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Ve Studijním a informaãním centru âeské zemûdûlské uni-
verzity probûhla konference, která seznámila zájemce
o úãast v jedné z priorit 7. RP – Zemûdûlství, potraviny
a biotechnologie,  s vyhlá‰en˘mi v˘zvami tohoto progra-
mu, s podmínkami úãasti, ale i se zku‰enostmi a statistikou
úãasti ãesk˘ch t˘mÛ v dobíhajícím 6. RP.

Potravináfisk˘ prÛmysl je nejvût‰ím v˘robním odvûtvím
v Evropû. Zpracovává více neÏ 70 % zemûdûlské pro-
dukce EU a zamûstnává pfies 4 mil. zamûstnancÛ, pfie-
váÏnû v mal˘ch a stfiedních podnicích (SMEs). Celkov˘
roãní obrat dosáhl v roce 2005 v˘‰e 840 mld. €. Malé
a stfiední podniky pfiispívají k tomuto obratu polovinou.
Do tématu uvedla auditorium exministrynû zemûdûlství
Milena Vicenová. Na MZe dfiíve pÛsobila i na postu fiedi-
telky odboru bezpeãnosti potravin, coÏ je jedna z proble-
matik, která byla v evropském v˘zkumu silnû podporova-
ná jiÏ v pfiedchozím 6. RP. Zmínila nûkterá ãeská praco-
vi‰tû, která byla na tomto poli úspû‰ná, napfiíklad Vysokou
‰kolu chemicko-technologickou v Praze a Ústav veteri-
nárního lékafiství v Brnû. Informovala i o vzniku âeské
technologické platformy pro potraviny pfii  Potravináfiské
komofie âR. V‰echny tyto aktivity by mûly pfiispût ke zv˘-
‰ení kvality a konkurenceschopnosti ãesk˘ch potravin.
Zaãínající 7. RP pfiiná‰í nové námûty, vypl˘vající z globál-
ní situace, napfiíklad vyjasnûní evropského postoje k v˘-
zkumu a vyuÏívání geneticky modifikovan˘ch plodin
(GMO). Evropa v tom zatím tápe a je, aÈ chce, nebo ne-
chce,  dovozcem tûchto produktÛ, protoÏe jejich plochy
jiÏ pfiev˘‰ily mimo Evropu 100 mil. ha, zatímco v Evropû
jsou to jen desítky tisíc hektarÛ. Podle Vicenové nebude ani
moÏné bez GMO plodin vyfie‰it napfiíklad evropsk˘ strate-
gick˘ cíl zv˘‰ení podílu biopaliv na 10 % do roku 2020.
Hlavní referát zaznûl z úst Christiana Patermanna, fiedi-
tele odboru Biotechnologie, zemûdûlství a potraviny
z ¤editelství pro v˘zkum Evropské komise v Bruselu.
ZdÛraznil, Ïe  na projekty v˘zkumÛ o Ïivé pfiírodû a do
v˘zkumu prÛmyslov˘ch aplikací biotechnologií pro ne-
potravináfiské vyuÏití zemûdûlské produkce vloÏí EK
v pfií‰tích sedmi letech 2 mld. €.  

Seznámil úãastníky konference s moÏnostmi, které celé-
mu fietûzci producentÛ a zpracovatelÛ uvedená proble-
matika nabízí. ZáleÏí uÏ jen na kvalitû projektÛ, kam „ev-
ropské“ podpory poteãou. 
Zku‰enosti na‰ich t˘mÛ, které se jiÏ v 6. RP podílely na ev-
ropském v˘zkumu jsou takové, Ïe vy‰‰í administrativní ná-
roãnost ve fázi pfiípravy projektu je v pfiípadû jeho schvá-
lení a podpory vyváÏena vy‰‰ími finanãními prostfiedky,
které fie‰itelé mohou získat z evropsk˘ch zdrojÛ, i kdyÏ je
nezbytné i dofinancování ze zdrojÛ domácích.  Na kon-
krétních pfiíkladech to ukázala prof. Jana Haj‰lová z Fakulty
potravináfiské a biochemické technologie V·CHT v Praze,
která je i ãlenkou programového v˘boru 7. RP pro obor Po-
traviny, zemûdûlství a biotechnologie. Uvedla, Ïe úãast je-
jího pracovi‰tû v nûkolika projektech 6. RP umoÏnila kva-
litnû vybavit laboratofie zejména pro kontrolu kvality po-
travin a jejich kontaminací nejrÛznûj‰ími substancemi.
Úãast v evropsk˘ch projektech umoÏÀuje také lépe ohod-
notit práci vûdcÛ i doktorandÛ, ktefií se na ní podílejí a mla-
d˘m vûdcÛm umoÏní i stáÏe na ‰piãkov˘ch pracovi‰tích
v zahraniãí.  Slabinou je ale u nás zejména v potravináfi-
ském oboru zapojení zpracovatelského prÛmyslu do v˘-
zkumu. K „evropsk˘m“ penûzÛm tak u nás vkládají svÛj
nezbytn˘ díl pfiedev‰ím univerzity a jiné v˘zkumné insti-
tuce, které pak své v˘sledky potravináfiÛm s nevelkou
odezvou nabízejí  – na rozdíl od praxe napfi. v USA, kde je
v˘zkum tematicky motivován a finanãnû kryt konkrétními
objednávkami prÛmyslu. S v˘jimkou, která potvrzuje pra-
vidlo, seznámil pfiítomné ·tûpán TÛma z malého mléká-
renského provozu Plastcom Pfií‰ovice, kter˘ se na „evrop-
ském“ v˘zkumu podílí ve spolupráci s V·CHT. Evropská
komise pfiitom právû zapojení mal˘ch a stfiedních podnikÛ
do v˘zkumn˘ch aktivit v rámci 7. RP zvlá‰È podporuje. 
Vedle „velkého“ v˘zkumu, v˘voje a inovací produktÛ
a postupÛ pro konkrétní provozy  a bádání nad proble-
matikou bezpeãnosti potravin nezapomíná EK ani na tra-
diãní produkty jednotliv˘ch zemí ãi jejich regionÛ. JiÏ
v dobíhajícím 6. RP byl zahájen projekt TRUE FOOD, je-
hoÏ cílem je snaha uhájit na trhu sjednocené Evropy mís-
to i pro tradiãní národní nebo regionální potraviny. ¤edi-
tel Potravináfiské komory âR Miroslav Koberna  v této sou-
vislosti poloÏil otázku, které ãeské potravináfiské v˘robky
by bylo moÏné do této kategorie zahrnout? Minulá dese-
tiletí a unifikovaná velkov˘roba potravin podle âSN spo-
lu se zestátnûním ve‰keré potravináfiské v˘roby fiadu ta-
kov˘ch produktÛ vymazaly z trhu a nebude snadné nû-
kter˘ v˘robek této kategorie najít ãi oÏivit. I tady vidí EK
‰anci pfiedev‰ím pro malé a stfiední podniky. Podle na‰ich
informací patfií do kategorie tradiãních regionálních pro-
duktÛ v âesku zatím jen tradiãní peãivo „·tramberské u‰i“
a o zafiazení  usilují „Pravé olomoucké tvarÛÏky“.   
V závûru konference dostali úãastníci v samostatném
bloku i obecnûj‰í informace o novinkách v 7. RP, o pfií-
leÏitostech pro MSP a o moÏnostech spolupráce se tfietí-
mi zemûmi a moÏnostech vyuÏití sítû Food-N-Co, ná-
rodních kontaktÛ pro tuto spolupráci.   

B¤ETISLAV KOâ, ECHO

Stalo se…

ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINY A BIOTECHNOLOGIE V 7. RP

O problematice oboru Potraviny – zemědělství – biotechnologie
diskutovali i během přestávky jednání konference v Praze
(zprava) Christian Patermann, ředitel odboru z Ředitelství pro
výzkum Evropské komise z Bruselu, exministryně zemědělství
Milena Vicenová a ředitel Potravinářské komory ČR Miroslav
Koberna.  Foto B.Koč



Sedm˘ rámcov˘ program nabral znaãnou dynamiku: je‰tû jsme ani nein-
formovali o obsahu v‰ech prvních  v˘zev na pfiedkládání projektÛ z pro-
since 2006 a v nûkter˘ch prioritách jsou uÏ  známa témata dal‰ích v˘zev.
A tak v tomto ãíslo najdete  témata druhé v˘zvy v priori-
tách  „Zdraví“ a „Zemûdûlství, potraviny a biotechnolo-
gie“. Naproti tomu dûní na domácí scénû dynamiku ztrati-
lo. JestliÏe je‰tû na podzimních „âtvrt˘ch ãesk˘ch dnech
pro evropsk˘ v˘zkum“ se r˘sovala pfiíznivá finanãní per-
spektiva pro ãeské úãastníky projektÛ 7. RP,  totiÏ Ïe uni-
verzity a vefiejné v˘zkumné instituce nebudou muset pla-
tit DPH v projektech a hlavnû Ïe  jejich úãast bude moÏné
kofinancovat z velkoryse stanovené vládní podpory,  tak po
pûti mûsících mÛÏeme jen konstatovat,  Ïe se  stále  o v‰em
jedná. Kofinancování vyÏaduje novelizaci zákona
130/2002 Sb.,  a tu projedná  Poslanecká snûmovna na nû-
které ze sv˘ch pfií‰tích schÛzích. V Echu dnes najdete v˘-
Àatky z diskuse o problematice DPH. I ta v‰ak dûlá dojem,
Ïe spí‰e jde o seriál, jehoÏ dal‰í díly nás teprve ãekají,  pfiiãemÏ je‰tû nikdo
netu‰í, kam se jeho dûj vrtne. Ti,  kdo organizují informaãní dny o 7. RP, se
tak setkávají s otázkami, na které nemohou odpovûdût, protoÏe nejsou  pat-
fiiãné smûrnice,  na jejichÏ základû by mohli odpovídat. 
V jistém kontrastu  vÛãi zabrzdûné dynamice 7. RP na domácí pÛdû je zprá-
va z leto‰ního udílení Descartesov˘ch  cen. Tuto nejvy‰‰í evropskou cenu za
evropskou v˘zkumnou spolupráci (za „collaborative research“) získala letos
tfii konsorcia. První z nich se zab˘vá pozorováním vesmíru v oblasti vyso-
koenergetického gama záfiení a jeho ãlenem je téÏ t˘m profesora Roba z Ma-
tematicko-fyzikální fakulty UK. ECHO profesoru L. Robovi a jeho spolupra-

covníkovi D. Nedbalovi k historickému úspûchu blahopfieje. Oboroví kole-
gové prof. Roba si  nejspí‰e vzpomenou,  Ïe tento v˘zkumn˘ projekt se uÏ
v loÀském roce dostal do finále Descartesovy ceny (viz téÏ Echo 5-6/2005).

I kdyÏ prestiÏ Descartesovy ceny není zatím tak velká ja-
ko prestiÏ ceny Nobelovy,  musíme zde pfiipomenout,  Ïe
ãeské t˘my  uÏ potfietí byly souãástí konsorcií,  která získa-
la Descartesovu cenu (v r. 2001 t˘m  prof. Holého z Ústa-
vu organické chemie a biochemie  AV âR, v r. 2003  t˘m
dr. Vondráka z Astronomického ústavu AV âR). Leto‰ní ce-
na médiím neunikla. Ta namnoze  lákala ãtenáfie  národo-
veck˘mi  titulky „âe‰i mají prestiÏní cenu“ (Lidové noviny
8. 2.), které snadno mohou vytvofiit mylnou pfiedstavu,  Ïe
„máme-li cenu my âe‰i, nemohu ji mít ti druzí“ (pfiece
v hokeji mÛÏe mít zlatou medaili jen jeden t˘m), ale nako-
nec informovala vesmûs objektivnû, Ïe podmínkou udûle-
ní ceny je mezinárodní spolupráce.  
Dvû Descartesovy ceny za v˘zkum vesmíru signalizují sil-

nou pozici ãesk˘ch institucí v této oblasti. Proto  je‰tû závûrem upozorÀu-
ji na obsáhl˘ ãlánek o satelitním systému Galileo.  Ani zde nemá âR malé
ambice: statutárnû je Galileo „evropsk˘ podnik“ a âR se (stejnû jako 10 dal-
‰ích zemí ) uchází o to, aby sídlo Úfiadu pro dohled nad tímto satelitním
systémem bylo v Praze. K Descartesov˘m cenám se vrátíme v pfií‰tím ãísle
a zde jen doufáme,  Ïe tam uÏ budeme referovat o tom, Ïe si âR k tûm pfií‰-
tím neuzavfiela cestu tím,  Ïe zdej‰í legislativa vytváfií bariéry pro spolupráci
v evropském v˘zkumu.

