanotechnologií na celém
svûtû mûly dosáhnout ãástky 8,6 miliard USD a mûly by pocházet od
vlád, podnikÛ a ze zdrojÛ rizikového kapitálu.

Prudk˘ nárÛst ve vefiejném financování VaV v oblasti nanotechnologií
zaãal v r. 2000, kdy prezident USA Clinton vyhlásil Národní nanotech-
nologickou iniciativu (NNI). Dal‰í zv˘‰ení nárÛstu vefiejného financová-
ní nanotechnologií se datuje do r. 2002 spu‰tûním 6. RP EU, v nûmÏ jsou
nanotechnologie pfiedmûtem jedné z jeho priorit. Dosud nejvy‰‰í pod-
pory se dostalo nanotechnologiím tím, Ïe prezident Bush v prosinci 2003
podepsal zákon s názvem 21st Century Nanotechnology Research and
Development Act pro léta 2005 - 2008. 

Firmy a nanoprodukty: americký pohled
Podle jiÏ zmínûné Luxovy zprávy o nanotechnologiích je nyní na svûtû
kolem 1500 firem, které si vytyãily vûdeckov˘zkumné plány v oblasti na-
notechnologií. Kolem 80 % jsou to zaãínající firmy. Více neÏ polovina
z nich, konkrétnû 670, má sídlo v USA. 

Zatím není na trhu mnoho v˘robkÛ bûÏného pouÏití, které vyuÏívají nano-
technologií. Pfiesto je moÏno uvést nûkteré pfiíklady: lyÏafiské bundy vyrobe-
né z nanotextilu, kter˘ sk˘tá vy‰‰í ochranu pfied vûtrem a vlhkostí, je pfiitom
prody‰n˘ a málo se ‰piní; tenisové rakety vylehãené a vyztuÏené uhlíkov˘-
mi nanotrubicemi; obvazy se stfiíbrn˘mi nanoãásticemi s antimikrobiálními
úãinky; krémy na opalování s ochrann˘m faktorem proti sluneãnímu záfiení
na bázi nanoãástic oxidu titaniãitého; sanitární keramika povrchovû pokry-
tá nanovrstvami, které zaji‰Èují snadné ãi‰tûní; pleÈové krémy s nanokapsle-
mi obsahujícími vitamín E, které vnesou vitamín hluboko do pokoÏky; slu-
neãní br˘le s antireflexními nanopovlaky, které se nadto je‰tû neorosují.

Nanotechnologie jiÏ zaãaly pronikat i do prÛmyslov˘ch v˘robkÛ. Napfi.
v automobilech Chevrolet Impala z r. 2004 jsou pouÏity lehké a pfiitom
vysoce kvalitní nanokompozitní materiály, které sniÏují váhu vozidla o 7
% a v dÛsledku toho sniÏují i spotfiebu paliva. Pro polovodiãov˘ prÛmysl
byla na Harvardské univerzitû vyvinuta technologie v˘roby uspofiáda-
n˘ch struktur nanolaserÛ na bázi nanodrátÛ. Jsou urãeny pro rychlej‰í
a kompaktnûj‰í optické komunikace. Na univerzitû v Illinois vyvinuli nej-
rychlej‰í tranzistory na svûtû na bázi fosfidu galia a arzenidu india/galia,
které pracují na frekvenci 509 GHz a jsou údajnû 10krát rychlej‰í neÏ
kfiemíkové tranzistory. Firma Hewlett-Packard sestrojila dosud prostoro-
vû nejmen‰í pamûÈ. Prvek o kapacitû 64 bitÛ má plochu men‰í neÏ 1
mikrometr. KaÏd˘ bit je tvofien 1000 molekulami, které jsou sendviãovû
uloÏeny mezi síÈkami z platinov˘ch a titanov˘ch drátkÛ. Nov˘ pamûÈo-

v˘ prvek má b˘t na trhu bûhem pûti let. Znám˘ v˘robce procesorÛ firma
Intel Corp vyvíjí nové „sub-100-nm“ procesory. Pro tyto úãely nedávno
instalovala koncepãnû nové expoziãní litografické zafiízení vyuÏívající
extrémního UV záfiení o vlnové délce 13,5 nm a schopné dosahovat roz-
li‰ení 30 nm mezi liniemi.

Nanotechnologie pronikly i do praktické biologie a zdravotnictví. Firma
Quantum Dot Corporation a Rockefellerova univerzita vyvinuly znaãko-
vání Ïiv˘ch bunûk pomocí kvantov˘ch teãek, které umoÏÀuje sledovat rÛst
a v˘voj bunûk v rakovinn˘ch nádorech. Firma Quantum Dot spolupracu-
je s firmami Matsushita (Panasonic) a SC Biosciences na v˘voji a v˘robû
detekãních a znaãkovacích produktÛ, které jsou zaloÏeny na kvantov˘ch
teãkách a jsou urãeny pro biologické a zdravotnické úãely. Spolupráce tr-
vá od r. 2002 a první v˘robky mají b˘t uvedeny na trh na jafie 2005.
V souvislosti s nanotechnologiemi vznikají zcela nové firmy. Pfiíklady vy-
bíráme z publikace „Opportunities in the Emerging Nanostorage Market“
/3/ vydané v ãervenci 2004 americkou firmou NanoMarkets. Uvádíme
firmu Nantero zamûfienou na pamûti NV-RAM (non-volatile RAM), zalo-
Ïené na vyuÏití uhlíkov˘ch nanotrubic, firmu ZettaCore specializovanou
na molekulární pamûti a firmu Nanosys zab˘vající se ve spolupráci s fir-
mou Intel pamûtmi na bázi nanodrátÛ. 

Mnoho novû vznikajících firem je zamûfieno na nanoelektronické prvky.
Jsou v‰ak i dal‰í firmy, které vyrábûjí nanomateriály pro dal‰í zpracování
v nejrÛznûj‰ích v˘robcích jin˘mi firmami. Pfiíkladem je v˘znaãn˘ v˘robce
nanomateriálÛ firma Nanophase Technologies Corporation /4/, která prá-
vû nedávno uvedla na trh nanoprá‰ky dopovaného oxidu zineãnatého.
Tento materiál má jednak antibakteriální a protiplísÀové úãinky, jichÏ je vy-
uÏíváno v ‰iroké ‰kále v˘robkÛ obecného pouÏití, a má také v˘hodné op-
tické a optoelektronické vlastnosti, které jej pfiedurãují pro pouÏití v polo-
izolaãních substrátech, UV LED (svítících diodách pracujících v UV obla-
sti), laserov˘ch diodách, fotodetektorech atd. V˘znaãné pro tuto firmu je
to, Ïe je schopna uveden˘ materiál vyrábût v tunov˘ch mnoÏstvích. Jin˘m
pfiíkladem mÛÏe b˘t firma Nanotechnologies Inc /5/, která vznikla v r. 1999
jako „spin-off“ univerzity v Texasu. Zab˘vá se v˘robou nanoprá‰kÛ ãist˘ch
kovÛ (hliníku, zinku, cínu, zlata a stfiíbra) a jejich oxidÛ a nitridÛ. PouÏití
tûchto nanoprá‰kÛ je velmi rÛznorodé. Hodí se pro zvy‰ování pevnosti ma-
teriálÛ, k pfiemûnû izolaãních materiálÛ na vodivé materiály, k vytváfiení
prÛhledn˘ch ochrann˘ch povlakÛ rÛzn˘ch produktÛ, k vyuÏití v solárních
celách, k dodání antibakteriálních úãinkÛ rÛzn˘ch v˘robkÛ i jako explo-
ziva. Bylo by moÏné uvést mnoho dal‰ích pfiíkladÛ.

Skuteãnosti a pfiíklady uvedené ve struãnosti v tomto pfiíspûvku dokazují, Ïe
nanotechnologie je tfieba cílevûdomû rozvíjet a finanãnû podporovat, proto-
Ïe za tûchto podmínek pfiiná‰ejí nejen vûdeck˘, ale i praktick˘ uÏitek.

Odkazy
/1/ „Towards a European Strategy for Nanotechnology“, Communication
from the Commission COM (2004) 338, ftp://ftp.cordis.lu/pub/
nanotechnology/docs/nano_com_en.pdf
/2/ „Nanotech Report 2004”, vyd. Lux Research, https://www.globalsa
lespartners.com/lux/ 
/3/ „Opportunities in the Emerging Nanostorage Market”, vyd.NanoMar-
kets, LC v r. 2004, http://www.nanomarkets.net/white_papers.htm 
/4/ informace uvedena mezi novinkami na stránce firmy Nanotechwire
v srpnu 2004 http://www.nanotechwire.com
/5/ informace uvedena mezi novinkami na stránce spoleãnosti Nanofo-
rum v srpnu 2004 http://www.nanoforum.org 
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Je známo, Ïe v˘daje âR na v˘zkum jsou v porovnání s evropsk˘m prÛ-
mûrem v˘raznû niÏ‰í. Ve‰keré dostupné statistické údaje zafiazují na‰i re-
publiku do druhé poloviny evropské stupnice i v jin˘ch parametrech, kte-
ré jsou v oblasti v˘zkumu sledovány (poãet v˘zkumn˘ch pracovníkÛ, po-
ãet absolventÛ vûdeck˘ch a technick˘ch oborÛ a dal‰í).
Zcela jiná je v‰ak pozice âR, pokud si v‰ímáme pouze základního v˘-
zkumu. Z hlediska v˘dajÛ tvofiil základní v˘zkum v âR v roce 2001 více
neÏ 40 % v‰ech v˘zkumn˘ch aktivit, coÏ je nejvíce ze v‰ech sledova-
n˘ch zemí (viz graf 1). Pozoruhodná je také dynamika nárÛstu podílu zá-
kladního v˘zkumu v posledních letech, která je opût nejvy‰‰í ze v‰ech
uveden˘ch zemí.
Se zamûfiením na základní v˘zkum souvisí i vysok˘ podíl v˘zkumn˘ch
pracovníkÛ ve vládním sektoru, kter˘ je u nás v porovnání se svûtem ta-
ké nejvût‰í. Je v‰ak nutné si uvûdomit, Ïe uvedené údaje jsou pouze re-
lativní a udávají procento základního v˘zkumu z celkov˘ch v˘zkumn˘ch
aktivit v âR. Vzhledem k tomu, Ïe celkové v˘daje i poãet v˘zkumn˘ch
pracovníkÛ je v âR hluboko pod evropsk˘ch prÛmûrem, je skuteãná po-
zice âR v základním v˘zkumu hor‰í, ale i pfiesto pfievy‰uje evropsk˘ prÛ-
mûr.
Nejjednodu‰‰í metodou pro porovnání v˘sledkÛ a efektivity vûdecké
práce je sledování poãtu vûdeck˘ch publikací a jejich citací. Zamûfiením
na základní v˘zkum (tj. podí-
lem v˘dajÛ na základní v˘-
zkum a jejich nárÛstem, po-
ãtem v˘zkumn˘ch pracovníkÛ
ve vládním sektoru, ‰irokou sí-
tí akademick˘ch ústavÛ a zpÛ-
sobem jejich financování) by
bylo moÏné oãekávat, Ïe se
âR bude nacházet v tûchto
ukazatelích na jednom z pfied-
ních míst.
V grafu 2 je uveden poãet
publikací na jednoho v˘zkum-
ného pracovníka (v pfiepoãtu
na plnou pracovní dobu) a po-
ãet citací na jednu publikaci.
Z grafu je patrné, Ïe produkti-
vita na‰í vûdecké základny
v poãtu publikací na jednoho
v˘zkumného pracovníka je
pfiibliÏnû na prÛmûru ostat-
ních zemí, av‰ak citaãní ode-
zva vûdeck˘ch prací nedosa-
huje ani poloviny prÛmûru.
Z grafu je také patrné, Ïe poãet
citací je u v‰ech nov˘ch ãlen-
sk˘ch zemí zfietelnû niÏ‰í neÏ
u státÛ EU-15.

V souvislosti s nízk˘m poãtem
citací na‰ich vûdeck˘ch publi-
kací je zajímavé porovnání
jednotliv˘ch vûdeck˘ch obo-
rÛ. K porovnání bibliometric-
ké kvality vûdeck˘ch publika-
cí se nejãastûji pouÏívá rela-
tivní citaãní impakt (RCI), kter˘
je definován jako pomûr citaã-
ního impaktu (prÛmûrného

poãtu citací na jednu publikaci v daném oboru nebo zemi) a citaãního
impaktu svûtového databáze Thompson ISI.
V grafu 3 jsou v sestupném pofiadí uvedeny jednotlivé vûdecké disciplí-
ny podle hodnoty RCI. Plná ãára vyznaãuje hodnotu RCI = 1, která zna-
mená, Ïe publikace mají stejnou bibliometrickou kvalitu jako je svûtov˘
prÛmûr v‰ech publikací daného oboru. Pokud je hodnota RCI > 1, jedná
se o nadprÛmûrnou úroveÀ publikací (publikace jsou citovány více, neÏ
je tomu ve svûtovém prÛmûru) a naopak, hodnota RCI < 1 ukazuje na
podprÛmûrné, málo citované publikace.
NadprÛmûrnou hodnotu RCI vykazují pouze 4 obory, a to matematika,
inÏen˘rství a lékafiské a materiálové vûdy. Na druhém konci této ‰kály
s hluboko podprÛmûrn˘mi hodnotami RCI se nacházejí obory z oblasti
biologie a sociální, ekonomické a právnické obory.

Otázkou samozfiejmû zÛstává, zda sledování poãtu publikací, resp.
jejich citací, je dobr˘m mûfiítkem pro porovnání kvality vûdecké prá-
ce. Z ekonomického hlediska je daleko dÛleÏitûj‰í otázka investic do
v˘zkumu a jejich návratnosti. Problematikou vzájemného vztahu zá-
kladního a prÛmyslového v˘zkumu se zab˘vá fiada studií a zpráv
(napfi. [4] a citace v ní uvedené).

V souvislosti se vztahem v˘-
zkumu a jeho vazeb na prÛ-
mysl je moÏné uvést dva pfií-
klady, které byly nedávno pub-
likovány OECD a které, pokud
odhlédneme od ‰ir‰ího kon-
textu problematiky v˘zkumu,
ukazují, Ïe alespoÀ v nûkte-
r˘ch oblastech se âR nachází
na pfiedních pozicích. Na obr.
4 je graf pfievzat˘ ze studie [5],
kter˘ porovnává produktivitu
vûdeckého systému a jeho v˘-
sledkÛ v 19 vûdních oborech
nejvíce zamûfien˘ch do oblasti
prÛmyslu. Na vodorovné ose
tohoto grafu je produktivita
publikací vztaÏená k HDP a na
svislé ose je produktivita vû-
deck˘ch v˘sledkÛ mûfiená jako
poãet citací pfiepoãten˘ na in-
vestice do v˘zkumu.
Ukazuje se, Ïe v âR je sice
v tûchto oborech podprÛmûr-
ná produktivita publikací (âR
se nachází v levé polovinû gra-
fu), av‰ak produktivita v obla-
sti citací je, s v˘jimkou Dán-
ska, nejvy‰‰í. Umístûní âR me-
zi státy s nejvy‰‰í produktivitou
citací v prÛmyslov˘ch oborech
zfiejmû souvisí s nadprÛmûr-
n˘m citaãním impaktem vû-
deck˘ch publikací z oborÛ,
které jsou pfiímo zamûfieny na
oblast prÛmyslu (inÏen˘rství,
materiálové vûdy) a vysokou
citovaností dal‰ích aplikaãnû
zamûfien˘ch oborÛ, jako jsou
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informaãní technologie, far-
makologie, chemie a fyzika
(viz graf 3).
Jin˘m ukazatelem, kter˘ cha-
rakterizuje vztah mezi v˘zku-
mem a prÛmyslem, je para-
metr oznaãovan˘ jako vazba
prÛmyslov˘ch patentÛ na vû-
decké poznatky (science-in-
dustry linkages), kter˘ sleduje
OECD u patentÛ udûlen˘ch
Patentov˘m úfiadem v USA
(USPTO). Tento parametr je
definován jako poãet citací
vûdeck˘ch publikací v da-
ném patentu na jeho titulní
stranû, pfiiãemÏ do tohoto po-
ãtu se zapoãítávají pouze vû-
decké ãlánky a sborníky kon-
ferencí, nikoli odkazy na pa-
tenty a interní firemní
publikace1. Pofiadí státÛ po-
dle tohoto ukazatele je uve-
deno v grafu 5 [6]. Patenty,
které získala âR v posledním
sledovaném období (1995 aÏ
2002) u USPTO, mají nejvût-
‰í poãet citací vûdeck˘ch
publikací ze v‰ech uvede-
n˘ch zemí. V grafu je záro-
veÀ vidût, jak v˘raznû tento
ukazatel vzrostl oproti pfied-
cházejícímu období témûfi
u v‰ech uveden˘ch státÛ.
Tento ukazatel je v souãasné
dobû povaÏován za dÛleÏit˘,
neboÈ se ukazuje, Ïe pfiibliÏnû
75 % v‰ech vûdeck˘ch prací,
citovan˘ch na titulní stranû pa-
tentu pochází z vefiejnû finan-
covaného v˘zkumu. Vysoká
hodnota tohoto ukazatele
svûdãí o tom, Ïe pfiihla‰ovatel
patentu buduje své technologie
a produkty pfiedev‰ím na no-
v˘ch vûdeck˘ch poznatcích. 
Lze namítnout, Ïe uvedené
dva pfiíklady, kde se âR na-
chází pfied ostatními státy, se
t˘kají relativnû úzké oblasti
celé vûdecké problematiky
a s ohledem na nûkteré dal‰í
souvislosti mohou b˘t i ponû-
kud zkresleny. Ve vysoké pro-
duktivitû citací (graf 4) se jistû
odráÏejí nízké investice âR do
v˘zkumu (poãet citací je vzta-
Ïen k v˘dajÛm na v˘zkum),
ale nadprÛmûrná hodnota RCI u aplikaãnû zamûfien˘ch oborÛ (viz graf
3) svûdãí o tom, Ïe tyto publikace pfiinejmen‰ím pfiiná‰ejí nové a ve svû-

tû uznávané v˘sledky.
V druhém pfiípadû lze namít-
nout, Ïe patentová aktivita
âR je velmi nízká (ve sledo-
vaném období od roku 1995
do roku 2002 získala âR
v USA podle Eurostatu pouze
o nûco více neÏ 200 patentÛ).
V˘sledek lze ale interpretovat
i tak, Ïe v âR pfiihlá‰ky pa-
tentÛ u USPTO podávají pou-
ze spoleãnosti, které vyuÏíva-
jí pokrokov˘ch vûdeck˘ch
poznatkÛ a jsou na svûtové
‰piãce ve svém oboru.
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Graf 4:

Publikace v 19 vědeckých oborech nejvíce zaměřených na průmysl (106 x podíl na počtu publikací ve světě / HDP v USD)
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1 V patentech se v prÛmûru cituje 1 vûdecká publikace, nejvy‰‰í poãet citací je u patentÛ v medicínû, farmacii a biotechnologiích
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V Brnû se 30. listopadu 2004  se‰li zástupci sítû NINET a zástupci
M·MT k tématu „Praktické zku‰enosti subjektÛ zapojen˘ch do projek-
tÛ 5. RP EU“. Akci organizovala RKO pro jiÏní Moravu ve spolupráci
s RKO Liberec a RiKOC Pardubice. Smyslem neformálního setkání by-
lo prostfiednictvím v˘mûny zku‰eností podpofiit ‰ir‰í spolupráci mezi
ãleny sítû. 
Zástupci organizátorÛ seznámili ostatní partnery sítû NINET se zku‰e-
nostmi získan˘mi pfii pfiípravû a realizaci dotazníkového prÛzkumu sub-
jektÛ Jihomoravského, Zlínského, Libereckého, Královéhradeckého
a Pardubického kraje, které se zúãastnily projektÛ 5. RP EU. Cílem prÛ-
zkumu bylo identifikovat pfiekáÏky, se kter˘mi se setkávají úãastníci pro-
jektÛ i samotní konkrétní fie‰itelé tak, aby bylo moÏno cílenû zvy‰ovat
kvalitu sluÏeb poskytovan˘ch kontaktními organizacemi. 

Úãastníci setkání získali zpracovan˘ pfiehled subjektÛ úãastnících se 5.
RP rozãlenûn˘ podle OKEâ. Jednotlivé RKO a OKO mají moÏnost získat
databázi subjektÛ, setfiídûnou podle krajÛ, a rovnûÏ verzi pouÏitého do-
tazníku v elektronické podobû, aby v pfiípadû zájmu mohly obdobn˘ prÛ-
zkum uskuteãnit ve vlastních regionech. Smyslem roz‰ífiení prÛzkumu
do dal‰ích regionÛ je získat data, která by byla kompatibilní a mohla vy-
povídat o âR jako celku.
Úãastníci se dohodli, Ïe se obdobná setkání  budou konat ãtyfiikrát roã-
nû. Pfií‰tí je plánováno na 10.února 2004 v Pardubicích.

PETRA PETERKOVÁ, VUT V BRNù,

RKO PRO JIÎNÍ MORAVU,

PETERKOVA@RO.VUTBR.CZ

Pracovní setkání sítě NINET
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V Bruselu se 26. 11. 2004  konal semináfi zamûfien˘ na budoucnost evrop-
ského v˘zkumu v oblasti ekologického zemûdûlství. Na semináfii byl kro-
mû jiného pfiedstaven v hlavních rysech Evropsk˘ akãní plán pro ekologic-
ké zemûdûlství. Dá se oãekávat, Ïe v˘zkum na poli ekologického zemû-
dûlství, kter˘ probíhá v 6. rámcovém programu napfi. prostfiednictvím
integrovaného projektu Quality Low Input Food , bude i nadále oblastí pod-
porovanou i v budoucím rámcovém programu. Na semináfii byla pfiedsta-
vena koordinaãní akce financovaná z 6. RP „CORE Organic“. Ta je jedním
z projektÛ, které si kladou za cíl posílit kvalitu a vyuÏití zdrojÛ pro v˘zkum
ekologického zemûdûlství a biopotravin na evropské úrovni a to koordina-
cí národních v˘zkumn˘ch programÛ a aktivit. Do koordinaãní akce je za-
pojeno 11 evropsk˘ch zemí. V rámci projektu CORE Organic bude vytvo-
fien spoleãn˘ pool nejménû 3 mil. €, ze kterého  budou financovány spo-
leãné v˘zkumné projekty. Kromû v˘mûny informací o v˘zkumn˘ch
programech a koordinace v˘zkumn˘ch aktivit existujících na národní úrov-
ni budou také v rámci této iniciativy identifikovány a koordinovány budoucí

smûry v˘zkumu. Iniciativa CORE Organic je otevfiena spolupráci i se ze-
mûmi, které zatím do projektu zapojeny nejsou, podmínkou pro zapojení
je existence národních akãních plánÛ nebo programÛ zamûfien˘ch na eko-
logické zemûdûlství a biotraviny.
Evropská komise prezentovala na semináfii zprávu, zaloÏenou na dotaz-
níkovém prÛzkumu situace ve v˘zkumu ekologického zemûdûlství v ev-
ropsk˘ch zemích. ·etfiení se zúãastnilo 25 zemí. Zpráva podává pfiehled
o souãasn˘ch v˘zkumn˘ch aktivitách na národní úrovni, úrovni jejich fi-
nanãní podpory z vefiejn˘ch zdrojÛ, nejv˘znamnûj‰ích v˘zkumn˘ch pra-
covi‰tích zab˘vajících se danou problematikou a zapojení jednotliv˘ch
zemí do mezinárodních projektÛ. Souãástí zprávy jsou doporuãení a ná-
mûty z jednotliv˘ch zemí pro budoucí v˘zkumné smûry  v ekologickém
zemûdûlství. To bylo ostatnû i náplní odpolední diskuse na semináfii.

NAëA KONÍâKOVÁ, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV,

KONICKOVA@TC.CAS.CZ

Seminář o evropském výzkumu v oblasti ekologického zemědělství

Evropská komise uvefiejnila nové v˘zvy k pfiedkládání návrhÛ do pro-
gramu V˘zkumné infrastruktury, souãásti Mezinárodní pfiístup, Integraã-
ní aktivity, V˘voj komunikaãních sítí a Doprovodná opatfiení.  Návrhy bu-
dou vyhodnocovány jednostupÀovû. 

NejdÛleÏitûj‰í parametry této v˘zvy jsou uvedeny v tabulce.

Podrobné informace je moÏné získat prostfiednictvím webové stránky
http://fp6.cordis.lu/infrastructures/calls.cfm

EMIL  KRAEMER,
TECHNOLOGICKÉ  CENTRUM AV,

KRAEMER@TC.CAS.CZ

Výzkumné infrastruktury 

Souãást Nástroj Rozpoãet Uzávûrka
Mezinárodní pfiístup
(Transnational Access) SSA 17 mil. € 3.3.2005
Integraãní aktivity
(Integrating Activities) 13 a CA 126 mil. € 3.3.2005
V˘voj komunikaãních sítí
(Communication Network Development) 13, SSA a CA 25 mil. € 17.3.2005
Doprovodná opatfiení
(Accompanying Measures) SSA 2 mil. € 3.3.2005

Poznámka: 13  (Integrated Infrastructure Initiatives)  je specifick˘ nástroj
pouÏívan˘ pouze v programu V˘zkumné infrastruktury.

8. prosince 2004 byla vyhlá‰ena 3. v˘zva NMP, o jejíÏ náplni jsme jiÏ informovali v pfiede‰lém 2. ãísle tohoto ãasopisu. Ve‰keré materiály  lze stáh-
nout na webové stránce http://fp6.cordis.lu/nmp/calls.cfm

J ITKA KUBÁTOVÁ, NÁRODNÍ KONTAKT PRO  NMP, KUBATOVA@TC.CAS.CZ

Nanotechnologie a nanovědy, inteligentní multifunkční materiály,
nové výrobní procesy a zařízení  (NMP)
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Sestavit kvalitní mezinárodní konsorcium nebo do nûj vstoupit není
jednoduché. Pomoc nabízí evropsk˘ projekt Idealist34. Jde o síÈ tvofie-
nou partnery ze 34 zemí, s tradicí od roku 1996. SíÈ Idealist  je vyuÏívá-
na více neÏ 50 tisíci IT organizacemi (firmami, univerzitami, v˘zkumn˘-
mi ústavy i jin˘mi subjekty). Princip sítû je jednoduch˘.  Navrhovatel bu-
doucího projektu potfiebuje sestavit kvalitní konsorcium. Pfies Idealist
roze‰le nabídku (partner search). Bûhem nûkolika dní obdrÏí v prÛmûru
30 aÏ 60 odpovûdí.