VLADIMÍR ALBRECHT
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Jak známo, Evropská komise neuznává DPH generovanou v projektech
rámcov˘ch programÛ za náklad, na kter˘ by se vztahoval její pfiíspûvek.
Pokud tedy fie‰itel (úãastník) projektu rámcového programu není plátcem
danû, musí pfii nákupu zboÏí a sluÏeb nutn˘ch pro jeho ãinnost v projek-
tu uhradit DPH z vlastních prostfiedkÛ. To ov‰em zejména pro univerzity
a v˘zkumné instituce pfiedstavuje znaãnou bariéru úãasti v projektech RP.
V 5. RP neplátci danû mohli poÏádat na svém finanãním úfiadû o navrá-
cení DPH na základû potvrzení, které jim o jejich úãasti v projektu a z ní
vypl˘vající DPH vystavilo Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy.
MoÏnost poÏádat o vrácení danû definitivnû skonãila pfiijetím zákona
235/2004 Sb., jehoÏ paragraf 81, kter˘ má titulek „Vracení danû v rámci
zahraniãní pomoci“, fiíká:

„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 vrácení danû, a to na zákla-
dû Ïádosti. DaÀ se nevrací u programÛ a projektÛ financovan˘ch ze zdro-
jÛ Evropské unie s v˘jimkou programÛ pfiedvstupní pomoci.“

Pfies dlouhodobou snahu reprezentantÛ v˘zkumu a v˘voje o zmûnu zá-
kona ã. 235/2004 Sb., o DPH, setrvává ministerstvo financí na svém v˘-
kladu a zamezuje moÏnost Ïádat o vrácení DPH právû na základû v˘‰e
uvedené tuãnû vyznaãené vûty. 

Institut pro sociální a ekonomické anal˘zy (ISEA, www.iseac-cz.org) se pro-
to soustfiedil na novou interpretaci samotné ãinnosti fie‰itele projektu rám-
cového programu, kterou MF akceptovalo a podle níÏ pak i nûktefií fie‰ite-
lé projektÛ rámcového programu z univerzit a v˘zkumn˘ch institucí mo-
hou poÏádat o tzv. odpoãet na DPH v rámci daÀového pfiiznání na DPH. 

Pfiiná‰íme zde nejprve doslovné znûní sdûlení MF ze dne 25. 1. 2007,
podle kterého univerzity a VVI (vefiejné v˘zkumné instituce) mohou za
pfiedpokladu, Ïe jsou plátci DPH, uplatnit za jist˘ch okolností nárok na
odpoãet DPH v projektech rámcov˘ch programÛ. Následnû pfiipojujeme
komentáfi k tomuto sdûlení z pera S. Weidnerové z ISEA. Pfiipojené po-
známky pak upozorÀují na nûkteré skuteãnosti mezi problematikou od-
poãtu DPH a kofinancováním úãasti v projektech rámcového programu
ze státního rozpoãtu. Vytrval˘ ãtenáfi pak najde v závûru zpfiesnûní tûch
pojmÛ, které pfii interpretaci uvedeného sdûlení MF  hrají klíãovou roli.
ZpfiesÀující text pfiipravila opût S. Weidnerová z ISEA. âtenáfi nejspí‰e na-
hlédne, Ïe pfiedloÏen˘ soubor má spí‰e charakter „diskusního pracovní-
ho textu“ neÏ ãasopiseckého sdûlení. Redakce ECHA se ho v‰ak rozhod-
la uvefiejnit v této podobû, neboÈ je pfiesvûdãena, Ïe právû tento text je ob-
razem nedostateãnû rozvinuté diskuse o ãesk˘ch ambicích v evropském
v˘zkumu a o strategii a koncepci, jak je naplnit. I kdyÏ o‰etfiení proble-
matiky DPH je jen mal˘m stfiípkem v mozaice tûchto ambic, ani zde se
neobejdeme bez koncepãního pfiístupu, a proto ne náhodou v závûru po-
Ïaduje S. Weidnerová, aby do diskuse vstoupili znalci evropského práva. 

Uplatnûní nároku na odpoãet danû u institucí v˘zkumu a v˘voje (vysoké ‰koly, pfiíspûvkové organizace Akademie vûd âR - od 1. 1. 2007 vûdecko
v˘zkumné instituce) http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-53EDF4E6-BDE9DBAA/cds/xsl/182_7784.html?year=0 (25. 1. 2007)
(Pozn. red.: Ve Sdûlení Ministerstva financí je chybnû uvedeno „...vûdecko v˘zkumné instituce“ – podle zákona 341/2005 Sb., se jedná o vefiejné v˘-
zkumné instituce.)

Úvod
Instituce v˘zkumu a v˘voje  („VVI“) a vysoké ‰koly („V·“), uplatÀují v pfiípadû, Ïe jsou plátci danû z pfiidané hodnoty  (DPH) podle zákona ã. 235/2004
Sb., o DPH, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ („zákon o DPH“) svoje povinnosti a práva  stejn˘m zpÛsobem a podle stejn˘ch ustanovení zákona o DPH
jako ostatní plátci DPH.

Uplatnění nároku na odpočet daně - ekonomická činnost
Nárok na odpoãet danû se uplatÀuje podle ustanovení § 72 aÏ 79 zákona o DPH. Pfiitom základní podmínkou pro uplatnûní nároku na odpoãet danû
je pouÏití pfiijat˘ch zdaniteln˘ch plnûní (zboÏí, sluÏeb, popfi. nemovitostí)  plátcem pro uskuteãnûní jeho ekonomické ãinnosti. Pro úãely zákona o DPH
se podle § 5 odst. 2 zákona o DPH ekonomickou ãinností rozumí soustavná ãinnost v˘robcÛ, obchodníkÛ a osob poskytujících sluÏby, vãetnû dÛlní
ãinnosti a zemûdûlské v˘roby a soustavné ãinnosti vykonávané podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ, zejména nezávislé ãinnosti vûdecké, literární, umû-
lecké, vychovatelské nebo uãitelÛ, jakoÏ i nezávislé ãinnosti lékafiÛ, právníkÛ, inÏen˘rÛ, architektÛ, dentistÛ a úãetních znalcÛ. Pfiitom za ekonomic-
kou ãinnost se povaÏuje také vyuÏití hmotného a nehmotného majetku za úãelem získání pfiíjmÛ, pokud je tento majetek vyuÏíván soustavnû.
JestliÏe tedy VVI nebo V· je plátcem DPH a pofiizuje vstupy pro svoji ãinnost, je pro uplatnûní nároku na odpoãet danû u vstupÛ pouÏívan˘ch pro vû-
du a v˘zkum tfieba, aby VVI a V· uskuteãÀovala ekonomickou ãinnost, a to ãinnost soustavnou, nikoliv pfiíleÏitostnou nebo nahodilou. U vûdy a v˘-
zkumu není pro úãely zákona o DPH  podstatné, Ïe v definici ekonomické ãinnosti se v § 5 odst. 2 mezi jednotliv˘mi ãinnostmi uvádí pouze vûdec-
ká ãinnost. Pfiedev‰ím je tfieba mít na pamûti, Ïe aby jakákoli ãinnost byla pfiedmûtem DPH,  musí se jednat o ãinnost ekonomickou, tj. provádûnou
s urãit˘m úmyslem z proveden˘ch aktivit vytûÏit nûjak˘ ekonomick˘ v˘sledek. Pfiedmûtem DPH je pfiitom (mimo jiného) poskytování sluÏeb pouze
v pfiípadû, Ïe je provádûno za úplatu.
UpozorÀujeme, Ïe není moÏné shodnû posuzovat a srovnávat vûdecko v˘zkumné instituce s bûÏn˘mi obchodními spoleãnostmi (podnikatelsk˘mi
subjekty), protoÏe dÛvod jejich vzniku a zpÛsob jejich fungování je naprosto rozdíln˘.  Obchodní spoleãnosti nebo obecnû podnikatelé, pokud pro-
vádûjí vûdecké nebo v˘zkumné ãinnosti, ãiní tak zejména z toho dÛvodu, Ïe jsou k tomu ekonomicky motivováni. Je proto moÏno - v obecné rovinû
- konstatovat, Ïe tuto ãinnost provádûjí jen proto, Ïe vûdí (ãi pevnû vûfií), Ïe bude ekonomicky zhodnocena (pro úãely DPH ve zdaniteln˘ch v˘stupech)
a budou z ní profitovat.
Vûdecké a v˘zkumné instituce jsou v‰ak subjekty, jejichÏ hlavním posláním je  obvykle nûco jiného neÏ ekonomická ãinnost, vût‰inou tedy provádû-
ní v˘zkumu a v˘voje, bez ohledu na to, jak je vûda ãi v˘zkum definována. Je nepochybné, Ïe v pfiípadech, kdy je taková instituce plátcem DPH, pro-
vádí ekonomickou ãinnost, bude mít u souvisejících vstupÛ nárok na odpoãet DPH.

Odpočet DPH v projektech rámcového programu 

Sdělení Ministerstva financí:
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Podstatné pro uplatnûní nároku na odpoãet danû VVI, ãi V·, která je plátcem DPH, je v‰ak posouzení toho, zda ta konkrétní instituce pfii provádûní to-
ho konkrétního v˘zkumu provádí ekonomickou ãinnost ãi nikoli, a zda jí tedy u pfiíslu‰n˘ch plnûní vzniká nárok na odpoãet DPH na vstupu. S ohle-
dem na dÛvod existence tûchto institucí a zpÛsob jejich financování (ve srovnání s podnikatelsk˘mi subjekty) nelze vylouãit, Ïe takov˘ plátce v tom
konkrétním pfiípadû ekonomickou ãinnost neprovádí, a nárok na odpoãet DPH na vstupu ve vztahu k takové ãinnosti nemá.
Zda je daná ãinnost VVI a V· ekonomickou ãinností u toho konkrétního plátce ãi nikoli, bude vÏdy záleÏet na posouzení konkrétní dÛkazní situace
správcem danû na místû, nelze proto dûlat obecné závûry pfiedem, ale je tfieba vycházet vÏdy z konkrétní situace a konkrétních podmínek.

Odpočet daně a časová prodleva mezi pořízením vstupů pro ekonomickou činnost a mezi uskutečněním výstupů (zda-
nitelných plnění VVI a VŠ.
Ve VVI a V· nastává ãasto situace, kdy mezi pofiízením vstupÛ pro jejich ãinnost (zdaniteln˘ch plnûní) a mezi v˘stupy (uskuteãnûním vlastních zdani-
teln˘ch plnûní) je ãasová prodleva, dosahující i délky nûkolika let.
Samotná ãasová prodleva mezi uplatnûním nároku na odpoãet DPH u nakoupen˘ch vstupÛ a uplatnûním DPH na v˘stupu u poskytovaného zdani-
telného plnûní není sama o sobû pfiekáÏkou pro to, aby plátce nárok na odpoãet danû mohl uplatnit. Podstatná je v‰ak skuteãnost, Ïe vstupy nakou-
pené plátcem, u kter˘ch  plátce nárok na odpoãet DPH uplatÀuje, mají souvislost s ekonomickou ãinností tohoto plátce.
Jako pfiíklad toho, kdy taková prodleva mezi uplatnûním nároku na odpoãet danû a uplatnûním danû na v˘stupu vzniká a není pfiekáÏkou pro uplat-
nûní nároku na odpoãet danû, mÛÏeme uvést situaci podnikatelského subjektu, kdy stavební spoleãnost nejprve 2 - 3 roky staví dÛm, takÏe nemá po
tuto dobu Ïádná plnûní na v˘stupu, která by podléhala DPH. Pfiesto po celou dobu vykonává ekonomickou ãinnost a ke zdanitelnému plnûní dochá-
zí aÏ ve chvíli, kdy je prodej domu uskuteãnûn.
Z pohledu zákona o DPH se tedy jedná o ãasovou prodlevu, ale je splnûna základní podmínka, tedy pouÏití nakoupen˘ch vstupÛ pro ekonomickou
ãinnost, u které vzniká povinnost odvést DPH na v˘stupu.
Obdobnû se posuzuje situace, kdy VVI a V· v rámci ekonomické ãinnosti jeden rok pofiizuje vstupy, pouÏívá je pro ãinnost, u které za urãité období
uskuteãní v˘stupy (zdanitelná plnûní, napfi. prodej patentu, licence, vydání publikace a její prodej, a to za úplatu).

Komentář Simony Weidnerové (ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy):
Nový výklad zákona o DPH u vědeckých projektů vysokých škol a VVI
Co je potřeba vědět a dokončit

Aãkoli se nám za v˘razné pomoci b˘valé ministrynû PhDr. Miroslavy Kopicové podafiilo prosadit nov˘ v˘klad zákona o DPH, urãitá nespokojenost
s v˘sledkem této práce stále existuje a je potfieba nadále s MF âR vyjednávat.

Jisté rozpaky vyvolává jiÏ úvodní vûta tohoto sdûlení, Ïe „…Instituce v˘zkumu a v˘voje  („VVI“) a vysoké ‰koly („V·“), uplatÀují v pfiípadû, Ïe jsou plát-
ci danû z pfiidané hodnoty  (DPH) podle zákona ã. 235/2004 Sb., o DPH, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ svoje povinnosti a práva  stejn˘m zpÛsobem
a podle stejn˘ch ustanovení zákona o DPH jako ostatní plátci DPH.“ Pfiednû, dosud tento v˘klad nebyl samozfiejmostí. I souãasn˘ v˘klad zvefiejnûn˘
v uvedeném Sdûlení je více neÏ opatrn˘, ne-li pfiímo odrazující.