Proč je tato síť relativně úspěšná?
• Navrhovatelé hledají konkrétní partnery, s konkrétní odborností, do

konkrétního návrhu projektu pro danou v˘zvu IST programu.
• Informace o „partner search“ je rozesílána uÏivatelÛm Idealist sítû, kte-

fií se orientují v IST programu.

• Zájemci odpovídají pfiímo navrhovateli projektu, bez komplikované-
ho zprostfiedkování tfietí stranou.

• Navrhovatel mÛÏe hledat i koordinátora.
Konsorcium se podafií sestavit témûfi stoprocentnû. Úspû‰nost podan˘ch ná-
vrhÛ v soutûÏi nepfievy‰uje prÛmûr. I v pfiípadû odmítnutí návrhu jsou rela-
tivnû snadno získány cenné zku‰enosti a kontakty, které  navrhovateli po-
mohou v budoucnu. VyuÏití sítû Idealist je moÏné po jednoduché registra-
ci na adrese http://www.ideal-ist.net/c_mailinglist.php?country=Czech
SluÏba je bezplatná. V âR zastupuje Idealist Oborová kontaktní organi-
zace OKO IST (OK441). Kontakt: Jifií Kadlec, ÚTIA AV âR, tel: 266 052
216, e-mail: kadlecov@utia.cas.cz. Podrobné informace jsou k dispozi-
ci na www.ideal-ist.cz a www.ideal-ist.net

ING. J I¤Í  KADLEC,  CSc. ,  ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV âR,

KADLECOV@UTIA.CAS.CZ

IDEALIST: Jak najít partnery pro projekty IST 

Tfietí v˘zva priority Leteck˘ a kosmick˘ v˘zkum 6. RP bude s nejvût‰í
pravdûpodobností vyhlá‰ena v bfieznu 2005 s termínem uzávûrky návr-
hÛ projektÛ v ãervenci 2005. Ve vût‰inû pfiípadÛ se stadia pfiíprav návr-
hÛ integrovan˘ch projektÛ (IP), které budou s velkou pravdûpodobností
podány, zúãastnily velké firmy. Proto je v této fázi nejvût‰í ‰ance pfiipo-
jit se k tûmto návrhÛm.
Stejnû jako v obou pfiedchozích v˘zvách 6. RP organizuje AeroSME spolu
s IMG4 (Industry Management Group) informaãní den ve stfiedu
26.1.2005 v Bruselu, kde budou prezentovány návrhy IP a moÏnosti

ostatních projektov˘ch návrhÛ IMG4, u kter˘ch se oãekává, Ïe budou
podány v rámci 3.v˘zvy.
Tento informaãní den je cílen zejména na malé a stfiední podniky (MSP), kte-
ré mají zájem vyuÏít této pfiíleÏitosti setkat se a obdrÏet informace pfiímo od
projektov˘ch koordinátorÛ. Jsou vítány i ostatní typy organizací, ale priorita
bude dána právû MSP. Více informací je moÏno nalézt na www.aerosme.com.

J I¤Í M.  FUCHS,  TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV,

FUCHS@TC.CAS.CZ

Třetí výzva 4. priority 6. RP – Letecký a kosmický výzkum

Evropská komise vyhlásila 30.10. 2004 ãtvrtou v˘zvu v oblasti „V˘zkum
na podporu politik“ (FP6-2004-SSP-4) s rozpoãtem 77,8 mil. € a uzá-
vûrkou 1. února 2005.
Témata mají velice ‰irok˘ rozsah, pfiesnû vymezené úkoly jsou ãlenûny
do oblastí:
- udrÏitelné hospodafiení s evropsk˘mi pfiírodními zdroji (napfi. zemû-

dûlství, rybáfiství, choroby zvífiat, environmentální rizika, environmen-
tální technologie atd.);

- zaji‰tûní zdraví, bezpeãnosti a pfiíleÏitosti pro Evropany (Ïivotní pro-
stfiedí a zdraví, migrace obãanÛ, kriminalita, krizové fiízení, bioteroris-
mus atd.);

- podpora ekonomického potenciálu a soudrÏnosti vût‰í a celistvûj‰í
Evropské unie (dopravní politika, energetika, bezpeãnost v dopravû,
klimatické zmûny, mûstské prostfiedí, kulturní dûdictví atd.).

ZájemcÛm o úãast v tomto programu se doporuãuje prostudovat kromû
textu v˘zvy a pracovního programu zejména dokument „Detailed back-
ground document on SSP - Fourth call“, kde jsou témata podrobnû roze-
braná a u kaÏdé kapitoly je uvedena kontaktní osoba z Evropské komise,
která poskytuje konzultace k pfiíslu‰né problematice.
V˘‰e zmínûné dokumenty jsou pfiístupné na internetov˘ch stránkách
Technologického centra: http://www.6rp.cz/vyzkum_na_podporu_politik/
nebo pfiímo na serveru CORDIS: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?
CALL_ID=173
Podrobné informace o programu poskytne RNDr. V. Albrecht 
(albrecht@tc.cas.cz). 

EVA SVOBODOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV,

SVOBODOVA@TC.CAS.CZ

Výzkum na podporu politik
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V souãasné dobû jsou otevfieny dvû v˘zvy aktivity V˘zkum a inovace:
FP6-2004-INNOV-5. Zvy‰ování ekonomick˘ch a technologick˘ch zna-
lostí
V˘zva je zamûfiena na podporu úãasti MSP v evropsk˘ch v˘zkumn˘ch pro-
jektech, zvy‰ování pfiipravenosti MSP se tûchto programÛ zúãastnit a pod-
poru meziregionální a mezinárodní spolupráce MSP. Rozpoãet v˘zvy je 22
mil. €, podávají se projekty typu SSA a CA, uzávûrka je 10. 2. 2005.

FP6-2004-INNOV-6. Podnikatelské inovace: vytváfiení sítí hráãÛ a uÏivatelÛ
V˘zva je zamûfiena na identifikaci stimulÛ a bariér v oblasti inovací
v jednotliv˘ch sektorech a jejich vzájemné porovnávání. V˘zva je téÏ za-
mûfiena na podporu vytváfiení klastrÛ, rozvíjení spolupráce mezi klastry
a finanãní otázky inovací.

Ve v˘zvû jsou otevfiena tato témata:
1.2.1.2. Podnikatelské inovace a sektory - rozpoãet 4 mil. €, projekty ty-
pu SSA.
1.2.1.3. Podnikatelské inovace a klastry - rozpoãet 8 mil. €, projekty ty-
pu CA.
1.2.1.4. Vytváfiení sítí podle sektorÛ - rozpoãet 8 mil. €, projekty typu CA.
Uzávûrka pro v‰echna témata je 27. 1. 2005.

Detailní informace o uveden˘ch v˘zvách lze nalézt na internetové ad-
rese: http://www.cordis.lu/fp6/innovation.htm 

ZDENùK KUâERA,  NÁRODNÍ KONTAKT PRO V¯ZKUM A INOVACE,

KUCERA@TC.CAS.CZ

Výzkum a inovace (Research and innovation)
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Druhou v˘zvu v 7. tematické prioritû 6. RP vydala EK 8 .prosince 2004 ,
viz http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm. V˘zva je rozdûlena na tfii ãásti, kte-
ré mají shodnû uzávûrku 13. dubna 2005 a její celkov˘ rozpoãet ãiní 116
mil. €. V˘zva se odvolává na nov˘ pracovní program, kter˘ uÏ bude pla-
tit pro celé zbylé období 6. RP, tj. 2004 – 2006. Na rozdíl od pfiedchozí-
ho programu zde pfiibyla (osmá) oblast, která je zamûfiena na podporu
ERA v sociálních a humanitních vûdách a na posílení jejich pfiíspûvku ke
znalostní spoleãnosti v Evropû. 
Zcela novû je zaveden dvoustupÀov˘ systém pfiedkládání u integrova-
n˘ch projektÛ a sítí excelence. V prvním stupni budou pfiedkládány krát-
ké návrhy (do 25 stran), které EK vyhodnotí (peer review – externí exper-
ti) a k vypracování definitivních návrhÛ budou vyzvána jen konsorcia, je-
jichÏ návrh projde úspû‰nû hodnocením prvního kola. Krátké návrhy
budou hodnoceny podle dvou kritérií. Jak u IP tak u NoE hodnotitelé po-
soudí „relevanci“ (tj. jak projekt pokr˘vá témata formulované v dané pri-
oritû pracovním programem). Druh˘m kritériem u IP bude jeho „vûdec-
ká hodnota“ a u NoE pak „míra integrace“. PfiedbûÏnû se poãítá s tím, Ïe
druhé kolo bude mít uzávûrku uÏ 26. fiíjna 2005, takÏe na vypracování
definitivního návrhu budou zb˘vat asi 3 – 4 mûsíce. 

Dal‰í novinkou je, Ïe návrhy lze podávat jen prostfiednictvím elektro-
nického systému EPSS (návrh tedy nelze zaslat jako pfiílohu elektronické
po‰ty ãi v papírové podobû)!
V˘zva je rozdûlena na ãásti A, B a C. Témata a typy projektÛ v jednotli-
v˘ch ãástech jsou uvedeny v tabulce.
âást A má rozpoãet 60 mil. € a zde lze pfiedkládat jen IP a NoE. Pfied-
pokládá se, Ïe rozpoãty tûchto projektÛ budou v rozmezí 3 – 4 mil. €.
âást B má rozpoãet 52 mil. _ a zde lze pfiedkládat jen STREP a CA (pÛj-
de o obvyklou jednokolovou proceduru). Rozmezí rozpoãtÛ pro STREPy
je 0,7 – 1,2 mil. €, pro CA pak 0,6 – 0,9 mil. €. âást C má rozpoãet 4
mil. € a ten lze vyuÏít jen pro projekty typu SSA (pÛjde opût o jednoko-
lovou proceduru). V této ãásti, která je tematicky zamûfiena na podporu
Evropského v˘zkumného prostoru v SHV, uplatní EK tendry a k fie‰ení ur-
ãit˘ch témat vyzve vybrané expertní t˘my a skupiny. 

VLADIMÍR ALBRECHT,  

NÁRODNÍ KONTAKT PRO Knowledge Society,

ALBRECHT@TC.CAS.CZ

Občané a vládnutí ve znalostní společnosti
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Tabulka 

Oblast – téma typ projektu ãást v˘zvy
Oblast 1: Zlep‰ení generování, ‰ífiení a vyuÏití  znalostí a  jejich dopadu na  ekonomick˘ a sociální  rozvoj
1.1.1. Znalostní politiky pro znalostní spoleãnost: jak se jim nauãit a jaké jsou jejich zdroje IP, NoE A
1.1.2. RÛst, zamûstnanost a konkurenceschopnost ve znalostní ekonomii IP, NoE A
1.2.1. Novû vznikající regiony s velkou dynamikou rÛstu a jejich role v globální ekonomii STREP CA B
1.2.2. Porozumûní znalosti STREP CA B
Oblast 2: Alternativy a volby pro rozvoj znalostní spoleãnosti
2.1.1. Vztahy mezi trhem práce,  zamûstnaností a sociální zabezpeãeností IP, NoE A
2.1.2. Strategie vzdûlávání zamezující vyfiazení ze spoleãnosti a posilující sociální soudrÏnost a jejich vztah k dal‰ím politikám IP, NoE A
2.2.1. Spoleãenské trendy ,  kvalita Ïivota a  vefiejné politiky STREP CA B
2.2.2. Sociální nerovnosti a jejich dÛsledky STREP CA B
2.2.3. Dynamika mladé generace  v kontextu s mezigeneraãními  vztahy v evropské spoleãnosti STREP CA B
Oblast 3: Rozmanitost cest ke znalostní spoleãnosti
3.1.1. Jazyková rozrÛznûnost  v evropské znalostní spoleãnosti IP, NoE A
3.2.1. Modely rozvoje,  kter˘ umoÏní  souãasné dosahování  sociálních a ekonomick˘ch cílÛ  STREP CA B
Oblast 4: DÛsledky evropské integrace  roz‰ifiování EU pro vládnutí a pro obãana
4.1.1. Demokracie a nadnárodním kontextu IP, NoE A
4.2.1. Nové hranice EU,  nové vize sousedství STREP CA B
4.2.2. Vládnutí pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj STREP CA B
Oblast 5: Formování  oblastí odpovûdnosti a nové formy vládnutí
5.2.1. Privatizace a vefiejná politika v rÛzn˘ch kontextech STREP CA B
5.2.2. Souãasné fiídicí procesy a hodnocení jejich budoucích dÛsledkÛ (impact assessment) STREP CA B
5.2.3. Ekonomické vládnutí, artikulace kompetencí a  úloha expertízy STREP CA B
Oblast 6: Témata spojená s fie‰ením konfliktÛ a  s obnovou míru a spravedlnosti
6.1.1. Pfiístupy k anal˘ze konfliktu:  prevence a fie‰ení násiln˘ch konfliktÛ IP, NoE A
6.2.1. Mezinárodní terorismus,  bezpeãnost a  vláda zákona STREP CA B
6.2.2. Lidská práva a konflikty STREP CA B
6.2.3. Zloãin a trestní systémy STREP CA B
Oblast 7: Nové formy obãanství a  kulturních identit
7.1.1.Evropská  vefiejná sféra IP, NoE A
7.2.1. Genderová problematika a obãanství v multikulturním kontextu  IP, NoE A
7.2.1. Hodnoty a  náboÏenství v Evropû STREP CA B
Oblast 8: Aktivity na podporu Evropského v˘zkumného prostoru v sociálních a humanitních vûdách a jejich pfiíspûvek 
ke znalostní spoleãnosti v Evropû
8.2.1. Porozumûní a mûfiení dopadu sociálních a humanitních vûd STREP CA B
8.2.2. Podpora srovnávacího v˘zkumu,  metodologie a  generování dat  STREP CA B
8.3.1. Zviditelnûní  funkcí a dopadu  v˘zkumn˘ch infrastruktur a aktivit pro sociální a humanitní vûdy v Evropû  SSA C
8.3.2. Nové pfiístupy k dialogu  mezi politikou a v˘zkumem v ERA: cílené roz‰ifi. v˘zkumu EU v národním a mnohonár. kontextu SSA C
8.3.3. Podpora mezinárodního v˘zkumu a politické spolupráce v sociálních a humanitních  vûdách SSA C
8.3.4. Nové  konvergující technologie  a jejich ‰ir‰í dÛsledky pro evropskou znalostní  spoleãnost SSA C
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Cílem aktivity NEST je podpora nekonvenãního a prÛkopnického v˘-
zkumu zamûfieného na nové oblasti vûdy a technologie. Dne 10. pro-
since 2004 byly otevfieny dvû nové v˘zvy aktivity NEST:
FP6-2004-NEST-C: Adventure, Insight, NEST Support
Tato v˘zva je zcela otevfiená a podané projekty mohou b˘t z libovolné-
ho oboru. Projekty v‰ak nesmûjí sv˘m zamûfiením odpovídat Ïádné z te-
matick˘ch priorit 6. RP nebo musí b˘t alespoÀ v˘raznû mezioborové.
Do iniciativy Adventure se podávají „vizionáfiské“ v˘zkumné projekty, je-
jichÏ cílem je získat zcela nové znalosti. Projekty musí b˘t vysoce ambici-
ózní, s velk˘m dopadem a mohou obsahovat i znaãná technická rizika. Ini-
ciativa Insight je zamûfiena na v˘zkum a hodnocení novû pozorovan˘ch je-
vÛ, které mohou pfiedstavovat potenciální rizika a problémy pro evropskou
spoleãnost. Projekty NEST Support fie‰í koncepãní a praktické otázky spo-
jené s podporou aktivity NEST a její implementace (napfi. interakce s jin˘mi
iniciativami, zapojení vûdecké komunity do identifikace nov˘ch vûdeck˘ch
pfiíleÏitostí, anal˘za metodologick˘ch a technick˘ch otázek, a podobnû).
Do v˘zvy lze podávat projekty typu STREP (Adventure a Insight) a SSA
(NEST Support). Celkov˘ rozpoãet v˘zvy je 30 mil. €, z toho 28 mil. €
pro projekty STREP a 2 mil. € pro projekty SSA. Hodnocení u projektÛ
STREP je dvoukolové – nejdfiíve se pfiedkládá struãn˘ návrh v rozsahu 5
stran, je-li úspû‰n˘, jsou pfiedkladatelé vyzváni k pfiedloÏení kompletní-
ho návrhu. Hodnocení projektÛ SSA je jednokolové, projekty se podá-
vají jako kompletní.