Tam, kde podnikatelské subjekty, které se zab˘vají v˘zkumem a v˘vojem, mûly moÏnost odeãítat DPH jiÏ dfiíve, VVI a V· takovou moÏnost nemûly,
i kdyÏ podmínky k odpoãtu fakticky splÀovaly. Bylo to tím, Ïe na podnikatelsk˘ subjekt od poãátku zákon o DPH pohlíÏí jako na celek, zatímco na
VVI a V· pohlíÏí zákon o DPH podle ekonomické úspû‰nosti jednotliv˘ch projektÛ. To je i klíã nespokojenosti s tímto Sdûlením, a proto se v násle-
dujícím textu pokusím VVI  a V· upozornit na dÛleÏité skuteãnosti.

Sdûlení MFâR v dal‰ím textu uvádí, Ïe: „…… je tfieba mít na pamûti skuteãnost, aby jakákoli ãinnost byla pfiedmûtem DPH,  musí se jednat o ãinnost
ekonomickou, tj. provádûnou s urãit˘m úmyslem z proveden˘ch aktivit vytûÏit nûjak˘ ekonomick˘ v˘sledek.“
V textu Sdûlení je tak naznaãováno, Ïe VVI a V· nemají prioritnû úmysl z proveden˘ch vûdeck˘ch v˘zkumn˘ch aktivit vytûÏit nûjak˘ ekonomick˘ v˘-
sledek, jako je tomu napfiíklad u obchodních spoleãností. Proto jedním z nejdÛleÏitûj‰ích krokÛ pro VVI a V· pfii podávání projektÛ bude, aby jiÏ pfii
psaní návrhÛ projektÛ v˘zkumní a vûdeãtí pracovníci spolupracovali s daÀov˘mi poradci a svÛj úmysl ekonomického zhodnocení v˘sledkÛ bádání
dostateãnû popsali jiÏ návrhu, kter˘ pak bude základním argumentem pfiedkládan˘m v pfiípadû kontroly oprávnûnosti odpoãtu na DPH finanãnímu
úfiadu. Pokud k ekonomickému zhodnocení dojde, bude se jednat o „bezproblémové“ odpoãty na DPH. Pokud k ekonomickému zhodnocení v˘sledkÛ
bádání na konci projektu z nûjak˘ch dÛvodÛ nedojde, pak bude na VVI a vysoké ‰kole pfiedloÏit dÛkaz, Ïe mûli úmysl u daného projektu dosáhnout
ekonomického zhodnocení. AÈ uÏ by se jednalo o doloÏení správci danû ve formû návrhu projektu ãi závûreãné zprávy projektu. 
Proto povaÏuji pro v˘zkumníky za dÛleÏité, aby probíhala spolupráce s daÀov˘mi poradci od poãátku projektu aÏ do jeho konce.
Sdûlení MFâR dále upozorÀuje, Ïe „…není moÏné srovnávat vûdecko v˘zkumné instituce a V· s bûÏn˘mi obchodními spoleãnostmi, protoÏe dÛ-
vod jejich vzniku a zpÛsob jejich fungování je naprosto rozdíln˘.  Obchodní spoleãnosti nebo obecnû podnikatelé, pokud provádûjí vûdecké nebo
v˘zkumné ãinnosti, ãiní tak zejména z toho dÛvodu, Ïe jsou k tomu ekonomicky motivováni. Je proto moÏno - v obecné rovinû - konstatovat, Ïe tu-
to ãinnost provádûjí jen proto, Ïe vûdí (ãi pevnû vûfií), Ïe bude ekonomicky zhodnocena (pro úãely DPH ve zdaniteln˘ch v˘stupech) a budou z ní
profitovat.“
Podle mého názoru ale VVI a V· také pevnû vûfií, Ïe jejich v˘sledky bádání budou ekonomicky zhodnoceny. V tomto smyslu je potfieba nadále vy-
jednávat s MFâR a princip fungování VVI a V· z hlediska zákona o DPH Ministerstvu financí lépe vysvûtlit. Domnívám se, Ïe dal‰ím posunem v této
vûci by mohl b˘t semináfi ISEA, podobn˘ tomu, kter˘ probûhl v bfieznu 2006.  Je zapotfiebí, aby MFâR akceptovalo skuteãnost, Ïe VVI a V· jsou (i pfies
velk˘ posun vypl˘vající ve Sdûlení) stále oproti obchodním spoleãnostem ve zfietelné nev˘hodû. 
Jednoduch˘ pfiíklad z praxe: obchodní spoleãnost má 10 projektÛ. V kaÏdém projektovém zámûru je uveden jasn˘ úmysl ekonomického zhodnocení
v˘sledkÛ bádání. Z tûchto 10 projektÛ je jich  pût úspû‰n˘ch, na konci je nûjaké zdanitelné plnûní (prodané publikace, licence, vybrané konferenãní
poplatky), a pût projektÛ je neúspû‰n˘ch (v badatelské hant˘rce fieãeno, v˘sledek projektu je zji‰tûní „tudy cesta nevede“). ProtoÏe zákon o DPH na-



hlíÏí na takovou obchodní spoleãnost jako na celek, proto má obchodní spoleãnost nárok na odpoãet DPH, aniÏ by dokládala u kaÏdého projektu
úmysl ekonomického zhodnocení, protoÏe ze zb˘vajících 5 projektÛ zdanitelná plnûní má.
Pokud ve stejné situaci VVI ãi vysoká ‰kola má v kaÏdém projektovém zámûru uveden jasn˘ úmysl ekonomického zhodnocení v˘sledkÛ bádání a bu-
de mít také pût projektÛ úspû‰n˘ch a pût projektÛ neúspû‰n˘ch, musí  finanãnímu úfiadu prokazovat, zda mûl úmysl kaÏd˘ jednotliv˘ projekt samo-
statnû v˘sledky ekonomicky zhodnotit. MÛÏe se pak stát, Ïe dÛkaz, kter˘ VVI a V· pfiedloÏí u kaÏdého jednotlivého projektu kontrolnímu orgánu (fi-
nanãnímu úfiadu), nebude uznán a finanãní úfiad bude tvrdit, Ïe úmysl ekonomického zhodnocení projektu nebyl dostateãnû správci danû doloÏen.  
Proto opakuji, Ïe se vûdeãtí a v˘zkumní pracovníci musí nauãit pfii psaní projektÛ od prvopoãátku dostateãnû spolupracovat s daÀov˘mi poradci, kte-
fií posoudí, zda je v projektovém zámûru dostateãnû popsán úmysl ekonomického zhodnocení v˘sledkÛ projektu (nebo v prÛvodním protokolu ãi prÛ-
bûÏné nebo závûreãné zprávû z projektu), aby mohli ãinit odpoãty na DPH i v pfiípadû, Ïe v˘sledkem jejich bádání bude zji‰tûní „tudy cesta nevede“
a pfies ve‰kerou snahu se nepodafií dosáhnout zdaniteln˘ch plnûní.

Závěr
Vzhledem k tûmto skuteãnostem budu nadále usilovat, aby experti z legislativního odboru MFâR napsali odborn˘ ãlánek do ãasopisu „Danû a právo“
nebo do ãasopisu „DaÀov˘ expert“, kter˘ bude obsahovat i pfiíklady z praxe a bude dostateãn˘m v˘kladov˘m vodítkem pro aplikaci „Sdûlení“ v praxi.

6

FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Poznámky 
(nikoliv závûrem, n˘brÏ pro dal‰í diskusi)

Lze jistû souhlasit se S. Weidnerovou, Ïe vyjednávání o DPH s MF musí
dále pokraãovat. Je vidût, Ïe „psaní projektÛ“ bude stále finanãnû nároã-
nûj‰í, neboÈ, jak upozorÀuje S. Weidnerová, by v˘zkumníci „od samého
prvopoãátku mûli spolupracovat s daÀov˘mi poradci, ktefií posoudí, zda je
v projektovém zámûru dostateãnû popsán úmysl ekonomického zhodno-
cení v˘sledkÛ“, kter˘ otevfie moÏnost odpoãtu DPH. Ponechme stranou
otázku, jak pfiipraví MF pracovníky FÚ, aby byli schopni kvalifikovanû po-
soudit, nakolik jde v daném projektu
o ekonomickou ãinnost, ãi zda ji fie-
‰itel pouze spekulativnû kalkuluje,
aby se domohl odpoãtu DPH. Spo-
kojí se napfi. FÚ s urãitou formou pro-
hlá‰ení fie‰itele o jeho ekonomickém
zámûru v projektu nebo bude poÏa-
dovat seznámení s cel˘m projektem,
aby mohl kvalifikovanû ekonomick˘
zámûr posoudit? Lze pfiedpokládat,
Ïe siln˘ argumentaãní potenciál po-
skytne úãastníkovi (intra) konsorciál-
ní dohoda, kterou v mnoha projek-
tech uzavfiou mezi sebou t˘my fie‰i-
telského konsorcia. 

PfiipomeÀme v‰ak, Ïe podle nov˘ch pravidel úãasti bude Evropská komi-
se poskytovat univerzitám, neziskov˘m v˘zkumn˘m institucím a mal˘m
a stfiedním podnikÛm pfiíspûvek aÏ do v˘‰e 75 % jejich uznateln˘ch ná-
kladÛ na fie‰ení projektÛ RP. Univerzity a v˘zkumné organizace kladou se-
trvale otázku, „z ãeho mají dofinancovat zbyl˘ch 25 %?“. Dlouho oãeká-
vají novelizaci zákona 130/2002 Sb., která umoÏní, aby onûch 25 % bylo
moÏné financovat z vefiejn˘ch zdrojÛ. NavrÏenou novelizaci lze nalézt na
stránkách www.vyzkum.cz a lze si jen pfiát, aby ji Poslanecká snûmovna
brzo schválila, neboÈ jinak zejména nûkteré VVI mohou mít velké problé-
my se svou úãastí v 7. RP. Pfiedpokládejme nyní, Ïe novelizace bude schvá-
lena a univerzita ãi VVI vyuÏije moÏnosti „dofinancování své úãasti z pro-
stfiedkÛ státního rozpoãtu“, tj. dostane 75% pfiíspûvek od EK a 25% ze stát-
ního rozpoãtu, tedy 100 % jejich uznateln˘ch nákladÛ bude hrazeno
z vefiejn˘ch prostfiedkÛ. Pak jistû nepÛjde o ãinnost ekonomickou, neboÈ
100% podpora je v rozporu s pravidly EU o hospodáfiské soutûÏi (viz na-
pfi. Informaci Komise: Rámec Spoleãenství pro státní podporu v˘zkumu,
v˘voje a inovací, Úfiední vûstník C 323/1 - 30. 12. 2006). 

Pfii posuzování oprávnûnosti odpoãtu DPH by finanãní úfiady mohly po-
stupovat dosti mechanicky: pokud univerzita ãi VVI  dofinancovávají 
25 % svého rozpoãtu z vefiejn˘ch prostfiedkÛ, nejde o ekonomickou ãin-

nost a pak budou muset uhradit DPH z vlastních prostfiedkÛ. Pokud nao-
pak dofinancovávají svou ãinnost v projektu z vlastních prostfiedkÛ („z do-
plÀkové ãinnosti“), mÛÏe b˘t jejich Ïádost o odpoãet DPH (pfii splnûní dal-
‰ích podmínek) oprávnûná. 

Vzhledem k tomu, Ïe DPH nemÛÏe dosáhnout 25 % celkov˘ch uznatel-
n˘ch nákladÛ projektu, lze soudit, Ïe univerzity a VVI budou dávat pfied-
nost moÏnosti získat spí‰e 100% podporu své úãasti z vefiejn˘ch prostfied-
kÛ neÏ moÏnost odpoãtu DPH. V‰e naznaãuje, Ïe moÏnost odpoãtu DPH
v projektech 7. RP bude asi ménû naléhavá, neÏ tomu bylo dosud uÏ jen

z toho dÛvodu, Ïe nadále Evropská
komise uhradí nepfiímé náklady aÏ
do 60 % ve‰ker˘ch pfiím˘ch nákladÛ
(zatímco v dosavadních RP hradila
v AC modelu nepfiímé náklady jen
do 20 % pfiím˘ch nákladÛ bez mezd
stál˘ch pracovníkÛ). Je pravdûpo-
dobné, Ïe pouÏití nepfiím˘ch nákla-
dÛ nebude, stejnû jako v dosavadní
praxi, podléhat auditu, takÏe v pfiís-
pûvku EK na nepfiímé náklady budou
mít univerzity a VVI v˘znamn˘ (a ve
srovnání se situací v 6. RP tedy bo-
hat˘) zdroj pro úhradu DPH.

Diskuse o DPH tak dovádí univerzi-
ty a VVI k jasné „bifurkaãní strategii“: 

- buì jejich úãast v projektu nebude mít ekonomick˘ zámûr a pak bu-
dou moci (za pfiedpokladu schválení novely zák. 130/2002 Sb.) získat
aÏ 100% podporu z vefiejn˘ch zdrojÛ,

- nebo se projektu úãastní s jasn˘m ekonomick˘m zámûrem a pak jim
citované sdûlení MF novû otevírá moÏnost odpoãtu DPH.