FP6-2004-NEST-Path
Iniciativa Pathfinder je tematicky zamûfiená a pro rok 2005 byla vy-

brána následující 3 témata:
 Syntetická biologie (téma pokraãuje z roku 2004);
 Co znamená b˘t ãlovûkem (téma pokraãuje z roku 2004);
 Mûfiení nemoÏného (nové téma pro rok 2005).

Cílem nového tématu „Mûfiení nemoÏného“ je dát základní impuls
k pokroku v mûfiicích metodách pfiedev‰ím v oblasti lidského vnímání
a poznání. Podané projekty musí ambiciózní, novátorské s úãastí v˘-
zkumníkÛ z rÛzn˘ch vûdeck˘ch disciplín. 

Do v˘zvy lze podat projekty typu STREP, CA a SSA. Celkov˘ rozpo-
ãet v˘zvy je 35 mil. € (30 mil. € pro projekty STREP, 4 mil. € pro pro-
jekty CA a 1 mil. € pro projekty SSA). Hodnocení v‰ech návrhÛ je jedno-
kolové.

Uzávûrka pro obû v˘zvy je 13. dubna 2005. Aktuální pracovní pro-
gram aktivity NEST a podrobné informace o obou v˘zvách lze nalézt na
internetové adrese:  http://www.cordis.lu/fp6/nest.htm.  Dne 2. února
2005 probûhne k tûmto v˘zvám v Technologickém centru AV âR infor-
maãní den, kterého se zúãastní pracovník skupiny NEST z DG Research
v Bruselu.

ZDENùK KUâERA,

NÁRODNÍ KONTAKT PRO NEST,

KUCERA@TC.CAS.CZ

Nové a vznikající vědy a technologie (NEST)

Evropská komise uvefiejnila nové v˘zvy k pfiedkládání návrhÛ na ‰kolicí
místa pro pfienos znalostí (Mobility 3), individuální stáÏe (Mobility 5, 6
a 7), granty pro vynikající v˘zkumné t˘my (Mobility 8), ceny pro vyni-
kající v˘zkumné pracovníky (Mobility 9), profesury (Mobility 10) a rein-
tegraãní návratové granty (Mobility 11 a 12). Návrhy na Mobility 3, 9, 11
a 12 budou vyhodnocovány jednostupÀovû, návrhy na Mobility 5, 6, 7,
8 a 10 budou vyhodnocovány dvoustupÀovû. 

Data uzávûrek a rozpoãty pro jednotlivé typy akcí Marie Curie jsou uve-
deny v tabulce.
Podrobné informace najdete prostfiednictvím webové stránky
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV, 

KRAEMER@TC.CAS.CZ

Akce Marie Curie 

Typ akce Uzávûrka Rozpoãet
·kolicí místa pro pfienos znalostí (Host Fellowships for the Transfer of Knowledge – Mobility 3) 18. 5. 2005 45 mil. €
Evropské stáÏe pro evropské v˘zkumné pracovníky (Intra-European Fellowships – Mobility 5) 16. 2. 2005 65 mil. €
StáÏe ve tfietích zemích pro evropské v˘zkumné pracovníky (Outgoing International Fellowships – Mobility 6) 19. 1. 2005 20 mil. €
Evropské stáÏe pro v˘zkumné pracovníky ze tfietích zemí (Incoming International Fellowships – Mobility 7) 19. 1. 2005 20 mil. €
Granty pro vynikající v˘zkumné t˘my (Excellence Grants – Mobility 8) 16. 2. 2005 40 mil. €
Ceny pro vynikající v˘zkumné pracovníky (Excellence Awards – Mobility 9) 16. 2. 2005 0,25 mil. €
Profesury (Chairs – Mobility 10) 16. 2. 2005 8 mil. €
Evropské reintegraãní granty (European Reintegration Grants – Mobility 11) 19. 01. 2005 19. 01. 2006 23 mil. €

19. 04. 2005 19. 04. 2006
19. 07. 2005 19. 07. 2006
19. 10. 2005

Mezinárodní reintegraãní granty (International Reintegration Grants – Mobility 12) 19. 01. 2005 19. 01. 2006 23 mil.€
19. 04. 2005 19. 04. 2006
19. 07. 2005 19. 07. 2006
19. 10. 2005

8.4.1. Vytvofiení základu pro evropské indikátory VaV a statistiky  v sociálních a humanitních vûdách tendr C
8.4.2. Stimulace soudrÏnosti  sociálních a humanitních vûd v Evropû a mobilizace  v˘zkumné komunity tendr C
8.4.3. Posílení vazeb mezi evropsk˘mi  archívy údajÛ pro sociální a humanitní vûdy tendr C
8.4.4. Integrace pfiíspûvkÛ  jednotliv˘ch projektÛ prostfiednictvím   klastrování s cílem zamûfiit se na  hlavní politické v˘zvy EU tendr C
8.4.5. Zlep‰ení a vyuÏití  znalostní základny sociálních a humanitních vûd pro lep‰í podporu  znalostní ekonomie v Evropû tendr C
8.4.6. Posílení integrace  socio-ekonomické dimenze  v evropském v˘zkumu tendr C
8.4.7. Posílení  zapojení humanitních vûd v ERA tendr C
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V tematické prioritû „Kvalita a bezpeãnost potravin“ je otevfiena do 8.
2. 2005  jiÏ 3. v˘zva pro podávání projektÛ. U projektÛ typu IP/NoE, je-
jichÏ hodnocení probíhá dvoukolovû, jiÏ jsou známy v˘sledky 1. stup-
nû hodnocení. Bylo podáno celkem 76 návrhÛ IP/NoE, pfiiãemÏ v‰ech-
na vyhlá‰ená témata byla pokryta alespoÀ jedním návrhem projektu.
Celkem 31 návrhÛ (41 %)  pro‰lo úspû‰nû v‰emi hodnotícími kritérii
a navrhovatelé budou vyzváni k pfiedloÏení kompletního projektu do 2.
kola hodnocení. Z návrhÛ, které v prvním kole uspûly, je 28 IP s celko-
v˘mi náklady 457,7 mil. € (prÛmûr 16,3 mil. €), poÏadovan˘ grant ãi-
ní celkem 342,4 mil. € (prÛm. 12,2 mil. €). Tfii projekty NoE pak Ïáda-
jí o 53,6 mil. € (prÛm. 17,9 mil. €). Plánovan˘ rozpoãet pro IP/NoE ve

3. v˘zvû je 152 mil. €.  Potû‰itelné je, Ïe se dafií zv˘‰it zastoupení ma-
l˘ch a stfiedních podnikÛ v projektech (prÛmûrnû je zastoupeno 7 MSP
na návrh), zatím nedostateãná je úãast tzv. INCO zemí (v prÛmûru jen
jedna na návrh).

V souãasné dobû je diskutován pracovní program pro 4. (závûreã-
nou) v˘zvu. V tématech se pravdûpodobnû znovu objeví v modifikova-
né podobû i nûkterá z tûch, která nebyla v pfiedcházejících v˘zvách po-
kryta úspû‰n˘m projektem. Vyhlá‰ení ãtvrté v˘zvy se pfiedpokládá v ãerv-
nu 2005 a pro IP/NoE je opût plánováno dvoustupÀové hodnocení.
Anal˘za financování v˘zkumn˘ch projektÛ z 1. a 2. v˘zvy „Food“ (nej-
sou zahrnuty SSA) je uvedena v tabulce.

Kvalita a bezpečnost potravin (Food)

Dne 15. 12. 2004 byly  publikovány v˘zvy k pfiedkládání projektÛ koope-
rativního a kolektivního v˘zkumu. Uzávûrka projektÛ kooperativního v˘-
zkumu je stanovena na 14. záfií 2005 a uzávûrka prvního stupnû projektÛ
kolektivního v˘zkumu bude 26. kvûtna 2005. Pfiesné informace o v˘zvách
jsou publikovány na adrese http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_activity.
cfm?ID_ACTIVITY=529.

Nová definice MSP
Jak jiÏ bylo uvedeno v pfiedchozím ãísle Echa, od 1. ledna 2005 platí no-
vá definice MSP. V ní je zachován maximální pfiípustn˘ poãet zamûs-
tnancÛ (do 250), zvy‰uje se povolen˘ obrat na 50 mil. € a aktiva na 43
mil. €. Novû je definována nezávislost podniku. Pfiesné znûní definice
je uvedeno v Doporuãení EK 2003/361/EC, publikovaném 20. 5. 2003
v Úfiedním vûstníku EU L 124/36 (http://europa.eu.int/smartapi/cgi/
sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc
=32003H0361&model=guichett). Modelové prohlá‰ení podniku za MSP
je uvedeno ve  Sdûlení EK 2003/C 118/03, publikovaném 20. 5. 2003
v Úfiedním vûstníku EU C 118/5 (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/
dat/2003/c_118/c_11820030520en00050015.pdf).

Nové dokumenty
EK publikovala dva nové dokumenty. První z nich pfiibliÏuje proce-

duru pfiipojení nov˘ch úãastníkÛ do bûÏících integrovan˘ch projektÛ a sí-
tí excelence. Jedná se v podstatû o vefiejnou soutûÏ. Tento postup bude

pouÏit, pokud je v pÛvodním projektu rozpoãtová rezerva pro tento úãel.
Dokument je pfiístupn˘ na http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#com-
petitive. Dále byl publikován dokument k pfiípravû reportÛ o prÛbûhu
projektu na http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#reporting.

Na SME TechWebu http://sme.cordis.lu/home/index.cfm je moÏno
nalézt následující publikace a dokumenty: informace o 20 schválen˘ch
a probíhajících projektech typu Economic and Technological Intelligen-
ce  (ETI)  (http://sme.cordis.lu/docs/fp6_eti_project_information.pdf), dá-
le elektronickou verzi bulletinu  SME Update Newsletter (http://sme.cor-
dis.lu/about/downloadable.cfm) a broÏuru SMEs and Integrated Projects
in FP6 (http://sme.cordis.lu/docs/smes_ips.pdf).

Ve dnech 12. a 13. 1. 2005 probûhne v praÏském hotelu Diplomat
2.setkání NEXUS. Jeho cílem je umoÏnit setkání potenciálních úãastní-
kÛ (koordinátorÛ, v˘zkumn˘ch organizací a MSP)  pfiipravovan˘ch in-
tegrovan˘ch projektÛ a sítí excelence. Akce je zamûfiena na tematické
priority informaãní technologie a nanotechnologie. Úãast na setkání je
bezplatná. Informace o akci a pfiipravovan˘ch projektech, program a pfii-
hlá‰ka jsou k dispozici na http://www.nexus-mems.com/.

M. ·KARKA,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV,

SKARKA@TC.CAS.CZ

Malé a střední podniky (MSP)

5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4. 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8
Potrav. Epidemiologie Vliv potravin Vysledo- Anal˘za Bezpeãnûj‰í Krmiva Rizika
fietûzec aliment. chorob na zdraví vatelnost a kontrola produkãní a zdraví Ïivotního

a alergií metody prostfiedí
Poãet financ. projektÛ 5 6 6 2 8 18 3 7
Pfiíspûvek (mil. €) 34,2 49,6 69,6 25 57,5* 80,6* 21,4 48,4
Projekty s ãesk˘m úãastníkem 3 2 3 1 2 3 1 1

* údaj dostupn˘ pouze za jiÏ kontrahované projekty

Financované projekty s ãeskou úãastí z 1. a 2. v˘zvy 6. RP:
1. v˘zva: Quality Low Input Food – IP, V·CHT,

Grain Legumes – IP, âeská zemûdûlská univerzita,
Safe Foods – IP, Státní zdravotní ústav – Centrum hygieny po-
trav. fietûzcÛ,
Welfare Quality – IP, V˘zkumn˘ ústav Ïivoãi‰né v˘roby,
HEATOX – STREP, V·CHT,
DIEPHY – STREP, AV âR – Ústav experimentální medicíny,
Supasalvac – STREP, V˘zkumn˘ ústav veterinárního lékafiství.

2. v˘zva: Biocop – IP, V·CHT,
Diogenes – IP, Univerzita Karlova, 3. LF,

TRACE – IP, V·CHT,
EARNEST – IP, AV âR – Fyziologick˘ ústav,
EUROPREVALL – IP, Fakult. nemocnice Hradec Králové,
PathogenCombat – IP, V˘zkumn˘ ústav veterinárního lékafiství,
IMAQUANIM – IP, V˘zkumn˘ ústav veterinárního lékafiství,
Poultryflorgut – STREP, Veterinární a farmaceutická univerzita,
VIROGEN – CA, AV âR – Ústav molek. biologie rostlin, 
V˘zkumn˘ ústav rostlinné v˘roby.

NAëA KONÍâKOVÁ, 

NÁRODNÍ KONTAKT PRO FOOD, KONICKOVA@TC.CAS.CZ
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Projekt NANOROADMAP s pln˘m názvem “Technological roadmaps till
2014 in nanoscience and nanotechnologies in materials, health and me-
dical systems, energy fields“ (http://www.nanoroadmap.it/ ) si klade za
cíl ukázat, které oblasti v˘zkumu nanotechnologií v dan˘ch tfiech obo-
rech mají podle názoru odborníkÛ nejvût‰í nadûji na  komerãní uplatnû-
ní v nejbliÏ‰ích 10 letech, a zv˘‰it tak konkurenceschopnost evropského
prÛmyslu. Tato v˘hledová studie je urãena prÛmyslov˘m podnikÛm, v˘-
zkumn˘m organizacím a vedoucím pracovníkÛm ve sféfie fiízení a strate-
gie a má slouÏit jako jeden z podkladÛ pro pfiípravu 7. RP v oblasti na-
notechnologií.

Práce na projektu typu SSA zapoãaly 1. ledna 2004. Koordinátorem
je AIRI / Nanotec IT - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale /
Centro Italiano per le Nanotecnologie a ãleny konzorcia jsou ‰panûlsko-
holandská konzultantská firma W&W – Willems & van den Wildenberg,
nûmecké technologické centrum VDI/VDE-IT - VDI/VDE-Technologie-
zentrum Informationstechnik, britské informaãní centrum pro nanotech-
nologie IoN - Institute of Nanotechnology, izraelské centrum pro v˘zkum
MATIMOP - Israeli Industry Center for R&D, ãeské Technologické cen-
trum AV âR, finské centrum pro v˘zkum VTT - Technical Research Cen-
tre of Finland a francouzská konzultantská firma Yole Developpement.

Prvním z úkolÛ bylo zpracovat 25 národních zpráv za zemû EU-25
a za vybrané mimoevropské zemû (USA, Japonsko, âína, Izrael, Kanada,
Korea, Indie, Austrálie, Taiwan, Singapore), a zdokumentovat tak sou-

ãasn˘ stav v˘voje nanotechnologií a jejich aplikací ve vybran˘ch tfiech
oblastech a zahrnout dosud publikované v˘hledy jejich v˘voje, pokud
existují. Národní zprávy poslouÏily jako podkladov˘ materiál pro vypra-
cování tfií oborov˘ch zpráv (za materiály, péãe o zdraví a lékafiství a ener-
getiku), coÏ byl druh˘ úkol projektu. Ve v‰ech tfiech oborov˘ch zprávách
byl souãasn˘ VaV seskupen do tematick˘ch celkÛ, tyto celky sefiazeny
podle aktuálnosti z hlediska pfiedpokládan˘ch aplikací v nejbliÏ‰ích de-
seti letech a vybrány ãtyfii prioritní tématické celky, které budou pfied-
mûtem expertních studií.  

Koordinátor projektu uspofiádal  mezinárodní konferenci „Present Situa-
tion and Forecasts on Nanotechnology in: Materials, Health and Medi-
cal Systems, Energy“ (¤ím 4. - 5. listopadu 2004, http://www.nanoroad-
map.it/events/first_conference/about.htm), která umoÏnila odborné ve-
fiejnosti pohled na souãasn˘ stav v˘zkumu a v˘voje nanotechnologií ve
svûtû, tak jak vyplynul z vypracovan˘ch zpráv a z prezentací vybran˘ch
evropsk˘ch odborníkÛ k v˘znaãn˘m tématÛm. Mûla v‰ak také vyprovo-
kovat odbornou vefiejnost k pfiipomínkám a kritice prezentovan˘ch zpráv.
Pfiipomínky se t˘kaly seskupení VaV do tematick˘ch celkÛ a jejich sefia-
zení podle aktuálnosti z hlediska aplikací. Nyní jsou zpracovávány ex-
pertní studie. Projekt potrvá do konce roku 2005.

J ITKA KUBÁTOVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV,

KUBATOVA@TC.CAS.CZ

Projekt 6. RP  NANOROADMAP s českou účastí

V souãasné dobû se pfiíprava 7. RP v oblasti aeronautiky pfiesouvá od
obecného zdÛvodÀování dal‰í podpory ke konkrétnûj‰í specifikaci te-
matick˘ch okruhÛ. Zahájení 7. RP je plánováno na rok 2007. Hlavním
iniciátorem v této oblasti je Oborová kontaktní organizace pro leteck˘
a kosmick˘ v˘zkum ve V˘zkumném a zku‰ebním leteckém ústavu. (OKO
VZLÚ - http://www.vzlu.cz ) a Asociace leteck˘ch v˘robcÛ âeské re-
publiky (ALV âR - http://www.alv-cr.cz).

V této souvislosti vypracovala OKO VZLÚ spolu s ALV „poziãní do-
kument“, kter˘ by blíÏe specifikoval ta v˘zkumná a v˘vojová témata, kte-
rá jsou v zájmu ãeského letectví a která zatím nebyla z rámcov˘ch pro-
gramÛ podporována. Tato stanoviska budou odeslána kompetentnímu
orgánu Evropské komise (DG Research-Aeronautics) v prÛbûhu roku
2005. V plném znûní je toto stanovisko âR k dispozici u dvou v˘‰e uve-
den˘ch institucí.  Hlavní propagovanou oblastí je kategorie men‰ích le-
tounÛ spadající pod pfiedpisovou bázi CS/FAR 23. Jde o obor tzv. v‰eo-
becného letectví, známého mezinárodnû pod pojmem General Aviation,
které patfiíc mezi tradiãní prÛmyslové domény âeské republiky. Pfii-
pravovan˘ dokument obsahuje mimo jiné i obecná doporuãení pro 7. RP
vedoucí k odstranûní nûkter˘ch nedostatkÛ, zaznamenan˘ch pfii fie‰ení
projekt 6. RP EU. 

České letectví je iniciátorem integrovaného projektu (IP)

Asociace leteck˘ch v˘robcÛ âeské republiky (ALV âR) iniciovala
pfiípravu velkého integrovaného projektu (IP) pro 3. v˘zvu 6. RP EU.
Oborová kontaktní organizace pro leteck˘ a kosmick˘ v˘zkum ve

VZLÚ (OKO VZLÚ) poskytla pro tento zámûr plnou podporu a zaji‰Èu-
je vût‰inu koordinaãních ãinností pfiípravné fáze. Projekt bude zamû-
fien na potfieby leteckého prÛmyslu, zastfie‰ujícího oblast men‰ích re-
gionálních  letounÛ pro 5 aÏ 15 pasaÏérÛ.. V˘zkumné a v˘vojové ãin-
nosti budou smûfiovat k definování nového v˘vojového konceptu pro
tuto kategorii letounÛ, kter˘ povede ke sníÏení v˘vojov˘ch nákladÛ
a zkrácení ãasu, potfiebného k uvedení v˘robku na  trh. ZároveÀ se pro-
jekt bude zab˘vat kritick˘mi systémy letounu, které mají zásadní vliv
na sníÏení provozních nákladÛ a zv˘‰ení bezpeãnosti pfiepravy cestu-
jících. 

V první fázi bylo tfieba téma projektu prosadit do tzv. Workprogramu,
kter˘  blíÏe specifikuje ty  v˘zkumné oblasti, které jsou Evropskou komi-
sí v rámci dané v˘zvy podporovány. K prosazení  daného tématu bylo
nezbytné definovat hlavní rysy projektu a zdÛvodnit potfiebu podpory.
V této souvislosti probûhla fiada jednání s hlavními leteck˘mi uskupení-
mi v Evropû, která tomuto zámûru vyjádfiila svou podporu. PoÏadavek
byl nakonec orgánem Evropské komise (DG Research-Aeronautics) za-
pracován do Workprogramu.  JiÏ v této chvíli je blíÏe specifikován obsah
projektu, sloÏení mezinárodního konsorcia a dal‰í aspekty nezbytné
k pfiípravû projektového návrhu. Koordinátorem projektu bude pravdû-
podobnû ãesk˘ subjekt, pro pfiípravné fáze byl koordinaãními ãinnostmi
povûfien V˘zkumn˘ a zku‰ební leteck˘ ústav, a.s.

ING. KAREL PAIGER,   

OKO VZLÚ,

PAIGER@VZLU.CZ

Účast Česka v programech aeronautiky 
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V tomto sdûlení uvádíme  nûkteré dÛleÏité internetové odkazy, které mo-
hou napomoci pfii pfiípravû návrhu projektÛ v oblasti priority „UdrÏitel-
n˘ rozvoj, globální zmûny a ekosystémy“.

Udržitelné energetické systémy

DG TREN - http://www.europa.eu.int/comm/energy/index_en.html    
Oficiální stránka Generálního fieditelství pro dopravu a energetiku obsa-
huje informace zamûfiené na legislativu, statistické údaje, publikace
apod. v oblasti energetiky.

Zelená kniha: K evropské strategii pro zabezpeãení dodávek energie (Green
Paper: Towards a European strategy for the security of energy supply) -
http://www.europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lpi_lv_en1.html
Stránka pfiedstavuje kompletní text Zelené knihy (pfiijata v r. 2000), která se
mj. zab˘vá problematikou závislosti EU na dovozu elektrické energie, en-
vironmentálními otázkami, oblastí obnoviteln˘ch zdrojÛ energie a jader-
né energetiky; na stránce jsou dále uvedeny dÛvody, které vedly ke vzniku
Zelené knihy a shrnuty reakce a komentáfie vyvolané její publikací. 

Bílá kniha: Energie pro budoucnost: obnovitelné zdroje energie 
(White Paper: Energy for the Future: Renewable Sources of Energy) -
http://europa.eu.int/comm/energy/en/com599.htm
Stránka byla uvefiejnûna v r. 1997; formuluje strategick˘ cíl – dosáhnout
do roku 2010 12 % podílu obnoviteln˘ch zdrojÛ energie na celkové spot-
fiebû energie EU.

ManagEnergy - http://www.managenergy.net 
Iniciativa  Evropské  komise, jejímÏ cílem je podpora aktérÛ ãinn˘ch
v oblastech obnovitelné energie a fiízení poptávky po energii na místní
a regionální úrovni (na stránce je moÏno vyhledávat v databázi legisla-
tivních dokumentÛ, informací o pfiíkladov˘ch studiích apod.).

Intelligent Energy - Europe (EIE) - http://europa.eu.int/comm/energy/
intelligent/index_en.html 
Stránka seznamuje s programem ES (2003 - 2006) na podporu netech-
nologick˘ch akcí v oblasti energetické úãinnosti a obnoviteln˘ch zdrojÛ
energie. 

Evropská energetika a doprava - trendy do roku 2030 (European Energy
and Transport – Trends to 2030) -
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/figures/trends_2030/
index_en.htm 
Prostfiednictvím velmi rozsáhlého souboru dat poskytuje stránka detail-
ní náhled do problematiky spotfieby energie a dopravy v EU pfii zohled-
nûní globálních souvislostí a s vyuÏitím matematick˘ch programÛ mo-
deluje moÏné trendy budoucího v˘voje a upozorÀuje na moÏná rizika.

Udržitelná povrchová doprava

DG TREN - http://www.europa.eu.int/comm/transport/index_en.html 
Oficiální stránka Generálního fieditelství pro dopravu a energetiku obsa-

huje informace zamûfiené na legislativu, statistické údaje, publikace
apod. v oblasti dopravy.