ZváÏíme-li, Ïe v âR je 19% sazba DPH, pak moÏnost získat 25% dofinan-
cování (bude-li schválena novela zák. 130/2002) jasnû ukazuje, Ïe zde ne-
ní Ïádn˘ dÛvod k obavám o pokusy o „spekulativním odpoãtu DPH“. Na-
opak se zde naznaãuje nebezpeãí, Ïe univerzity a VVI (ãi dokonce podni-
ky prostfiednictvím tûchto institucí) se pokusí vyuÏít moÏnosti 100%
podpory pro „svÛj v˘zkum“, kter˘ ve skuteãnosti provádûjí s ekonomick˘m
zájmem. Ale to je jiné a velmi obsáhlé téma, které nelze diskutovat v sou-
vislosti s DPH.
KaÏdopádnû se naznaãuje, Ïe diskuse o odpoãtu DPH v projektech 7. RP
by mûla i nadále pokraãovat, neboÈ je tfieba zpfiesnit celou fiadu pojmÛ.

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

ALBRECHT@TC.CZ
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V souvislosti s nov˘m v˘kladem zákona o DPH u VVI a V· je nutné zmí-
nit princip fungování DPH a terminologii v zákonû o DPH. Dovolím si
proto malou exkurzi do uÏívané terminologie – zejména vysvûtlení ná-
sledujících pojmÛ: ekonomická ãinnost, ekonomické zhodnocení, zda-
nitelné plnûní, ãasová prodleva.

Co je podle zákona o DPH ekonomická činnost ve vý-
zkumu a vývoji, tj. ve vědecké činnosti?
§ 5 zákona ã. 235/2004 Sb., o dani z pfiidané hodnoty 

Osoby povinné k dani 
(1) Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samo-
statnû uskuteãÀuje ekonomické ãinnosti. Osobou povinnou k dani je
i právnická osoba, která nebyla zaloÏena nebo zfiízena za úãelem pod-
nikání, pokud uskuteãÀuje ekonomické ãinnosti.
(2) Ekonomickou ãinností uvedenou v odstavci 1 se pro úãely tohoto zá-
kona rozumí soustavná ãinnost v˘robcÛ, obchodníkÛ a osob poskytují-
cích sluÏby, vãetnû dÛlní ãinnosti a zemûdûlské v˘roby a soustavné ãin-
nosti vykonávané podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ, zejména nezá-
vislé ãinnosti vûdecké, literární, umûlecké, vychovatelské nebo uãitelÛ,
jakoÏ i nezávislé ãinnosti lékafiÛ, právníkÛ, inÏen˘rÛ, architektÛ, dentis-
tÛ a úãetních znalcÛ. Za ekonomickou ãinnost se také povaÏuje vyuÏití
hmotného a nehmotného majetku za úãelem získání pfiíjmÛ, pokud je
tento majetek vyuÏíván soustavnû. Samostatnû uskuteãÀovanou ekono-
mickou ãinností není ãinnost zamûstnancÛ nebo jin˘ch osob, ktefií mají
uzavfienou smlouvu se zamûstnavatelem, na základû níÏ vznikne mezi
zamûstnavatelem a zamûstnancem pracovnûprávní vztah, pfiípadnû ãin-
nosti osob, které jsou zdaÀovány jako pfiíjmy ze závislé ãinnosti podle
zvlá‰tního právního pfiedpisu nebo jako pfiíjmy, z nichÏ je uplatÀována
zvlá‰tní sazba danû podle zvlá‰tního právního pfiedpisu.

Zákon o DPH skuteãnû mezi ekonomické ãinnosti zahrnuje i nezávislou
ãinnost vûdeckou. Pfiitom platí, Ïe vûdecká ãinnost, která je pfiedmûtem
DPH, musí b˘t provádûna s urãit˘m úmyslem z proveden˘ch aktivit vy-
tûÏit na konci projektu nebo v jeho prÛbûhu nûjak˘ ekonomick˘ v˘sle-
dek. V této souvislosti je nutné také dodat, Ïe zákon o DPH nezná pojem
v˘zkum a v˘voj uÏívan˘ v zákonû ã. 111/1998 Sb., o vysok˘ch ‰kolách
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v zákonû ã. 130/2002 Sb., o podpofie v˘-
zkumu a v˘voje. V˘zkum a v˘voj je v‰ak nedílnou souãástí vûdecké prá-
ce, a proto ho chápeme jako nezbytou souãást vûdecké ãinnosti, defino-
vané zákonem o dani z pfiidané hodnoty.

Příklady ekonomického zhodnocení projektů, tzv. zdani-
telných plnění 
Ekonomick˘ v˘sledek z pohledu zákona o DPH je tzv. zdanitelné plnû-
ní. Zdanitelné plnûní je z pohledu zákona o DPH napfiíklad prodej li-

cencí, prodej odborn˘ch publikací, vydávání odborn˘ch periodik o sv˘ch
projektech, ‰kolení za úplatu provádûné bûhem projektu, ale také zve-
fiejÀování a porovnávání v˘sledkÛ bádání uspofiádáním workshopu ãi
konference v rámci projektu nebo na jeho konci, a poplatky vybrané od
úãastníkÛ konference, tzv. fee, jsou zdaniteln˘m plnûním a pfiedmûtem
DPH. V tûchto pfiíkladech je zcela jednoznaãná vazba mezi provádûním
vûdecké ãinnosti a zdaniteln˘mi plnûními z nich vypl˘vajícími. Jinak fie-
ãeno, bez provádûní vûdecké práce by nikdy nemohlo dojít k v˘‰e uve-
den˘m zdaniteln˘m plnûním. 

Časová prodleva
DÛleÏité ve Sdûlení MFâR je, Ïe poprvé MFâR pfiipou‰tí znaãnou ãaso-
vou prodlevu mezi pfiijat˘m plnûním, u kterého lze nárokovat odpoãet
DPH na vstupu (v prÛbûhu projektu), a zdaniteln˘m plnûním (= ekono-
mick˘m zhodnocením) na v˘stupu (zpravidla aÏ po zakonãení projektu).
Nejdel‰í ãasové prodlevy jsou samozfiejmû u licencí. 

Nesmíme ale zamûÀovat posuzování nároku na odpoãet danû z pfiida-
né hodnoty z pohledu ziskovosti nebo neziskovosti vûdecké ãinnosti
(ekonomické ãinnosti definované zákonem o DPH), neboÈ v tomto zá-
konû Ïádná vazba na ziskovost zdaniteln˘ch plnûní není. V zákonû
o dani z pfiidané hodnoty jsou dotace ze státního rozpoãtu definovány
jako dotace k hospodáfiskému v˘sledku. Dotace nejsou pfiedmûtem da-
nû z pfiidané hodnoty. Zákon o DPH se zab˘vá tím, zda jsou na konci
projektu nebo v jeho prÛbûhu v rámci ekonomické ãinnosti provádûna
zdanitelná plnûní, nikoliv tím, zda ziskovû nebo ne. Jinak fieãeno, úhra-
da nákladÛ z vefiejn˘ch zdrojÛ není argumentem pro uplatnûní nebo
neuplatnûní nároku na odpoãet danû z pfiidané hodnoty. NiÏ‰í procen-
to ekonomické úspû‰nosti v˘sledkÛ projektu je dáno tím, Ïe vysoké ‰ko-
ly a VVI mají vy‰‰í rizikovost a nároãnost projektÛ na rozdíl od ob-
chodních spoleãností, hledají nové, neprovûfiené postupy, z ekono-
mického hlediska tedy s vût‰ím rizikem, proto jim na tuto ãinnost
pfiispívá stát. 

Otázky, které otevírá dr. Albrecht, jsou naprosto legitimní a dokazují, Ïe
kaÏd˘ krok na cestû ke stanovení jasn˘ch pravidel zvy‰ujících efektivitu
financování VaV v âeské republice je tfieba váÏit nejen v kontextu na‰e-
ho právního fiádu, ale v ãím dál vût‰í mífie v kontextu evropského práva
a schváleného Rámce spoleãenství pro státní podporu v˘zkumu, v˘voje
a inovací. Proto povaÏuji za Ïádoucí, aby do diskuse vstoupili znalci ev-
ropského práva. Spoleãnû s nimi bychom mohli brzy dospût k odpovû-
dím i na v˘‰e uvedené otázky.

SIMONA WEIDNEROVÁ,

ISEA – INSTITUT PRO SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ ANAL̄ ZY

Fungování DPH a výklad odborné terminologie

O novém nástroji Evropské investiãní banky (EIB) a Evropské komise (EK)
na podporu projektÛ v˘zkumu, v˘voje a inovací (VaVaI) zvaném RSFF (Risk
Sharing Finance Facility) jiÏ ãasopis Echo informoval v ã. 4/2005, strana 7.
Od té doby probíhala jednání o koneãné podobû tohoto mechanizmu, kte-
rá vyústí v bfieznu 2007 k podpisu smlouvy mezi EIB a EK.
RSFF je zaloÏen na principu sdílení úvûrového rizika mezi EK a EIB, coÏ
umoÏní poskytovat vût‰í mnoÏství rizikov˘ch úvûrÛ na financování in-
vestic do v˘zkumu, v˘voje a inovací. Podle anal˘zy EIB v Evropû v pod-

statû neexistuje trh s rizikov˘mi úvûry. Zvlá‰È pro stfiednû velké podniky
(mid-caps), jejichÏ rating je na pomezí investiãního a spekulativního
stupnû (BBB-, BB+), je velmi obtíÏné získat pÛjãku na v˘zkumné, v˘vo-
jové a inovaãní projekty.

Jak Evropská komise, tak EIB se proto rozhodly, Ïe kaÏdá vyãlení bûhem
následujících sedmi let 1 mld. € (v pfiípadû EK z rozpoãtu 7. RP - SP Spo-
lupráce a Kapacity). Tyto prostfiedky nebudou pouÏity na úvûry samotné,

RSFF – více půjček na projekty VaVaI



Chcete se úãastnit 7. RP, ale odrazují vás neprÛhledná pravidla pro fi-
nancování? Nerozumíte rozdílu mezi pfiím˘mi a nepfiím˘mi náklady, ne-
víte, co jsou uznatelné náklady a jak si propoãítat cash flow projektu?
Úãtovali jste v AC modelu a teì jste zaslechli, Ïe to v 7. RP uÏ není moÏ-
né? S podobn˘mi dotazy, t˘kajícími se problematiky financování projektÛ
6. a 7. RP je moÏné se obrátit na novû zfiízené poradenské centrum
v rámci Technologického centra. Pro tyto dotazy byla zfiízena i e-mailo-
vá schránka FINANCE@TC.CZ

Odpovûdi na nejãastûj‰í dotazy mohou zajímat ‰ir‰í okruh souãasn˘ch
a hlavnû budoucích úãastníkÛ 6. a 7. RP, a proto je uvádíme i na tomto
místû. 

Evropská komise chce, aby co nejvíce univerzit pfie‰lo na vykazování
skuteãn˘ch pfiím˘ch a nepfiím˘ch nákladÛ. AC model jiÏ v 7. RP není
moÏné pouÏít. To je ale pro univerzitu nev˘hodnûj‰í…

V 6. RP v AC modelu mohla Komise proplácet aÏ 100 % dodateãn˘ch
nákladÛ , které se skládaly z pfiím˘ch uznateln˘ch dodateãn˘ch nákladÛ
a 20 % reÏie z tûchto nákladÛ. Pfiedpoklad byl, Ïe celkové náklady na
projekt (vãetnû reÏie) byly zhruba dvojnásobkem dodateãn˘ch nákladÛ. 

V 7. RP byl systém modelÛ vykazování zru‰en a vykazují se skuteãné
náklady pfiímé a nepfiímé. Pokud univerzita ãi MSP nejsou schopny
skuteãné nepfiímé náklady vykazovat, mohou pouÏívat pro nepfiímé

8

FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Poradenské centrum pro financování projektů 6. a 7. RP

ale na krytí zv˘‰eného úvûrového rizika. EIB tak bude moci poskytnout
úvûry na projekty VaVaI v celkové v˘‰i aÏ 10 mld. € podnikÛm, pro nûÏ
jsou bûÏné bankovní produkty nedostupné. Spoleãnosti s vysok˘m ra-
tingem mají jiÏ dnes moÏnost získat úvûr aÈ uÏ u EIB, nebo u jin˘ch ban-
kovních institucí, pro nû tedy RSFF urãen není.

EIB individuálnû posoudí kaÏdou spoleãnost, zda je zpÛsobilá pro RSFF,
ãi nikoliv, popfi. zda jí nabídne jin˘ produkt. V˘‰e uvedené ratingové stup-
nû jsou uvedeny jen pro velmi hrubou pfiedstavu, jak by mûl vypadat „ty-
pick˘“ Ïadatel o pÛjãku z RSFF. Takov˘ subjekt v Ïádném pfiípadû nemusí
b˘t pfiedem ohodnocen ratingovou agenturou. Pokud v‰ak externí rating
má, EIB jej bere v potaz jako jeden z faktorÛ pfii vyhodnocování Ïádosti.

Žádné subvence
Profitovat z nového nástroje by mûl pfiedev‰ím soukrom˘ sektor, EIB
v‰ak nevyluãuje poskytnout pÛjãky univerzitám ãi v˘zkumn˘m institu-
cím, pokud jim zákon umoÏÀuje se zadluÏit. Stojí za zdÛraznûní, Ïe se
nejedná o subvenãní mechanismus. EIB vyhodnotí podle sv˘ch bûÏ-
n˘ch kritérií a postupÛ riziko úvûru a nastaví úrokovou sazbu tak, aby
pokr˘vala ve‰keré náklady na zapÛjãené peníze. Cena úvûru se tedy
bude li‰it pfiípad od pfiípadu. V˘hody, které z úvûrÛ EIB vypl˘vají, jsou
dány jednak tím, Ïe má EIB nejvy‰‰í moÏn˘ rating (AAA) na penûÏních
trzích, kde proto mÛÏe získávat velmi vysoké ãástky za velmi v˘hod-
n˘ch podmínek, a jednak tím, Ïe je EIB neziskovou organizací a ne-
úãtuje si tak ziskovou marÏi.

Kritéria způsobilosti projektu
Hodnoceny budou jak projekt, na kter˘ je pÛjãka poÏadována, tak úvû-
ruschopnost subjektu, kter˘ o pÛjãku Ïádá. Pokud jde o posuzování pro-
jektu, záleÏí na v˘‰i pfiedpokládan˘ch nákladÛ, resp. na v˘‰i pÛjãky. V˘-
‰e pÛjãky u EIB mÛÏe dosáhnout aÏ 50 % pfiedpokládan˘ch nákladÛ pro-
jektu. V pfiípadû, Ïe poÏadovaná pÛjãka pfievy‰uje 7,5 mil. € (celkové
náklady na projekt tedy ãiní min. 15 mil. €), bude Ïádost vyfiizována pfií-
mo EIB. V pfiípadû niÏ‰ích pÛjãek (fiádovû od 20 tis. ? v˘‰e) bude úvûr po-
suzován zprostfiedkovatelsk˘mi institucemi v jednotliv˘ch ãlensk˘ch stá-
tech, které budou s EIB v rámci RSFF spolupracovat. EIB nebo zprostfied-
kovatelská banka posoudí technickou a ekonomickou proveditelnost
projektu a ve spolupráci s EK zhodnotí, zda projekt vyhovuje kritériím
zpÛsobilosti.

Skuteãnost, Ïe je RSFF spoleãn˘m nástrojem EIB a EK, mírnû komplikuje na-
stavení kritérií zpÛsobilosti projektÛ. Úvûry poskytnuté na základû pfiíspûv-
ku Evropské komise totiÏ mohou napfi. obsahovat „nekomerãní inovace“ 
(inovace, které nejsou urãeny pro pfiímé obchodní vyuÏití – Komise bude
definovat) jen v omezené mífie. StûÏejní zamûfiení projektu musí b˘t na v˘-

zkumné a v˘vojové ãinnosti. Téma VaV projektu rovnûÏ musí spadat do ur-
ãit˘ch priorit (zjednodu‰enû: tematické priority 7. RP kromû oboru sociál-
nû-ekonomick˘ch a humanitních vûd). Tyto a dal‰í podmínky se v‰ak net˘-
kají pÛjãek poskytnut˘ch na základû pfiíspûvku EIB, které napfi. mohou ob-
sahovat komerãní inovace. Koneãn˘ uÏivatel se nedozví a ani ho nemusí
zajímat, zda je jeho úvûr financován na základû prostfiedkÛ poskytnut˘ch
EIB ãi EK (nebo dokonce kombinací obojího). Automaticky zpÛsobilé k fi-
nancování prostfiednictvím RSFF jsou projekty, které uspûly v evaluaci 7. RP
EU pro VaV (v‰echny tematické priority kromû SSH) nebo programu Eure-
ka. Jedná se tedy buì o pfiípad, Ïe si subjekt, kter˘ obdrÏel financování ze
7. RP, potfiebuje pÛjãit na kofinancování projektu, nebo, Ïe financování ze
7. RP neobdrÏel kvÛli nedostatku prostfiedkÛ a chce projekt pfiesto realizo-
vat. ZpÛsobil˘ ov‰em mÛÏe b˘t i jak˘koliv jin˘ v˘zkumnû, v˘vojovû a ino-
vaãnû orientovan˘ projekt nesouvisející s rámcov˘mi programy EU.

Způsobilost subjektu
V pfiípadû, Ïe je projekt vyhodnocen jako zpÛsobil˘ pro RSFF, nezname-
ná to automaticky, Ïe Ïadatel úvûr obdrÏí. Je potfieba provûfiit jeho úvû-
ruschopnost, kterou posoudí EIB, pfiíp. zprostfiedkovatelská banka na zá-
kladû své bûÏné praxe. Velikost subjektu ani právní forma vlastnictví pfii-
tom nejsou rozhodující. Kromû nûkolika málo v˘jimek (jako je získání
pfiíspûvku ze 7. RP) je RSFF urãen subjektÛm ze ãlensk˘ch nebo asocio-
van˘ch státÛ EU. Zvlá‰tní dÛraz bude kladen na podporu pÛjãek pro MSP,
které budou typicky poskytovány zprostfiedkovatelsk˘mi bankami. PÛjã-
ky z RSFF mohou b˘t poskytnuty nejen spoleãnostem ãi univerzitám, ale
i konsorciu projektov˘ch partnerÛ – pokud má toto konsorcium samo-
statnou právní subjektivitu.

Na koho se obrátit
JiÏ nyní je moÏné zasílat Ïádosti o (vût‰í) pÛjãky z mechanismu RSFF pfiímo
EIB. Na stránkách www.eib.org/rsff je uvedena kontaktní adresa EIB i se-
znam zprostfiedkovatelsk˘ch bank v jednotliv˘ch ãlensk˘ch státech, které
budou mít teoreticky moÏnost se na nástroji RSFF podílet. Evropská inves-
tiãní banka plánuje spolu s Evropskou komisí svolat schÛzku s tûmito ban-
kami krátce po oficiálním podepsání smlouvy o spolupráci mezi EIB a EK.
Zprostfiedkovatelské banky jsou ov‰em ziskové instituce, které ani zdaleka
nemají nejvy‰‰í rating jako EIB; ke spolupráci s tûmito bankami bude EIB
pfiistupovat diferencovanû. Lze oãekávat, Ïe uÏ brzy bude jasné, která z ães-
k˘ch finanãních institucí se na RSFF bude podílet jako zprostfiedkovatel, a za
jak˘ch podmínek bude udílet pÛjãky na men‰í VaVaI projekty.

MARIE KOLMANOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

CZELO BRUSEL,

KOLMANOVA@TC.CZ
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náklady pevnou sazbu 60 % .Tato sazba platí pouze pro univerzity ãi
MSP a pouze pro smlouvy uzavfiené na základû v˘zvy s uzávûrkou do
konce roku 2009. Ostatní úãastníci mohou vykazovat nepfiímé nákla-
dy s pevnou sazbou 20 % (více viz odpoveì na dal‰í otázku). Komise
refunduje podle typu organizace aÏ 75 % celkov˘ch nákladÛ na v˘-
zkumné ãinnosti (dal‰í typy ãinností mají jiné maximální sazby pro re-
fundaci). Z vlastních zdrojÛ je nutné spolufinancovat 25 % celkov˘ch
nákladÛ na v˘zkumné ãinnosti. Velkou v˘hodou je moÏnost zahrnout
do projektu mzdu stál˘ch pracovníkÛ na projektu, coÏ v AC modelu
nebylo moÏné.

Koordinátor poÏaduje, abychom vykázali rozloÏení sv˘ch nákladÛ pû-
tiletého projektu na jednotlivé roky. Od r. 2010 ale nebude moÏné po-
ãítat s 60% reÏií, ale s blíÏe nespecifikovanou sazbou, která bude niÏ‰í
neÏ 60 %, ale není je‰tû známa.

Projekty, které budou podepsány na základû v˘zvy s uzávûrkou pfied 
1. 1. 2010, budou úãtovat nepfiímé náklady sazbou 60 % po celou do-
bu trvání projektu. Cituji z ãlánku „Financování projektÛ 7. RP“ uve-
fiejnûného v minulém ãísle ECHA: „MSP, neziskové vefiejné subjekty,
instituce stfiedního a vysoko‰kolského vzdûlávání, v˘zkumné organi-
zace, pro projekty uzavfiené pfied 1. 1. 2010 mohou úãtovat nepfiímé
náklady pevnou sazbou 60 % z celkov˘ch uznateln˘ch pfiím˘ch ná-
kladÛ. S cílem motivovat jmenované subjekty k pfiechodu na vykazo-
vání skuteãn˘ch pfiím˘ch i nepfiím˘ch nákladÛ platí, Ïe pro granty udû-
lené v rámci v˘zev s uzávûrkou od roku 2010 stanoví Komise novou
úroveÀ pevné sazby na nepfiímé náklady. Ta bude dosahovat mini-
málnû 40 %. V˘‰e pevné sazby na nepfiímé náklady se nebude mûnit
bûhem projektu. Pokud bude napfi. v roce 2008 udûlen grant na více-
let˘ projekt se sazbou na nepfiímé náklady 60 %, zÛstane tato sazba
zachována po celé období projektu.“

Je moÏné zahrnout náklady na vypracování projektu do uznateln˘ch ná-
kladÛ projektu?

Nikoliv; náklady, které jsou uznatelné, musí vzniknout aÏ po zahájení
projektu (datum uvedené v grantové smlouvû uzavfiené s Komisí). Zmi-
Àuji v‰ak moÏnost zaÏádat o podporu na pfiípravu projektu. Technolo-
gické centrum pokraãuje i v 7. RP v administraci systému finanãní pod-
pory pfiípravy projektÛ poskytované Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tû-

lov˘chovy. Pro rok 2007 nejsou je‰tû pfiesnû stanovena pravidla ani uzá-
vûrka pro podávání Ïádostí, nicménû pravidla se pravdûpodobnû nebu-
dou pfiíli‰ li‰it od tûch, která byla stanovena v 6. RP (www.tc.cz/grant).
Kontaktní osobou je ZdeÀka ·ustáková, email: grant@tc.cz
Pokud jde o MSP, ty mohou Ïádat o podporu na pfiípravu projektu do 
7. RP také z programu „V˘voj“, kter˘ je podporován Ministerstvem prÛ-
myslu a obchodu, a je administrován agenturou CzechInvest. Více in-
formací je k dispozici na www.czechinvest.org/7-rp-eu

Na univerzitû vznikl názor, Ïe k tomu, abychom mohli pouÏít vyka-
zování skuteãn˘ch nákladÛ s 60% reÏií, budeme muset pfii následném
auditu prokázat, Ïe na‰e reÏijní náklady byly nejménû 60 %. Podle
mého názoru je to protismyslné - nejdfiív budeme deklarovat, Ïe sku-
teãnou reÏii nedokáÏeme urãit, a pak budeme prokazovat, Ïe je ne-
jménû 60%?

Sazba 60 % je kalkulovaná Komisí s tím, Ïe reÏie na projekty jsou ve vût-
‰inû univerzit vy‰‰í, neÏ je tento pau‰ál, a troufám si tvrdit, Ïe ani va‰e
organizace není v˘jimkou. Pfii pouÏití pau‰ální reÏie budou podrobnû
analyzovány pouze pfiímé v˘daje na projekt a sloÏení nepfiím˘ch v˘da-
jÛ není detailnûji rozebíráno. Auditor se pfii kontrole nepfiím˘ch nákladÛ
zamûfiuje na kontrolu neziskovosti, tj. zda souãet dotací ze v‰ech pro-
jektÛ nevytvofiil pro univerzitu zisk. Jen dodávám, Ïe organizace obdrÏí
reÏii ze skuteãn˘ch uznan˘ch pfiím˘ch nákladÛ, nikoliv z plánovan˘ch
rozpoãtov˘ch uznateln˘ch nákladÛ. Pokud organizace pfiedpokládá, Ïe
bude mít niÏ‰í reÏii neÏ 60 %, je vhodné jinou sazbu dohodnout v dobû
kontraktaãních jednání s Evropskou komisí.

Upozornûní: 
Aãkoliv poskytovan˘m informacím vûnujeme nejvy‰‰í moÏnou pozor-
nost a vyuÏíváme nejlep‰ích dostupn˘ch informaãních zdrojÛ, mají za-
sílané informace pouze informativní charakter a nejsou závazn˘m legis-
lativním v˘kladem. Technologické centrum neodpovídá za dÛsledky spo-
léhání na tyto informace, ani za ‰kodu eventuelnû vzniklou v dÛsledku
pouÏití. Pfii pouÏití informací nebo pfii jejich dal‰í publikaci uvádûjte pro-
sím vÏdy jako zdroj Technologické centrum AV âR.

PAVLÍNA HILLEROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

HILLEROVAP@TC.CZ

INTAS je mezinárodní nezisková asociace pro spolupráci EU se 12 ze-
mûmi b˘valého Sovûtského svazu (Arménie, ÁzerbájdÏán, Bûlorusko,
Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávie, Rusko, TádÏikistán, Turkme-
nistán, Ukrajina, Uzbekistán) v oblasti v˘zkumu a technologického v˘-
voje. Asociace INTAS vznikla v roce 1993, âeská republika je jejím ãle-
nem od roku 2001. 