Bílá kniha - Evropská dopravní politika pro rok 2010: ãas se rozhodnout
(White Paper - European Transport Policy for 2010: Time to Decide) - 
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lb_en.html 
Stránka byla zvefiejnûna v záfií 2001; pfiedstavuje kolem 60 opatfiení, kte-
rá vyjadfiují snahu o vût‰í vyváÏenost mezi jednotliv˘mi druhy dopravy,
o eliminaci dopravnû pfietíÏen˘ch míst, o zv˘‰ení bezpeãnosti silniãní
dopravy, o racionalizaci mûstské dopravy atd. Zab˘vá se rovnûÏ proble-
matikou financování ãi zpoplatnûní infrastruktur.

Îelezniãní doprava a interoperabilita (Rail Transport and Interoperability) -
http://www.europa.eu.int/comm/transport/rail/index_en.html
Stránka se zab˘vá problematikou Ïelezniãní dopravy; v bfieznu 2004 pfii-
jala EK jiÏ 3. „balík“ opatfiení smûfiujících k revitalizaci drah, kter˘ je za-
mûfien na otevfiení trhu pro mezinárodní dopravu cestujících; cílem 2.
„balíku“ (pfiijat v lednu 2003) bylo zv˘‰ení bezpeãnosti, interoperability,
otevfiení trhu nákladní dopravy a zaloÏení Evropské Ïelezniãní agentury.

Transevropské sítû (Trans-European Network) - http://www.europa.eu.int/
comm/ten/index_en.html - odkaz pokr˘vá tfii oblasti, kter˘ch se proble-
matika sítí t˘ká (doprava, energetika a telekomunikace). 

Evropská energetika a doprava - trendy do roku 2030 (European Energy
and Transport – Trends to 2030) -
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/figures/trends_203
0/index_en.htm -  viz v˘‰e.

Globální změny a ekosystémy

DG ENVI - http://www.europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm
- „zelen˘ portál“, oficiální stránka Generálního fieditelství pro Ïivotní pro-
stfiedí; uÏiteãné informace pokr˘vající v‰echny oblasti Ïivotního prostfie-
dí se nacházejí zejména pod odkazem „Policies“.

·est˘ environmentální akãní program „Îivotní prostfiedí 2010: Na‰e bu-
doucnost, na‰e volba“ (The Sixth Environment Action Programme of the
European Community „Environment 2010: Our Future, Our Choice“) -
http://www.europa.eu.int/comm/environment/newprg/index.htm
Program byl vyhlá‰en v ãervenci 2002; pozornost je soustfiedûna na 4 pri-
oritní problémy: zmûny klimatu, pfiíroda a biologická rozmanitost, Ïivotní
prostfiedí a zdraví, udrÏitelné hospodafiení s pfiírodními zdroji a s odpady.

Akãní plán pro environmentální technologie (Stimulating Technologies for
Sustainable Development: An Environmental Technologies Action Plan for
the European Union - ETAP) - http://europa.eu.int/comm/environment/etap/ 
Byl vyhlá‰en v lednu 2004; cílem je pfiispût k rozvoji a ‰ir‰ímu uplatÀo-
vání environmentálních technologií. Plán zahrnuje 12 prioritních akcí
pro EK, národní a regionální vlády, prÛmysl apod. Tyto akce jsou sou-
stfiedûny napfi. na spu‰tûní 3 technologick˘ch platforem (technologická
platforma pro vodík a palivové ãlánky, pro fotovoltaiku a pro zásobová-

WWW odkazy k prioritě 
„Udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy“ 6. RP
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P¤ÍPRAVA NÁVRHÒ PROJEKTÒ DO 6. RÁMCOVÉHO PROGRAMU EU VYÎADUJE NEJEN V¯BORNOU VùDECKOU A TECHNOLOGICKOU ZNA-
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ní vodou). Jin˘m dÛleÏit˘m elementem je koordinace v˘zkumn˘ch pro-
gramÛ ãi mobilizace finanãních nástrojÛ.

Rámcová smûrnice EU pro vodní politiku (The EU Water Framework Di-
rective - Integrated River Basin Management for Europe) - 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/
index_en.html 
Odkaz obsahuje soubor cílÛ, které mají vést k zachování udrÏitelného
vyuÏívání vod, ke sníÏení zneãi‰tûní podzemních a povrchov˘ch vod,
k ochranû teritoriálních a mofisk˘ch vod a ke splnûní mezinárodních zá-
vazkÛ t˘kajících se toxick˘ch látek.

Program OSN pro Ïivotní prostfiedí (United Nations Environment Pro-
gram - UNEP) - http://www.unep.org/

Posláním UNEP je stimulovat a koordinovat akce na ochranu Ïivotního pro-
stfiedí v mezinárodním mûfiítku a poskytovat podklady pro rozhodování pfií-
znivé Ïivotnímu prostfiedí (bohat˘ souhrn informací: v˘roãní zprávy, publika-
ce, statistické podklady, strategie, programy, pfiehled vhodn˘ch postupÛ atd.).

JANA âEJKOVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV

ProtoÏe kolegynû Mgr. Jana  âejková ode‰la na matefiskou dovolenou,
smûfiujte pfiechodnû pfiípadné dotazy k 6. tematické prioritû (UdrÏiteln˘
rozvoj, globální zmûny a ekosystémy) na adresu: techno@tc.cas.cz. 
Redakce ECHA a v‰ichni zamûstnanci Technologického centra dûkují Ja-
nû za její nevyãerpatelnou ochotu  spolupracovat a pfiejí do dal‰í Ïivot-
ní etapy mnoho úspûchÛ, pevné zdraví a hodnû radosti.

19

V tomto pfiíspûvku shrnuji své tfiíleté zku‰enosti soukromého konzul-
tanta pro návrhy projektÛ do 6. RP EU. Tato ãinnost je v˘raznû odli‰-
ná od mého pfiedchozího pÛsobení ve funkci národního kontaktního
pracovníka (NCP) v TC AV âR. Pro souhrnn˘ a neadresn˘ popis mé ty-
pické „klientely“ pouÏiji názvy instrumentÛ rámcov˘ch programÛ. Mé
zku‰enosti se tedy t˘kají sítí excelence (NoE), v˘zkumn˘ch projektÛ
(STREP), nûkter˘ch akcí Marie Curie – mobilit v˘zkumníkÛ a podpor
pfii pofiádání konferencí (SSA). Jedná se vÏdy o takové návrhy projek-
tÛ, které jsou pro navrhovatele buì znaãnû nároãné na ãas, nebo na
specifické zku‰enosti a znalosti. Neobracejí se na mne v˘zkumníci,
pfiizvaní koordinátorem k úãasti v rÛzn˘ch typech konsorcií. Ti obvy-
kle za‰lou koordinátorovi poÏadované údaje a odsouhlasí mu navrÏe-
nou ãástku rozpoãtu. Takové fie‰ení uspofií v˘zkumníkovi ãas v obdo-
bí pfiípravy projektu, z dlouhodobého hlediska je v‰ak nepovaÏuji za
optimální. Rozhodnû jim doporuãuji konzultace s NCP i v období
úvah o zapojení do RP, ne pouze v závûreãné fázi nad rozpoãtem pro-
jektu a podobnû. 

Pomoc s psaním návrhu projektu

V kaÏdém pfiípadû, aÈ jiÏ svou konzultantskou ãinnost úãtuji hodinovou
sazbou nebo jin˘m zpÛsobem, vedu si podrobn˘ deník ãinnosti. Do sou-
boru Excel zapisuji e-maily, telefony atd., názvy, typy a velikosti pfiilo-
Ïen˘ch souborÛ, abstrakt zprávy a dal‰í údaje. Zápisy pofiizuji okamÏi-
tû, poãet hodin zapisuji kaÏd˘ den. Je to nutná podmínka pro udrÏení po-
fiádku v informacích. Získávám tak i pfiedstavu, kolik ãasu je tfieba na
vypracování návrhu daného typu. Graf se znázornûním v‰ech údajÛ po-
stupnû vzniká na jednom listu deníku ãinnosti. 
Uveden˘ pfiíklad se t˘ká projektu STREP s osmi partnery. Jeho uÏ‰í pra-
covní skupinu tvofiili tfii lidé - koordinátor, doktorand a já. K projektu jsem
byl pfiizván 49 dnÛ pfied uzávûrkou podávání návrhÛ, pfiípravu podkla-
dÛ pro schÛzku partnerÛ jsem zahájil 23. den do uzávûrky. Na dvoudenní
schÛzce (dny 19 a 18) se partnefii dohodli na názvu, cílech projektu, na
rozdûlení úãasti v jednotliv˘ch Workpackage (WP) a Tasks, stanovili si
pfiíslu‰né odpovûdnosti vãetnû toho kdo, co, kdy a komu dodá prostfied-
nictvím e-mailÛ. Tfii dny niÏ‰í intenzity pfiedstavují ãekání na první verze
podkladÛ od partnerÛ. Z pravé poloviny grafu pak vypl˘vá, Ïe jsme na
projektu pracovali souvisle po celé tfii t˘dny. Jde o ãast˘ jev a typick˘ dÛ-
sledek podcenûní mnoÏství ãasu potfiebného na sepsání návrhu projek-
tu, kdy pracovní skupina jiÏ nemÛÏe zv˘‰it intenzitu své ãinnosti, ani
kdyby chtûla. Poslední verze projektu byla podána elektronickou formou

dvû hodiny pfied uzávûrkou. Bylo by zajímavé vûdût, kolik ãasu vûnují
koordinátofii projektu za celé období jeho pfiípravy. To jsem nikdy ne-
zjistil a sám nedokáÏi odhadnout, zda jde napfiíklad o dvoj- nebo více-
násobek ãasu uvedeného v grafu. 

Rozsah mé ãinnosti je pomûrnû ‰irok˘. Zahrnuje odpovûdi na otázky ko-
ordinátora a partnerÛ o pravidlech úãasti a financování v 6. RP, zpraco-
vání ãíseln˘ch i textov˘ch údajÛ projektu do pfiíslu‰n˘ch tabulek a sou-
hrnÛ, pfiipomínkování a pomoc pfii zpracování „oblíben˘ch“ ãástí návr-
hu jako jsou „European dimension“ atd. a pfied uzávûrkou pak korekturu
textu návrhu. Koordinátor se soustfieìuje zejména na ãásti cíle projektu,
„state-of-the-art“, „project relevance“, „potential impact“ a základní lo-
gickou strukturu WP a Tasks. Já pak na základû údajÛ od partnerÛ a sou-
hlasu koordinátora upfiesÀuji pracovní plán, jeho ãasov˘ prÛbûh a ná-
klady projektu. Nûkdy také podávám návrh projektu elektronickou ces-
tou, to v‰ak nedûlám z pochopiteln˘ch dÛvodÛ rád. Dal‰í pfiíklady
návrhÛ, na jejichÏ vypracování jsem se podílel, byly uvedeny v diskus-
ním pfiíspûvku na semináfii sítû NINET, viz http://web.quick.cz/zbroz/za-
liby.htm .

Software pro „automatizované“ zpracování návrhu pro-
jektu 

V‰ichni, kdo jiÏ psali návrh projektu nebo poskytovali údaje koordiná-
torovi, znají informaãní materiál „Guide for Proposers“. Partnefii tam zjis-
tí, jaké informace bude od nich koordinátor vyÏadovat, v jaké ãásti ná-
vrhu a v jaké formû mají b˘t uvedeny. Nûkteré z nich mají závazn˘ cha-
rakter, jiné jsou doporuãeními. Závazné jsou tabulka A3 (finanãní
informace), tabulka STREP Project Effort (ãlovûko-mûsíce), tabulky pra-
covních plánÛ „WP a Tasks“, „Deliverables“ a „Milestones“ a dal‰í. Vel-
mi nepfiíjemná je nutnost uvádût data rozãlenûná do kategorií typu „RTD,
Demonstration a Management“. Tûmto kategoriím pfiíslu‰í i rÛzná pro-
centa finanãní podpory, závislá i na typu úãetnictví partnera (AC, FC).
âasov˘ prÛbûh projektu je tfieba zobrazit ve formû tzv. Ganttova grafu
(program Microsoft Project). 
Pfii pfiípravû projektu dochází neustále ke zmûnám nebo upfiesÀování
vstupních údajÛ. Nûkdy dojde i ke zmûnû logické struktury projektu
(tj. poãtu, pofiadí a návazností mezi WP / Tasks atd.). V popisovaném
pfiípadû k tomu do‰lo desát˘ den do uzávûrky. Koordinátofii, ktefií
zpracovávají projekt klasick˘m zpÛsobem, jsou neustále v ãasové tís-
ni a na dÛleÏité ãásti projektu a jeho zdÛvodnûní jim pak zb˘vá málo

Jak psát návrhy projektů do 6. RP EU 
– zkušenosti soukromého konzultanta
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ãasu. Vlastní „Guide“ je totiÏ pouze informaãní text, kter˘ nemá cha-
rakter softwarového produktu. Proto jsem si v prostfiedí Excel vytvo-
fiil systém „automatizovaného“ zpracování podkladÛ. V se‰itu Excel
si obvykle zaloÏím 25 nebo více listÛ. Listy mají rÛzn˘ charakter, jed-
nu skupinu tvofií listy jednotliv˘ch partnerÛ, druhá skupina odpovídá
souhrnn˘m tabulkám popsa-
n˘m v pfiedchozím odstavci
a tfietí skupinu tvofií rÛzné po-
mocné tabulky a grafické pfie-
hledy rozpoãtu a podobnû.
V‰echny ãíselné a textové
údaje jsou vkládány ãi po-
zmûÀovány pouze na jedi-
ném jim urãeném místû. Pro
pfienos údajÛ do ostatních lis-
tÛ slouÏí odkazy na buÀky
a nûkdy je vyuÏito i propoje-
ní (hyperlink) do dal‰ích sa-
mostatn˘ch se‰itÛ. Partnefii
v nich napfi. uvádûjí údaje
o investicích, jejich zdÛvod-
nûní a detaily vyuÏití. Popsa-
n˘ soubor Excel zachycuje
okamÏit˘ stav projektu, je z nûj kdykoliv moÏné provést export do
formátu DOC / RTF a pfiíslu‰né stránky vloÏit do textu návrhu projek-
tu. Konkrétnû: ke zmûnû struktury projektu STREP do‰lo v sedmé ver-
zi souboru Excel a koneãn˘ export byl proveden z verze 14. Návrh
projektu obdrÏeli partnefii k posledním pfiipomínkám dva dny pfied
uzávûrkou. Na závûr nûkolik statistick˘ch údajÛ – deník ãinnosti
s celkov˘m poãtem odpracovan˘ch 300 hodin obsahoval 322 polo-
Ïek / fiádkÛ, vzájemnû bylo vymûnûno 208 souborÛ s 39,8 MB obsa-
hu a vytiskl jsem asi 1500 stran textu. 

Závěrečné poznámky 

V plné verzi pfiíspûvku jsem se zab˘val také dÛvody proã psát návrhy projek-
tÛ do RP EU, postavením RP v systému podpory v˘zkumu a v˘voje z vefiej-
n˘ch prostfiedkÛ âR a diskutoval i otázky pfiíslu‰n˘ch motivací jednotliv˘ch

v˘zkumníkÛ a v˘zkumn˘ch
subjektÛ. Na pfiíkladu konkrét-
ního v˘zkumného projektu 5.
RP EU jsem vytipoval dva „be-
neficienty“, ktefií získali hlavní
pfiínosy z koordinace projektu
na jednom pracovi‰ti AV âR.
Hlavním beneficientem jsou
doktorandi, dal‰ím pak praco-
vi‰tû koordinátora, zastoupené
jeho vedením. Doktorandi zís-
kali tím, Ïe se podíleli na ‰piã-
kovém v˘zkumu, o kter˘ je v Ev-
ropû skuteãn˘ zájem a Ïe se pfii-
rozenou cestou zapojili do
mezinárodní spolupráce. Jejich
budoucí vûdecká kariéra je do
znaãné míry pfiedurãena a navíc

mûli znaãnû vysoké mzdy, hrazené z personálních nákladÛ projektu. V pfií-
spûvku jsem také doporuãil vznik nebo roz‰ífiení profesionální, funkãní a vlíd-
né podpÛrné infrastruktury na jednotliv˘ch pracovi‰tích. Jako pfiíklad vhodn˘
následování jsem uvedl „Research Services“ University of Oxford a zmínil ta-
ké nûkolikaleté zku‰enosti úãastníkÛ národní sítû NINET (NICER), zaloÏené
M·MT a tematicky podporované z TC AV âR. Informace a kontakt:
http://web.quick.cz/zbroz 

(Dobfiichovice, prosinec 2004) ING. ZDENùK BROÎ, CSc.  
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Graf: Průběh a objem prací konzultanta projektu STREP (viz text příspěvku).

Počet dní do uzávěrky

STRREP

Počet dní od začátku

Letos byl ukonãen spoleãn˘ pûtilet˘ projekt V˘zkumné centrum textil
(VCT) Technické univerzity v Liberci (TUL) a V˘zkumného ústavu textil-
ních strojÛ, podpofien˘ Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy v
rámci podpory vûdy a v˘zkumu ãástkou zhruba 150 mil. korun. Pfii hod-
nocení pûtileté práce pfiedkladatelé projektu konstatovali, Ïe bylo dosa-
Ïeno v˘znamn˘ch v˘sledkÛ v oboru textilních strojÛ a textilních tech-
nologií. V rámci VCT bylo napfiíklad pfiihlá‰eno ‰est patentÛ, které jsou
nyní zavádûny do v˘roby. Pfiínosem VCT byla také v˘chova mlad˘ch vû-
deck˘ch pracovníkÛ jak z âR, tak i ze zahraniãí.
Technologické centrum spolupracovalo s VCT zejména smûrem do za-
hraniãí. „V˘razná byla pomoc TC napfiíklad pfii pfiípravách mezinárod-
ních v˘zkumnû v˘vojov˘ch projektÛ, pfii vyhledávání partnerÛ pro tech-
nologickou spolupráci a pro aplikaci dosaÏen˘ch v˘sledkÛ v praxi. Oce-
Àujeme pomoc pfii prezentaci aplikací VCT na technologick˘ch burzách
v  Tematické skupinû TEXTILE v mezinárodní síti Innovation Relay Cen-
tre (IRC), která je orientována na mezinárodní transfer technologií,“ kon-
statoval vedoucí projektu VCT Ale‰ Richter. Dodal, Ïe dal‰í spolupráce
mezi TC a VCT je dÛleÏitá právû na poli ochrany du‰evního vlastnictví. 

V rámci projektu VCT byla navázána spolupráce s pfiedními svûtov˘mi
pracovi‰ti, napfi. s Ústavem architektury textilov, LodÏ, Polsko; Mansou-

ra university, Egypt; Minho University, Portugalsko; Kiev Polytechic In-
stitute, Ukrajina; Technische Universität Dresden, SRN; KU Leuven, Bel-
gie; Technical University of Iasi, Rumunsko; Ege University Izmir, Turec-
ko; Ivanovskou textilní akademií, Ivanovo, Rusko; Cairo Academy of
Sciences University, Egypt; Ecole Superiere, Francie a dal‰í. „Nadnárod-
ní charakter a prestiÏ VCT podtrhuje skuteãnost, Ïe se TUL stala nosite-
lem evropského projektu ITSAPT u 5. RP (2002 – 2005). ITSAPT vytváfií
a koordinuje mezinárodní síÈ expertÛ a v˘zkumn˘ch institucí. V rámci to-
hoto projektu se nám podafiilo uspofiádat velmi úspû‰né odborné semi-
náfie, konference, letní ‰koly i v˘mûnné stáÏe,“ uvedl dûkan Textilní fa-
kulty TUL Jifií Militk˘.

VCT  získalo podporu pro navazující projekt V˘zkumné centrum Textil
II.  VCT II se v souladu s rozvojovou strategií Libereckého kraje zamûfií
také na podporu tradiãního textilního prÛmyslu a potfiebu zdej‰ích pod-
nikÛ. Dal‰í spolupráce mezi VCT II a TC bude zamûfiena opût pfiedev‰ím
na pomoc pfii vyhledávání mezinárodních partnerÛ a propagaci nov˘ch
technologií v rámci mezinárodní sítû IRC. 

JAROSLAVA KOâÁRKOVÁ, TISKOVÁ MLUVâÍ TUL,

J I¤Í  M.  FUCHS,  TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV

TC AV  přispělo 
k úspěchu Výzkumného centra textil Technické univerzity v Liberci
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Pfiedstava, Ïe cílem auditu je pouze kontrola oprávnûnosti nárokova-
n˘ch v˘dajÛ v rámci jednotliv˘ch grantÛ je velmi zaÏitá, velmi zjed-
nodu‰ující a pfiedev‰ím mylná. V˘znamnou a velmi prospû‰nou úlo-
hu má audit také v kontrole a popisu procesÛ uvnitfi celé organizace.
Neb˘vá v˘jimkou, Ïe jinak skvûle pracující úãtárna neumí komuni-
kovat s vedoucím projektu a naopak. To, Ïe si vûdeck˘ pracovník ne-
mÛÏe najmout „ekonomickou sekretáfiku“ pro fiízení projektu a záro-
veÀ nedokáÏe vysvûtlit pracovníkÛm úãetního oddûlení zásady finan-
cování vymezené uzavfienou grantovou smlouvou, nebo Ïe pracovníci
úãetního oddûlení zase velmi ãasto nemluví anglicky a nemají zku‰e-
nosti s financováním tûchto grantÛ, vede v dÛsledku ke zbyteãn˘m
chybám. Auditor na základû zku‰eností s konkrétním typem auditu
pfiedkládá doporuãení zlep‰ující vnitfiní kontrolní systém. Tím se
mnohdy stane komunikaãním mostem mezi vûdeck˘mi pracovníky
a úãtárnou.

Nebojte se finančních podmínek 6. RP

Uvádím nejãastûj‰í chyby, které zji‰Èujeme pfii auditu: 
Instituce, které nebyly plátci DPH, ãasto nárokovaly v˘daje vãetnû DPH;
ve smlouvách s Evropskou komisí uzavfien˘ch do 30. 4. 2004 vÏdy by-
lo uvedeno, Ïe DPH není oprávnûn˘m (uznateln˘m – eligible) v˘da-
jem! Napfiíklad v projektech ãtvrtého a pátého rámcového programu
bylo moÏné nárokovat DPH u finanãního úfiadu se souhlasem minis-
terstva financí. V nûkter˘ch smlouvách uzavfien˘ch po 1. 5. 2004
(napfi. Grant Agreement for an Action) je v ãláncích t˘kajících se
oprávnûn˘ch nákladÛ uvedeno, Ïe DPH není oprávnûn˘m nákladem
tehdy, pokud pfiíjemce neprokáÏe, Ïe ji nemÛÏe dostat nazpût. A dále
v § 81 odst. 1 zákona ã. 235/2004 Sb., o dani z pfiidané hodnoty, je
uvedeno: „Pokud mezinárodní smlouva, která je souãástí ãeského
právního fiádu, obsahuje ustanovení, Ïe nenávratná zahraniãní pomoc
je osvobozena od danû nebo z prostfiedkÛ zahraniãní pomoci nesmí
b˘t hrazena daÀ, má osoba, která takovou daÀ zaplatila, nárok na vrá-
cení danû, a to na základû Ïádosti. DaÀ se nevrací u programÛ a pro-
jektÛ financovan˘ch ze zdrojÛ Evropské unie.“ Navrhovaná novela zá-
kona, kter˘m se mûní nûkteré zákony v souvislosti s pfiijetím zákona
o správních poplatcích (dosud nebyla podepsána prezidentem repub-
liky a zvefiejnûna ve Sbírce zákonÛ) na konec v˘‰e zmiÀovaného od-
stavce doplÀuje slova „s v˘jimkou programÛ pfiedvstupní pomoci“.
U plátcÛ DPH je daÀ z pfiidané hodnoty samozfiejmû neoprávnûn˘m
v˘dajem. U v‰ech ostatních organizací bude nutné individuálnû po-
soudit uzavfienou smlouvu. 
Dal‰í ãastou chybou je to, Ïe v úãetnictví není zavedeno samostatné stfie-
disko pro úãtování pfiím˘ch v˘dajÛ v rámci grantové smlouvy. Oprávnû-
nost ãerpan˘ch v˘dajÛ je pak velmi tûÏké prokázat. V pfiípadech, kdy
grantová smlouva pfiispívá pouze na ãásteãnou úhradu nákladÛ, napfií-
klad na 50 % s uvedením stropu (ceiling) ãerpání, je nezavedení stfiedi-
ska na ‰kodu samotnému pfiíjemci grantu, neboÈ velmi ãasto není scho-
pen uveden˘ limit vyãerpat.
Posledním okruhem ãast˘ch chyb je prokázání ãerpan˘ch skuteã-
n˘ch v˘dajÛ na reÏii u smluv, kde není uveden pau‰ální pfiíspûvek
na úhradu reÏie v procentuální v˘‰i z pfiím˘ch v˘dajÛ. Z na‰ich zku-
‰eností je zfiejmé, Ïe se úãetní jednotky nesnaÏí nárokovat neopráv-
nûné v˘daje a spí‰e jsou ve sv˘ch nárocích opatrnûj‰í, ãasto ale chy-
bí nebo je nedostateãné podrobné doloÏení kalkulace pfiíspûvku na
reÏii.

Absence pracovních v˘kazÛ (time sheets) pfii ãerpání grantu v poloÏce
mzdov˘ch nákladÛ je dal‰í obvyklou chybou. Ve finanãním manuálu (Fi-
nancial guidlines) k ‰estému rámcovému programu je uvedeno, Ïe ãas
stráven˘ na plnûní úkolÛ projektu musí b˘t evidován po celou dobu je-
ho trvání. Plán stráveného ãasu není evidenãním v˘kazem a není proto
podkladem pro ãerpané osobní náklady v projektu. Hodiny strávené na
projektu musí b˘t v úãetnictví oceÀovány skuteãnou sazbou za hodinu
a nikoliv sazbou rozpoãtovanou.