Hlavním dÛvodem pro vznik asociace INTAS byla skuteãnost, Ïe na po-
ãátku devadesát˘ch let nemûli vûdci ze 12 v˘‰e uveden˘ch zemí prak-
ticky Ïádné moÏnosti zapojit se do rámcov˘ch programÛ EU pro v˘zkum
a technologick˘ v˘voj. V 5. a zejména v 6. RP se spolupráce s vûdeck˘-
mi pracovníky z tûchto zemí postupnû rozvíjela. Zahájená 7. RP v‰ak
umoÏÀuje úãast tzv. tfietích zemí, které nejsou fiádn˘mi ani asociovan˘-
mi ãleny EU v takové mífie, Ïe dal‰í existence asociace INTAS jiÏ není
nutná. Témûfi v‰echny typy projektÛ, které financovala asociace INTAS,
je totiÏ moÏné financovat i podle pravidel 7. RP. Tento v˘voj vedl k to-

mu, Ïe na základû návrhu Evropské komise a se souhlasem shromáÏdû-
ní národních zástupcÛ (INTAS General Assembly) vstoupila asociace
INTAS 1. ledna 2007 do procesu postupné likvidace, která bude ukon-
ãena v roce 2010.

Celkov˘ rozpoãet asociace INTAS v období 2003 – 2006 byl pfiibliÏnû
80 mil. €, z toho 70 mil. € ãinil pfiíspûvek Evropské komise a asi 10 mil.
€ uhradily rÛzné kofinancující organizace. PfiibliÏnû 90 % rozpoãtu
INTAS bylo pouÏito na financování v˘zkumn˘ch projektÛ, náklady na
administrativu se pohybovaly kolem 10 %. V prÛbûhu likvidace bude
asociace INTAS plnit v‰echny své finanãní závazky, takÏe v‰echny pro-
jekty, na které se vztahují jiÏ uzavfiené smlouvy, budou dokonãeny pod-
le smluvnû dohodnutého harmonogramu. 

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KRAEMER@TC.CZ

Asociace INTAS postupně ukončí svoji činnost



Ve dnech 27. února – 1. bfiezna 2007 se v Technologickém centru AV âR
v Praze uskuteãnil v pofiadí jiÏ ãtvrt˘ Beginners Bio Boot Camp workshop.
Ke spolupráci pfii organizaci akce bylo pofiádající organizací Eurobiobiz,
zamûfienou na kurzy, instruktáÏe a poradenství zejména v oblasti zdra-
votnictví, zdraví a farmacie jako spoluorganizátor pfiizváno Technolo-
gické centrum. Cílem workshopu bylo pomoci vûdeck˘m pracovníkÛm
pfii pfiípravû byznys plánu pro financování projektu zaloÏení firmy v ob-
lasti tzv. life science – vûd o Ïivé pfiírodû. 

Workshop byl pofiádán pro vûdecké pracovníky, ktefií zvaÏují moÏnost
zaloÏení „start-up“ spoleãnosti, manaÏery pÛsobící v oblasti biotechno-
logií, manaÏery, ktefií potfiebují úãinn˘ nástroj k podpofie a rozvoji, pro
manaÏery v oblasti biotechnologií s cílem pomoci odhalit zdroje kapitá-
lu, pro projektové manaÏery v oblasti „life sciences“ v nov˘ch ãlensk˘ch
státech EU a v asociovan˘ch zemích, pro pracovníky pÛsobící v transfe-
ru technologií a pro vûdecké pracovníky z farmaceutického prÛmyslu.
Workshop byl finanãnû podporován Evropskou komisí.

Bûhem tfiídenního workshopu se úãastníci seznámili se základní termi-
nologií, principy a postupy pfii sestavování byznys plánu na modelovém

pfiíkladu a s dÛleÏit˘mi fakty, které jsou nezbytnou podmínkou sestave-
ní úspû‰ného byznys plánu. Seznámili se také s interaktivním software
pro sestavení byznys plánu, jehoÏ licenci v rámci workshopu získali.
Zku‰ení experti pomáhali v individuálních konzultacích fie‰it konkrétní
zadání úãastníkÛ a poskytli odborné poradenství. 

Do workshopu se pfiihlásilo 14 úãastníkÛ. V‰ichni úãastníci vysoce hod-
notili workshop, a to jak z hlediska obsahu, tak i organizace a moÏnosti
vyuÏití poradenství a osobních konzultací. Získan˘ software a moÏnost
pracovat s ním dává úãastníkÛm do budoucna nástroj, jeÏ v˘znamnû po-
mÛÏe pfii sestavování vlastního byznys plánu. Pro ty, ktefií úspû‰nû ab-
solvovali workshop a mají zájem o dal‰í workshop, navazující na Be-
ginners Bio Boot Camp workshop, je pfiipraven pûtidenní Bio Boot Camp
v Nov˘ch Hradech v termínu 21. – 25. kvûtna 2007. Pro dal‰í zájemce
je pfiipravován stejn˘ workshop v pozdûj‰ím termínu 6. – 8. listopadu
2007 v Brnû. Kontaktní osobou je ing. I. Tfiísková, Masarykova univerzi-
ta, Brno, e-mail: triskova@rect.muni.cz.

JUDITA KINKOROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KINKOROVÁ@TC.CZ
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Jak získat kapitál s  reálným byznys plánem?

Po vyhlá‰ení prvních v˘zev k po-
dávání návrhÛ projektÛ 7. RP
v závûru minulého roku uspofiá-
dalo oddûlení VaV V·CHT Praha
ve spolupráci s TC AV âR a vzdû-
lávacími projekty CIV Liblice
a CeTT, realizovan˘mi v rámci
programu ESF/JPD3, ve dnech
31. 1. a 9. 2. 2007 dva semináfie
k tûmto vyhlá‰en˘m v˘zvám.
O oba semináfie byl mimofiádn˘
zájem nejen z fiad vûdcÛ V·CHT
Praha, ale téÏ dal‰ích praÏsk˘ch
i mimopraÏsk˘ch univerzit, ústa-
vÛ AV âR a dal‰ích v˘zkumn˘ch
pracovi‰È. 

Semináfie moderovaly
A. Mittnerová a I. Pospí‰ilová
z oddûlení VaV V·CHT Praha,
úvodní slovo pfiednesli dne 31.
ledna rektor prof. Ing.V. RÛÏiãka,
CSc., a 9. února 2007 prorektor-
ka pro VaV prof. Ing. J. Moravcová, CSc.

Na prvním semináfii pfiednesl V. Albrecht (TC AV âR) obecné infor-
mace o 7. RP a o úãasti âR v 6.RP, E. Kraemer (TC AV âR) informoval
o specifick˘ch programech IDEAS a PEOPLE. Na prezentace navázal
R. Hrub˘, zástupce âeského centra pro mobilitu pfii AV âR, ãlena ev-
ropské sítû ERA-MORE, s nabídkou sluÏeb, které toto centrum poskytuje
zahraniãním stáÏistÛm. Velmi struãnou informaci o Specifickém progra-
mu COOPERATION pfiednesl A. Prokop (TC AV âR), národní kontaktní

bod (NCP) pro tematickou priori-
tu nanovûdy a nanotechnologie,
materiály a nové v˘robní procesy
(NMP) s tím, Ïe podrobnûji bylo
toto téma probráno ve druhém
z obou semináfiÛ.
O sv˘ch zku‰enostech s úãastí

v projektech 6. RP pohovofiili dva
zástupci V·CHT Praha. Velmi za-
jímav˘ pfiíspûvek o úãasti v inte-
grovaném projektu TRACE z te-
matické priority FOOD 6. RP
pfiednesla mladá spolupracov-
nice prof. J. Haj‰lové, Ing. M. To-
maniová z Ústavu chemie a ana-
l˘zy potravin, která, aã na ro-
diãovské dovolené, fiídí obdivu-
hodn˘m zpÛsobem aktivity
ústavu v naplánovan˘ch pracov-
ních balíãcích projektu (WP)
v aktivitách RTD, Training a Ma-
nagement. Tyto ãinnosti mÛÏe 
úspû‰nû vykonávat téÏ díky v˘-

borné internetové komunikaci v rámci webov˘ch stránek projektu
TRACE.
Doc. Ing. P. Hasal, CSc., z Ústavu chemického inÏen˘rství, se podûlil
o své pocity a zku‰enosti zaãínajícího úãastníka v projektech MESH
/CRAFT a QUORUM/STREP.

Druh˘ semináfi dne 9. února byl jiÏ zamûfien na tematickou prio-
ritu NMP ze specifického programu COOPERATION a na financová-
ní projektÛ 7. RP. Pozvání pfiijal i Ing. R. Fryãek, kter˘ v souãasné do-

Semináře k zahájení 7. RP na VŠCHT

Zaplnûná posluchárna V·CHT v Praze svûdãila o zájmu pfiítomn˘ch o pro-
blematiku 7. rámcového programu Foto: V·CHT 



bû pÛsobí v Bruselu v Evropské komisi, DG Research, na oddûlení Na-
novûdy a nanotechnologie, odbor PrÛmyslové technologie. Ve své pre-
zentaci se zamûfiil na informace o nanotechnologiích v 7. RP a o po-
drobnostech první v˘zvy tematické priority NMP. Se sv˘m pfiíspûvkem
o úãasti v projektech prioritû NMP 6. RP vystoupila J. Kubátová (TC
AV âR).  A. Prokop podal pfiehlednou informaci o novém pracovním
programu, o tématech vyhlá‰en˘ch v˘zev priority NMP 7. RP a o Ev-
ropské technologické platformû pro nanomedicínu. M. ·karka z TC AV
referoval o moÏnostech zapojení MSP v 7. RP a J. Lorenz seznámil
úãastníky s aktivitami projektu CeTT v prezentaci „Inovacemi ke zv˘-
‰ení konkurenceschopnosti“. E. Hillerová zaujala svou velmi uÏiteã-
nou prezentací „Nové rysy v 7. RP z pohledu fie‰itele, financování pro-
jektÛ“, která zajímala nejen vûdecké pracovníky, ale hlavnû zástupce
ekonomick˘ch a personálních oddûlení.

Semináfie byly organizovány v rámci projektu M·MT/EUPRO/OK485
– KAMPU· (Kanceláfi pro administrativní a manaÏerskou podporu úãas-
ti vûdeck˘ch t˘mÛ VV· v 7. RP), kter˘ je od 1. 1. 2007 novû zahájen na
oddûlení VaV V·CHT Praha. Díky laskavému pfiispûní TC AV âR a dvou
vzdûlávacích projektÛ CIV Liblice a CeTT, financovan˘ch z Evropského
sociálního fondu ESF, mohla b˘t úãast pro v‰echny zájemce o semináfi
bezplatná a v‰ichni obdrÏeli kromû prezentací téÏ dal‰í potfiebné infor-
maãní materiály. Prezentace a fotogalerie z obou akcí jsou publikovány
na webov˘ch stránkách V·CHT Praha (http://www/homepage/zamery
/zahranicni/info_seminare_7rp/Archiv_info-seminare_7rp).

ANNA MITTNEROVÁ,

KONZULTANTKA MEZINÁRODNÍCH PROJEKTÚ,

ODD. VaV, V·CHT PRAHA,

ANNA.MITTNEROVA@VSCHT.CZ
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- Bude uskuteãnûna pfiislíbená spoluúãast (25 %) ze státního rozpoãtu
âR na projekty 7. RP pro V· a VVI? Pokud ne, jak fie‰it dofinancování
v rámci ãeského zákona 130/2002 Sb.?

- Bude moÏné Ïádat úhradu DPH od finanãních úfiadÛ? Pokud ne, z ja-
k˘ch zdrojÛ DPH hradit? 

- Kde získat finanãní zdroje pro pofiízení investic v projektu? 
- Kde získat zdroje na krytí zádrÏného projektu, z jak˘ch zdrojÛ pfied-

financovávat projekt?
- Z jak˘ch zdrojÛ financovat kurzovní ztráty?
- Jak˘ bude nov˘ finanãní model a co pfiinese pro úãast partnerÛ z V·

a VVI v projektech?
- Zpracuje nûkdo úãetní metodiku pro V· a VVI na nov˘ „Full costs“ fi-

nanãní model?
- ZpÛsob odmûÀování kmenov˘ch pracovníkÛ zapojen˘ch v projektu

ve „Full costs“ modelu? 
- V˘‰e obvyklé mzdy vûdeckého pracovníka zapojeného v projektu 7. RP?

- UvaÏuje se o zavedení kategorie STIPENDIA pro stáÏisty projektÛ Ma-
rie Curie a dal‰í v 7. RP?

- Jaká jsou pravidla pro odvod danû z pfiíjmu u pfiíspûvkÛ EC na Ïivo-
bytí, mobilitu a cesty stáÏistÛ v projektech HRM Marie Curie? 

- Budou zjednodu‰ena pravidla pro mobilitu fie‰itelÛ projektÛ 7. RP
v rámci ERA?

- Jak volit koordinátora – radûji ãlena EU 15 nebo EU 27?  Jaká bude
podpora pfii koordinaci v âR?

- Bude pro 7. RP opût existovat finanãní podpora pro navrhovatele pro-
jektÛ (v 6. RP administrováno TC AV âR), a pokud ano, kdy a kde bu-
dou zvefiejnûna pravidla pro její získávání?