Obraťte se na nás

INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r. o., je profesionální firma se sídlem
v Praze, poskytující audit, úãetnictví, daÀové a poradenské sluÏby. Fir-
ma byla zaloÏena Emilem Bu‰kem pfied 12 lety a je aktivním ãlenem sí-
tû Polaris IA International, prostfiednictvím které provedla jiÏ desítky au-
ditÛ pro Evropskou komisi. Interexpert uskuteãÀuje zvy‰ující se poãet au-
ditÛ pro Evropskou komisi v âeské republice a na Slovensku, zejména
u programÛ Phare a DG Research. Samostatnû pak Interexpert vyhrál ve-
fiejnou zakázku na detailní provûrku procedur zadávání zakázek a fi-
nanãní audit programÛ financovan˘ch Phare pro granty EQUAL a FLO-
ODS, zadan˘ch EC Delegation v Praze. Ministerstvo pro místní rozvoj ve
v˘bûrovém fiízení vyhodnotilo Interexpert jako vítûze kontraktu pro fi-
nanãní audity a technickou asistenci – tréninku a daÀov˘ch sluÏeb v rám-
ci programÛ GS 2002 a JSPF 2002 / 2003 financovan˘ch Evropskou ko-
misí.
Zamûstnáváme vzdûlané a dobfie motivované ãeské pracovníky, ktefií
svoje mezinárodní zku‰enosti získávají tûsnou spoluprací s na‰imi za-
hraniãními kolegy v rámci sítû Polaris IA International. Spoleãnost Pola-
ris IA International tvofií síÈ nezávisl˘ch národních auditorsk˘ch firem.
Byla zaloÏena pfied 20 lety a souãasnû je reprezentována 170 firmami
z více neÏ 90 zemí svûta s celkov˘m obratem 440 mil. €.
Polaris IA v Evropû je nejvût‰ím dodavatelem auditorsk˘ch sluÏeb pro
Evropskou komisi a ujal se fiady rÛzn˘ch auditorsk˘ch zadání od EC
shrnut˘ch do tfií rámcov˘ch kontraktÛ DG Enlargement, ECHO
a DG’s Research, INFSO, Transport and Enterprise. Tûchto auditÛ ny-
ní probíhá asi 500 roãnû a jsou provádûny ve v‰ech 25 ãlensk˘ch stá-
tech EU a v mnoha zemích Asie, JiÏní Ameriky a Afriky. DG Enlarge-
ment kontrakt zahrnuje externí auditorské sluÏby ve v‰ech nov˘ch
ãlensk˘ch státech. Pro potfieby tûchto auditÛ byla v Bruselu zfiízena
stálá kanceláfi, která distribuuje vzory zpráv auditora a dal‰í doku-
mentace vãetnû testÛ uznateln˘ch v˘dajÛ projektu pro jednotlivé pro-
gramy. Hotové zprávy auditora kontroluje z hlediska formální i obsa-
hové a je na‰ím komunikaãním ãlánkem mezi EU a jednotliv˘mi ná-
rodními auditorsk˘mi kanceláfiemi. 
Cílem na‰í spoleãnosti je poskytovat sluÏby v nejvy‰‰í kvalitû a za ceny
pfiijatelné i pro malé a stfiední firmy. Kontakt: Ing. Karolína Neuvirtová,
Interexpert Bohemia, spol. s r. o., Mikulandská 2, 110 00 Praha 1, tel. 224
933 658, fax 224 934 101.

ING. KAROLÍNA NEUVIRTOVÁ,

INTEREXPERT BOHEMIA, SPOL. S R. O.,

OFFICE@INTEREXPERT.CZ

Nebojte se auditu!

21

AUDITOR JE P¤EDEV·ÍM KOMUNIKAâNÍM MOSTEM MEZI VùDECK¯MI PRACOVNÍKY A ÚâTÁRNOU. JEHO ZKU·ENOSTI S KONKRÉTNÍM TY-
PEM AUDITU MU POMÁHAJÍ NALÉZAT CESTY ZLEP·UJÍCÍ CEL̄ VNIT¤NÍ SYSTÉM. 
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V˘zkumné projekty EU tvofií z mnoha dÛvodÛ vrchol evropské kvality
v oblasti vûdy a v˘zkumu. Motivace k zapojení do této ãinnosti by se te-
dy mûla odvíjet od cílené státní politiky, od institucí kultivujících vûdu
a v˘zkum, tedy vysok˘ch ‰kol a ústavÛ akademie vûd, a koneãnû od kon-
krétních v˘zkumníkÛ a v˘zkumn˘ch t˘mÛ, ktefií zapojením do tûchto
projektÛ získávají punc kvality. 
Práce na projektech v‰ak vÏdy závisí na kreativitû a v˘konnosti konkrét-
ních pracovníkÛ, ktefií pfiístup jak státu, tak i institucí pociÈují jako pod-
poru, nebo brzdu. Chci popsat, co pfiispívá a naopak brzdí ochotu aka-
demické obce zapojovat se do této ãinnosti na ãesk˘ch vysok˘ch ‰ko-
lách. 
Situace na vysok˘ch ‰kolách nepfiispívá k rozsáhlému napojování na vû-
decké projekty EU. Vlivem omezen˘ch prostfiedkÛ a tím i velk˘m pfievi-
sem poptávky nad nabídkou v oblasti projektÛ EU je úspû‰nost návrhÛ
projektÛ velmi malá, navíc ovlivÀovaná i faktem, Ïe jsou v poslední do-
bû orgány EU oslovovány k podávání projektÛ cílenû urãité vybrané in-
stituce, coÏ negativnû ovlivÀuje volnou soutûÏ. Velmi negativnû se na
ochotû participovat na projektech EU projevuje dlouholeté podfinanco-
vání ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol pfii získávání experimentálního vybavení
a témûfi úplná absence moderních technologií na na‰ich vysok˘ch ‰ko-
lách. Tak se mnohdy stává, Ïe jsou tuzem‰tí vûdeãtí pracovníci pfiibíráni
do projektÛ EU z hlediska spí‰e kvalitních fie‰itelÛ drobn˘ch problémÛ
a dodávání nápadÛ, neÏ z hlediska nosn˘ch v˘zkumn˘ch programÛ té ãi
oné ãeské univerzity. Postavit se pak do role tuzemského koordinaãního
pracovi‰tû ãi koordinátora je pak jev velmi fiídk˘ a také nutno fiíci velmi
neúspû‰n˘. Pfiipoãteme-li chybûjící infrastrukturu právní, ekonomickou
i technické podpory na vysok˘ch ‰kolách, je jasné, proã motivace úãas-
tnit se projektÛ EU je nízká a sniÏující se. Proto na vysok˘ch ‰kolách pfie-
vládá trend úãastnit se spí‰e neambiciózních projektÛ men‰ích aÏ mi-
niaturních z ãesk˘ch grantov˘ch a podpÛrn˘ch ministersk˘ch prostfied-
kÛ, kde pravdûpodobnost získání projektu, a tím i návratnost vynaloÏené
práce je neporovnatelnû vût‰í. 
Vedení ‰kol pak zaujímá k projektÛm EU spí‰e pragmatick˘ postoj, vy-
cházející z realistické pravdûpodobnosti úspû‰né úãasti na projektu, ãi
dokonce jeho koordinace. JiÏ i sama pfiíprava projektu totiÏ vyÏaduje tak
znaãné finanãní i organizaãní úsilí velkého t˘mu lidí, Ïe se podpory na
vysok˘ch ‰kolách jiÏ v tûchto fázích tûmto projektÛm nedostává a pfií-

prava je témûfi soukromou aktivitou nûkolika vûdeck˘ch pracovníkÛ. Ti
se, ãasto bez v˘sledku, snaÏí pfiesvûdãit vedení ‰kol o nutnosti financo-
vání pfiípravn˘ch fází projektÛ, potfiebû pfiípravn˘ch semináfiÛ a setkání
budoucích partnerÛ projektu.
Proto pfiíjemnû pfiekvapila v tomto roce pomoc M·MT ve formû podpo-
ry projektÛ EU ve formû podpÛrn˘ch grantÛ, umoÏÀující jak ãesk˘m ko-
ordinátorÛm, tak i ostatním úãastníkÛm finanãní podporu na pfiípravnou
fázi projektu EU. Technicky je tato aktivita organizována Technologic-
k˘m centrem AV v Praze. K úspû‰nosti celé této ãinnosti pfiispívají i do-
bfie nastavená pravidla pro získání podpory, úspû‰nû vedená agenda
a zejména velmi kvalitnû zvládnutá technická stránka www stránek, kte-
ré velmi zjednodu‰ují agendu. Jistû budou odstranûny i drobné zásahy
do pravidel provádûné bûhem soutûÏe, vyvolané zfiejmû prÛbûÏnû se
ustavujícími podmínkami EU. Tato pomoc je jistû velmi vítaná a pomohla
fiadû vysoko‰kolsk˘ch pracovi‰È a ústavÛm AV se o projekt v tomto roce
vÛbec ucházet. 
V této souvislosti bych rád poukázal i na nûkteré moÏnosti zv˘‰ení v˘-
slednosti ãeské úãasti na projektech EU. Je skuteãností, hodnou zfietele,
i to, Ïe vûdecké projekty EU jsou z âeské republiky vÛbec podávány. Ty-
to projekty by si rozhodnû zasluhovaly vût‰í popularizaci a rozbor jejich
úspû‰nosti, tak pfiípadnû i neúspû‰nosti, a to jak ze strany jednotliv˘ch
vysok˘ch ‰kol, M·MT, pfiípadnû TC. Informace o úspû‰nosti ãi neúspû‰-
nosti projektové ãinnosti grantÛ EU by jistû uvítala i Konference rektorÛ V·
âeské republiky. V âeské republice navíc chybí odpovídající fundovan˘
poradensk˘ orgán, kter˘ je bûÏn˘ v ostatních zemích EU i na jednotliv˘ch
univerzitních pracovi‰tích. Ten pak pÛsobí v expertní ãinnosti pfii pfiípra-
vû projektÛ, jejich ekonomiky a legislativy, ale i v˘bûru partnerÛ a uza-
vírání konsorciálních dohod. A koneãnû, za souãasné situace zcela chy-
bí velmi zásadní tok informací z pfiíslu‰n˘ch bruselsk˘ch grémií a také
zpût „do Bruselu“, s moÏností rychle ovlivÀovat projekty zejména v pfií-
pravné fázi i pfied jejich schvalovacím fiízením. Zku‰enosti, získané
z kanceláfií tradiãních zemí EU, akreditovan˘ch v Bruselu, ukazují na ne-
zbytnost tohoto kroku i pro âeskou republiku, kter˘ velkou mûrou na-
hradí prostfiedky na jejich zfiízení a chod. 

PROF.  ING. FRANTI·EK SCHAUER,  DrSc. ,  UNIVERZITA T. BATI VE ZLÍNù

(koordinátor podaného projektu STREP 2004)
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Koncem roku postihlo oblast Indického oceánu jedno z nejsilnûj‰ích ze-
mûtfiesení, jaké civilizace v historii pamatuje. Podmofisk˘ otfies o síle 9.
stupnû vyvolal vznik vlny tsunami, která na blízkém, ale i stovky a tisíce
kilometrÛ vzdáleném pobfieÏí vykonala dílo zkázy s poãtem obûtí, pfie-
vy‰ujícím jiÏ 160 tisíc lidí – a protoÏe desetitisíce dal‰ích jsou nezvûst-
né, lze nakonec pfiedpokládat je‰tû tragiãtûj‰í bilanci. 
Shodou okolností bylo 43. ãíslo magazínu o evropském v˘zkumu RTDin-
fo z listopadu 2004 vûnováno právû problematice seismick˘ch jevÛ na Ze-
mi, jejich následkÛm, ale i hodnocení rizik a moÏnostem jejich pfiedpoví-
dání. Informace, uvedené v jednom z ãlánkÛ dokazují, Ïe varování jsou
moÏná. Na Islandu tak bylo na základû prÛbûÏného sledování mikrootfie-
sÛ v tektonicky Ïiv˘ch oblastech s velkou pfiesností pfiedpovûzeno i loka-

lizováno zemûtfiesení o síle 6,1 stupnû, které probûhlo 21. 6. 2000 – 26 ho-
din poté, kdy byla orgánÛm civilní ochrany doruãena mapa s varováním
a vymezením rizikové oblasti. V ãasopisu je uveden i seznam 10 bûÏících
a 5 ukonãen˘ch evropsk˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ k této problematice. 
Mohlo by se zdát, Ïe na‰e zemû leÏí v relativnû klidn˘ch oblastech. Vl-
ny tsunami k nám nedorazí, ale jak ukázaly povodnû v letech 1997 na
Moravû a o pût let pozdûji v âechách, nebo z jiného okruhu tfieba pro-
blematika fiícení skalních stûn, mohou mít v˘sledky v˘zkumu krizov˘ch
pfiírodních jevÛ, jejich predikce, modelování prÛbûhu i management kri-
zov˘ch situací i u nás svou penûzi nevyãíslitelnou hodnotu.    

B¤ETISLAV KOâ, REDAKCE ECHO

Po uzávěrce…

• V ãasopisu ECHO ã. 2/2004 do‰lo v záhlaví ãlánku Z. Kuãery „Inova-
ce v Evropû a nov˘ akãní plán pro inovace“ na stranû 4 pfii redakãní úpra-
vû a pfiepisu k nemilé chybû, zámûnû slova vy‰‰í  místo správného niÏ‰í.
Text první vûty má správnû b˘t: Je v‰eobecnû známou skuteãností, Ïe
HDP na jednoho obyvatele je v EU pfiibliÏnû o 30 % niÏ‰í neÏ v USA.

• U podpisu autora ãlánku „Financování v˘zkumu ze zdrojÛ INTAS“
chybí oznaãení funkce, pracovi‰tû a kontaktu na autora. Správnû má b˘t:
Miroslav MaÀas, akademick˘ fieditel CESPu na V·E Praha, manas@vse.cz

Redakce ECHA se autorÛm uveden˘ch pfiíspûvkÛ i ãtenáfiÛm omlouvá.

OPRAVY

012-ECHO_03-Ma  13.1.2005  10:17  Stránka 22