Získá-li V·CHT odpovûdi na nûkteré z tûchto otázek, budou uve-
fiejnûny na  webov˘ch stránkách http://www.vscht.cz/homepage/
zamery/zahranicni

Nezodpovězené dotazy účastníků seminářů k zahájení 7. RP EU konaných na VŠCHT Praha 
ve dnech 31. 1. 2007 a 9. 2. 2007

Descartesovy ceny udûlované kaÏdoroãnû mezinárodním v˘zkumn˘m
t˘mÛm byly letos pfiedány v Bruselu. Souãástí jednoho z ocenûn˘ch
mezinárodních konsorcií byl po letech i ãesk˘ t˘m,
kter˘ se podílel na projektu HESS v oboru astrofyziky.
Mezinárodní t˘m, sloÏen˘ ze zástupcÛ z Arménie,
âR, SRN, Francie, Irska, Namíbie, Polska, Jihoafrické
republiky a Spojeného království  zkoumá zdroje kos-
mického gama záfiení, vznikajícího ve vesmíru pfii v˘-
buchu supernov  nebo pfii kolapsu hmoty, pohlcova-
né hypotetick˘mi a neviditeln˘mi „ãern˘mi dûrami“.
Pozemsk˘m obrazem tohoto bádání je soustava ãtyfi
zrcadlov˘ch teleskopÛ, umístûn˘ch v Namíbii, kde
jsou vhodné podmínky pro takové pozorování. âes-
k˘mi úãastníky  projektu jsou  profesor  Ladislav Rob
a doktorand Dalibor Nedbal z Ústavu ãásticové a ja-
derné fyziky MFF UK. âesk˘ podíl je umocnûn i tím,
Ïe zrcadla teleskopÛ byla vyrobena ãeskou firmou
Compas z Turnova. 

Dal‰í Descartesovu cenu získal projekt HYDROSOL, za nímÏ stojí t˘-
my ze SRN,  Dánska, ¤ecka a Spojeného království. Projekt odpovídá

na jednu z klíãov˘ch otázek o nutnosti hledání nov˘ch zdrojÛ energie
pro lidstvo. Ocenûn˘ projekt fie‰il nov˘ zpÛsob produkce vodíku z vo-

dy pomocí zafiízení sestávajícího z nanostruktur, které
z procházející vodní páry pohlcují kyslík a zb˘vající
vodík je jímán k dal‰ímu energetickému vyuÏití. V˘ro-
ba vodíku je zatím draÏ‰í neÏ jiné bûÏnû pouÏívané
zpÛsoby, nezatûÏuje v‰ak Ïivotní prostfiedí, protoÏe je
„pohánûna“ sluneãní energií, a dá se pfiedpokládat, Ïe
s v˘robou provozních zafiízení a s rostoucími cenami
klasick˘ch energetick˘ch zdrojÛ  bude konkurence-
schopná.

Tfietí z letos udûlen˘ch Descartesov˘ch cen získal t˘m
molekulárních biologÛ, pracujících na  projektu
APOPTOSIS, kter˘ fie‰í problematiku  mechanismu
smrti bunûk v organismu – aÈ uÏ z pohledu jejich pfied-
ãasného a pfiíli‰ného hynutí, nebo naopak nedosta-
teãné obmûnû aÏ nekontrolovatelnému nádorovému

bujení. Dopad v˘sledkÛ do oblasti zkoumání rakoviny ãi AIDS je zfiej-
m˘. Mezinárodní konsorcium tvofií vûdci z Rakouska, SRN, Dánska,
Francie, Itálie a ·védska. REDAKCE ECHO

Descartesovy ceny 2007



Ambiciózní program GMES (Global Monitoring for Environment a Secu-
rity) pfiedstavuje spolu s navigaãním systémem Galileo jednu ze dvou
„vlajkov˘ch lodí“ evropské vesmírné politiky. Bude poskytovat spolehli-
vé a vãasné sluÏby spojené pfiedev‰ím s monitoringem Ïivotního pro-
stfiedí a bezpeãností. Oãekávan˘m pfiíspûvkem programu pro EU jako ce-
lek je pak funkce GMES programu jako maximálnû efektivního nástroje
v hodnocení efektivity nûkolika politik EU – pfiedev‰ím Ïivotního pro-
stfiedí, bezpeãnosti, regionálního a územního rozvoje. Konkrétní v˘stu-
py z projektÛ GMES vyuÏijí nejenom regionální a místní samosprávy, vy-
soko‰kolské a v˘zkumné instituce, ale program otevírá zajímavé pfiíleÏi-
tosti i pro komerãní firmy. 

Co je GMES? 
GMES (Globální monitoring Ïivotního prostfiedí a bezpeãnosti) je evrop-
skou iniciativou pro implementaci kvalitnûj‰ích informaãních sluÏeb
v oblasti Ïivotního prostfiedí a bezpeãnosti v Evropû. Cílem GMES je po-
skytovat na udrÏitelné bázi spolehlivé a vãasné sluÏby pro potfieby ochra-
ny Ïivotního prostfiedí a bezpeãnosti, pfiedev‰ím pro podporu potfieb tvÛr-
cÛ vefiejn˘ch politik, regionální a místní samosprávy a pro vysoko‰kol-
ské a v˘zkumné instituce. ZároveÀ program otevírá zajímavé pfiíleÏitosti
i pro komerãní firmy, zejména v oblasti informaãních technologií a sprá-
vy dat. 

GMES bude zaloÏen na vyuÏití dat získan˘ch monitorováním Zemû z dru-
Ïic i pozemním pozorováním. Data budou koordinována, analyzována
a zpracována pro finální uÏivatele. Ideou programu GMES je i to, Ïe prá-
vû uÏivatelé budou na základû sv˘ch potfieb urãovat parametry celého
systému. Strategick˘m cílem programu GMES je také docílit harmonizace
mezi roztfií‰tûn˘mi a málo efektivními národními standardy v ob-
lasti monitoringu Ïivotního prostfiedí a bezpeã-
nosti v rámci celé Evropské unie a také Evro-
py jako celku. Získaná a zpracovaná data na-
leznou uplatnûní napfi. v územním plánování,
monitoringu urbánních oblastí a regionálním roz-
voji; pfii kontrole v˘mûry zemûdûlsk˘ch ploch
a monitoringu hospodafiení a produkce
na nich; pfii hodnocení stavu lesních
porostÛ; pfii hodnocení zneãi‰tûní
pfiíbfieÏních oblastí, mofií a oceánÛ;
pfii sledování projevÛ klimatick˘ch
zmûn na zemském povrchu ãi na
mofiích a oceánech (arktické oblasti,
sledování odtávání kontinentálních
i horsk˘ch ledovcÛ) a také v monitoringu a pfiedvídání pfiírodních katastrof
(hurikány, lesní poÏáry, záplavy a povodnû, tsunami, sopeãné erupce, se-
suvy pÛd), aby se omezil jejich niãiv˘ dopad. 

Proč vznikl GMES? 
V souãasné dobû, kdy má ovládání a patfiiãné pouÏití informací geostra-
tegick˘ v˘znam, potfiebuje mít Evropa vhodnou a dostupnou kapacitu,
která umoÏní nezávisle zhodnotit efektivitu a odezvy systémov˘ch poli-
tik spolehliv˘m a vãasn˘m zpÛsobem. V souãasné dobû je Evropa více
neÏ ze 60 % závislá na pozorovacích systémech neevropského pÛvodu,
coÏ pfiiná‰í jistá rizika spojená s nedostupností urãit˘ch dat pro monito-

rovací potfieby Evropy a zároveÀ je neefektivní pro celkovou koordinaci
z hlediska evropsk˘ch potfieb. V souãasné dobû zároveÀ narÛstá tlak na
nastavení efektivního monitorovacího systému ‰irokého spektra politik
EU, které pro své dal‰í fungování potfiebují znát odpovûdi na míru vlast-
ní efektivity. Jin˘mi slovy - potfiebují najít argumenty pro vlastní budou-
cí fungování v podobû pfiesn˘ch a rychle dostupn˘ch dat. Role progra-
mu GMES se tak pfiedev‰ím oãekává pfii hodnocení efektivity naplÀová-
ní následujících politik EU a jejích dílãích smûrnic, kter˘mi jsou:
rámcová smûrnice o vodû, smûrnice o stanovi‰tích (NATURA 2000), stra-
tegie na ochranu biodiverzity, spoleãná zemûdûlská politika (agro-envi-
ronmentální programy), ochrana mofií a pfiíbfieÏních oblastí, strukturální
politiky EU, tematická strategie udrÏitelného urbánního rozvoje a vyuÏí-
vání krajiny, ochrana pÛd, lesnictví, naplÀování smûrnice INSPIRE a ta-
ké rozvojová a humanitární pomoc a vefiejná zahraniãní a bezpeãnostní
politika.

GMES je zároveÀ hlavním evropsk˘m pfiíspûvkem k celosvûtovému pro-
gramu GEOSS, kter˘ si klade za cíl produkci a management kvalitnûj‰ích
informací o stavu Ïivotního prostfiedí v globálním mûfiítku. K programu
GEOSS se na „Summitu pozorování Zemû“ v roce 2006 pfiipojila Evrop-
ská unie jako celek spolu s dal‰ími 33 státy a spoleãnû pfiijali desetilet˘
implementaãní plán pro tvorbu uceleného, koordinovaného a udrÏitel-
ného systému pozorování Zemû. 

Historie a vývoj - aneb jak bude GMES vypadat?
My‰lenka na vytvofiení programu GMES vznikla v roce 1998, kdy se
pfiedstavitelé nûkolika institucí zab˘vajících se kosmick˘m v˘zkumem
a dal‰ích relevantních organizací se‰li v Bavenu v Itálii a vydali tzv. „Ba-

vensk˘ manifest“. Tento dokument
pfiedev‰ím zdÛraznil strategickou
v˘znamnost geografick˘ch informa-
cí zaji‰Èovan˘ch nástroji pozorova-
cích systémÛ Zemû k monitoringu

stavu na‰eho Ïivotního prostfiedí a je-
jich pfiíspûvek k bezpeãnosti pomocí objek-

tivních a pfiesn˘ch dat. Evropská komise a Evrop-
ská kosmická agentura ve spolupráci s EUMETSAT

a dal‰ími národními institucemi dále rozvíjela ideu
GMES programu a následnû byl pfiipraven tfiístupÀo-

v˘ akãní plán a program získal zázemí v ustanovení fií-
dícího systému. 

V roce 2001 se téma zaji‰tûní komplexnûj‰ího systému správy a sbûru
geografick˘ch informací stává politick˘m tématem a program GMES se
stává souãástí agendy jednání Rady EU. Ve stejném roce dochází na
Göteborském summitu EU k rozhodnutí ustanovit do roku 2008 evrop-
skou kapacitu pro Globální monitoring Ïivotního prostfiedí a bezpeãnosti
– GMES. Souãasnû dochází k rozhodnutí financovat v dal‰ích letech ãást-
kou 200 mil. € rozvoj sluÏeb GMES. V roce 2003 zmiÀuje tzv. „Bílá kni-
ha vesmírné politiky EU“, program GMES jako jeden z budoucích hlav-
ních pilífiÛ evropské kosmické politiky (vedle programu GALILEO). V ro-
ce 2005 Evropská unie pfiebírá aktivní roli pfii implementaci programu
GMES a ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) iniciuje
vznik tfií „rychl˘ch sluÏeb“. 
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GMES – mladší sourozenec Galilea

P¤EDSTAVENÍ V¯ZKUMN¯CH PROGRAMÒ

V SOUâASNÉ DOBù SE I MEZI VE¤EJNOSTÍ âASTO SKLO≈UJE GLOBÁLNÍ DRUÎICOV¯ NAVIGAâNÍ SYSTÉM GALIELO, JAKOÎTO NOV¯ KVA-
LITNùJ·Í A EFEKTIVNùJ·Í NAVIGAâNÍ SYSTÉM, KTER¯ BUDE NACHÁZET UPLATNùNÍ P¤EDEV·ÍM V DOPRAVNÍM SEKTORU. V POZADÍ 
RYCHLÉHO V¯VOJE PROGRAMU GALILEO, KTER¯ BY MùL B¯T PLNù VYVINUT DO ROKU 2010, SE V·AK JIÎ VELMI KONKRÉTNù R¯SUJE DAL-
·Í PILÍ¤ EVROPSKÉ KOSMICKÉ POLITIKY, A TO PROGRAM GMES. 



Organizaci celého programu GMES v souãasné dobû plnû zaji‰Èuje Ev-
ropská komise ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA).
Úkolem Evropské komise je vytvofiení základní koncepãní strategie, de-
finice priorit programu, vyhodnocování poÏadavkÛ uÏivatelÛ a zaji‰tûní
dostupnosti a provázanosti sluÏeb. ESA bude odpovûdná za technickou
specifikaci vesmírn˘ch komponentÛ, jejich implementaci a koordinaci
center sluÏeb v celé Evropû. V plnû funkãní fázi programu GMES, která
se plánuje pro roky 2012 - 15, bude GMES program systémovû zaloÏen
na kombinaci dvou základních komponentÛ - a to na pozemních a ves-
mírn˘ch segmentech GMES. K úspû‰nému fungování tûchto dvou kom-
ponentÛ jsou dÛleÏité kvalitní datov˘ management, harmonizace a inte-
grace dat ve spojení se schopností systému reflektovat a odpovídat na po-
tfieby a poÏadavky finálních uÏivatelÛ. 

Následující pfiíklad ukazuje propojení jednotliv˘ch komponentÛ progra-
mu v plnû operabilní fázi programu GMES. Dle souãasného postupu
v pfiípravách programu GMES mají b˘t v maximální mífie vyuÏity i exis-
tující kapacity, národní i celoevropské. To se ale net˘ká vesmírn˘ch kom-
ponentÛ, slouÏících k pozorování zemského povrchu a získávání dat –
ty musí b˘t v nejbliÏ‰ích letech modernizovány. ¤ada druÏic na obûÏné
dráze Zemû je uÏ technicky pfiekonaná nebo jim v blízké budoucnosti
konãí Ïivotnost a dosluhují. Probíhá v˘voj nové generace satelitÛ, jejichÏ
vypou‰tûní na obûÏnou dráhu zaãne jiÏ v roce 2010 a pokraãovat bude
v letech následujících. Na orbitû se tak objeví supermoderní satelitní
systémy Sentinel 1–5.

Milníky vývoje programu GMES

1998 – zrozena my‰lenka GMES (v Itálii byl vydán tzv. Bavensk˘ ma-
nifest, zdÛrazÀující strategickou dÛleÏitost geografick˘ch in-
formací pro monitoring Ïivotního prostfiedí a bezpeãnost)

2001 – pfiijato rozhodnutí „ustanovit do roku 2008 evropskou kapa-
citu pro GMES“ (summit EU v Göteborgu) 

2003 – GMES ustanoven jedním ze dvou základních pilífiÛ evropské
kosmické politiky (dokument „Bílá kniha vesmírné politiky EU“)

2005 – EU ve spolupráci s ESA iniciuje vznik tfií „rychl˘ch sluÏeb“
GMES (nouzová reakce, monitoring Zemû, námofiní sluÏby) 

2008 – první fungující sluÏby
2010 – zaãátek vypou‰tûní nov˘ch satelitÛ
2015 – GMES bude plnû funkãní 

GMES dnes 
Evropská komise usoudila, Ïe pro první fázi pfii zavádûní programu GMES
do praxe budou nejlep‰í testovací platformou k pokroãení k pilotní ope-
raãní fázi tfii základní „rychlé sluÏby“ - nouzová reakce, monitoring Ze-
mû a námofiní sluÏby - které zaãnou zku‰ebnû fungovat jiÏ od roku 2008
a mají podpofiit rozvoj dal‰ích sluÏeb a pfiispût k lep‰í specifikaci poÏa-
davkÛ a potfieb uÏivatelÛ.

Cílem sluÏby „Nouzová reakce“ je podpora celoevropsk˘ch kapacit
k zaji‰tûní rychl˘ch záchrann˘ch akcí pfii rÛzn˘ch katastrofách a pohro-
mách – aÈ uÏ pfiírodních, nebo zpÛsoben˘ch ãlovûkem (poÏáry, úniky
chemick˘ch látek, havárie v prÛmyslov˘ch oblastech), a to pochopitel-
nû nejen v Evropû. PÛjde o poskytnutí adekvátní kapacity informaãních
systémÛ k podpofie vãasného varování a pomoci kdekoliv na svûtû.
Systém musí b˘t schopen vãas identifikovat hrozící nebezpeãí, rychle
zpracovat a dodat pfiíslu‰ná data. Pfiipravuje se tvorba databázov˘ch slu-
Ïeb shromaÏìujících mapy a prostorová i socio-ekonomická data z rizi-
kov˘ch oblastí. Základnu pro vyuÏívání digitálních map zemského po-
vrchu poskytne integrace s navigaãním systémem Galileo.

„Monitoring Zemû“ spoãívá pfiedev‰ím ve sledování stavu Ïivotního
prostfiedí v závislosti na ãinnosti ãlovûka, aÈ uÏ jde o vyuÏívání pfií-
rodních zdrojÛ ãi o zmûny zemského povrchu v zalidnûn˘ch oblas-
tech (mûstské aglomerace, jejich rozrÛstání, dopady na biodiverzitu
atd.). Tento komplex sluÏeb bude také vyuÏíván k mapování globál-
ních klimatick˘ch zmûn a vyhodnocování úspû‰nosti environmentál-
ní politiky EU.

„Námofiní sluÏby“ pak zajistí monitorování a vyhodnocování Ïivotního
prostfiedí mofií a oceánÛ – mj. operativní anal˘zy a pfiedpovûdi t˘kající
se oceánsk˘ch proudÛ, teploty a salinity. Vzniknou regionální i globální
databáze, digitální mapy oceánského klimatu a jeho variabilit, které bu-
dou dÛleÏité jak pro hustû obydlené pobfieÏní oblasti, tak i námofiní do-
pravu. 

Možnosti zapojení do GMES
Financování programu GMES bude kompletnû zaji‰Èováno pfies 7. RP.
V rámci programu SPOLUPRÁCE bude tématu Vesmír alokováno 85 %
dostupn˘ch finanãních prostfiedkÛ právû pro podporu rozvoje programu
GMES. Po dobu trvání 7. RP je tak pro toto téma vyhrazena ãástka 1,4
mld. €. V souãasné dobû jsou jiÏ aktuální v˘zvy k pfiedkládání projektÛ
pro zapojení do v˘‰e uveden˘ch „rychl˘ch sluÏeb“ GMES, které publi-
kovala 22. prosince 2006 Evropská komise. 

Pro potenciální uchazeãe o zapojení do programu GMES je v rámci té-
matu Vesmír aktuálnû vyãlenûna poloÏka pro aplikace vyuÏívající prÛ-
zkum vesmíru ve prospûch evropské spoleãnosti (v˘voj systémÛ druÏico-
vého sledování a sluÏeb GMES pro fiízení Ïivotního prostfiedí, pro fie‰ení
problematiky bezpeãnosti, zemûdûlství, lesnictví a meteorologie, civilní
obrany a rizikového fiízení). Konkrétnû je v souãasné dobû aktuální v˘zva
FP7-SPACE-2007-1, která nabízí celkov˘ rozpoãet 34,5 mil. € ve ãtyfiech
aktivitách (viz tabulka).

BliÏ‰í informace o moÏnostech zapojení do GMES projektÛ jsou k dispo-
zici na webov˘ch stránkách: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html,
pfiípadnû na ãesk˘ch stránkách 7.RP http://www.fp7.cz/. Kompletní infor-
mace o programu GMES jsou k dispozici na webov˘ch stránkách âeské
kosmické kanceláfie, o. p. s, (CSO): http://www.czechspace.cz/cs/gmes/. 

OND¤EJ MIROVSK¯,  

âESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁ¤, O. P. S., 

MIROVSKY@CZECHSPACE.CZ
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Aktivita Název tématu

Vesmírné aplikace ve sluÏbách evropsk˘ch Rozvoj a nav˘‰ení kapacit pro existující
obãanÛ / integrace, harmonizace, vyuÏití GMES „rychlé sluÏby“ a návazn˘ch
a zprostfiedkování GMES dat pfiedoperaãních sluÏeb 

Rozvoj pfiedoperaãních GMES pilotních
projektÛ a nov˘ch aplikaãních polí 

Posilování rozvoje vesmírného v˘zkumu 
a technologií / v˘zkum na podporu Vesmírn˘ v˘zkum
vesmírn˘ch vûd a explorace

Posilování rozvoje vesmírného v˘zkumu Vesmírné technologie
a technologií / v˘zkum pro podporu 
vesmírné dopravy a klíãov˘ch technologií Vesmírná doprava

Pfieshraniãní aktivity Pfieshraniãní spolupráce v rámci 
sítû evropsk˘ch v˘zkumn˘ch center

Tabulka – Aktivity v˘zvy FP7-SPACE-2007-1
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Vyhlá‰ení v˘zvy (pfiedpoklad): 8. 5. 2007
Uzávûrka 1. kola hodnocení 11. 9. 2007
Uzávûrka 2. kola hodnocení: 31. 1. 2008
Rozpoãet v˘zvy bude upfiesnûn.

LP = velké kolaborativní projekty (max. pfiíspûvek EK na projekt 3 - 6 mil. €)
NoE = sítû excelence (max. pfiíspûvek EK na projekt 3 - 6 mil. €)

Oblast 2.1. Udržitelná produkce a řízení biologických
zdrojů v zemědělství, lesnictví a akvakultuře
KBBE-2007-1-1-03  Rozvoj genetick˘ch systémÛ pro zlep‰ení plodin
s vyuÏitím pfiístupÛ systémové biologie (LP)
KBBE-2007-1-1-04  V˘voj technologií a nástrojÛ pro vyuÏití genomu sko-
tu (LP)

KBBE-2007-1-1-05  Nové technologie pro identifikaci novû se objevují-
cích patogenÛ divoké zvûfie (LP)
KBBE-2007-1-2-15  SníÏení pouÏití minerálních hnojiv zlep‰ením úãin-
nosti vyuÏití Ïivin u evropsk˘ch plodin (LP)
KBBE-2007-1-2-16  Základní biologické funkce Ïivotního cyklu ryb
v akvakultufie (LP)
KBBE-2007-1-3-07  ·lechtûní pro zlep‰ení zdraví zvífiat, kvality produk-
tÛ a uÏitkovosti hospodáfisk˘ch zvífiat v ekologickém zemûdûlství a pro-
dukãních systémech se sníÏen˘mi vstupy (LP)
KBBE-2007-1-3-08  Zlep‰ené epidemiologické nástroje pro sledování
zoonóz pfiená‰en˘ch potravou; uplatnûní geografick˘ch informací  (NoE)
KBBE-2007-1-3-09  Opomíjené zoonózy v rozvojov˘ch zemích: inte-
grovan˘ pfiístup pro zlep‰ení jejich kontroly (LP)

Oblast 2. 2. Od stolu po farmu: Potraviny (včetně potra-
vin mořského původu), zdraví a kvalita života
KBBE-2007-2-2-07  Strava a její dopady na rozvoj stfievní mikroflóry
a imunitní systém v prÛbûhu Ïivota (LP)
KBBE-2007-2-2-08  Systémová biologie a bioanalytické nástroje ve v˘-
zkumu v˘Ïivy (LP)
KBBE-2007-2-3-05  Harmonizace a integrace v˘zkumu v potravináfi-
sk˘ch technologiích, bezpeãnost a v˘Ïiva, vyuÏití spoleãn˘ch potravi-
nov˘ch modelÛ (LP)

KBBE-2007-2-3-06  SíÈ pro usnadnûní implementace vysoce moderní po-
travináfiské zpracovatelské technologie v prÛmyslovém mûfiítku (NoE)
KBBE-2007-2-4-05  Strategie odbûru vzorkÛ pro anal˘zu rizik (LP)
KBBE-2007-2-4-06  Ochrana zdraví zvífiat a lidí pfied priony v potravi-
nách, krmivech a Ïivotním prostfiedí (LP)
KBBE-2007-2-5-04  UdrÏitelnost potravinového fietûzce (LP)
KBBE-2007-2-5-05  SníÏení kontaminace potravinového a krmivového
fietûzce mykotoxiny (LP)

Oblast 2. 3. Life sciences, biotechnologie a biochemie pro
udržitelné nepotravinářské produkty a procesy
KBBE-2007-3-1-09  Zelená továrna – exprese a akumulace cenn˘ch prÛ-
myslovû vyuÏiteln˘ch látek v rostlinách (LP)
KBBE-2007-3-2-06  Bioetanol – nové enzymy a mikroorganismy pro kon-
verzi biomasy na bioetanol (LP)
KBBE-2007-3-2-07  Nové enzymy – hledání nov˘ch enzymÛ a mikroor-
ganismÛ pro bioprocesy (LP)
KBBE-2007-3-2-08  Bioinformatika – Mikrobiální genomika a bioinfor-
matika (LP)
KBBE-2007-3-2-09  Biorafinerie – Biotechnologie pro konverzi biomasy
a odpadu do produktÛ s pfiidanou hodnotou (LP)
KBBE-2007-3-3-04  UÏiteãn˘ odpad – Nové biotechnologické postupy
pro vyuÏití odpadÛ (vãetnû odpadÛ z akvakultur) pro produkty s vysokou
pfiidanou hodnotou (LP)
KBBE-2007-3-3-05  V˘zkum molekulární mikrobiální diverzity ve vod-
ním nebo pÛdním prostfiedí (LP)

Podrobn˘ popis témat je obsahem pracovního programu (spoleãn˘ pro
1. i 2. v˘zvu), kter˘ je dostupn˘ na:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.Cooperation
DetailsCallPage&call_id=16

NAëA KONÍâKOVÁ,

BIO NCP, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KONICKOVA@TC.CZ

P¤ÍLEÎITOSTI K ÚôASTI V EVROPSKÉM V?ZKUMU

Témata vyhlašovaná pro 2. výzvu v prioritě 7. RP 
Zemědělství, potraviny, biotechnologie
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První v˘zvy priority zdraví byly otevfieny podpisem 22. 12. 2006. Doba
k podání projektÛ je z hlediska nárokÛ na pfiípravu projektu velmi krát-
ká, datum odevzdání projektÛ první v˘zvy bude 18. dubna 2007. Vzhle-
dem k tomu se v prvních v˘zvách neoãekává pfiíli‰ mnoho podan˘ch pro-
jektÛ. PfiestoÏe druhé v˘zvy budou oficiálnû otevfieny 4. 5. 2007, je sna-
hou co nejdfiíve umoÏnit fie‰itelsk˘m t˘mÛm se na nû v dostateãném
pfiedstihu pfiipravit a zvefiejnit pfiedbûÏnou verzi, která se pravdûpodob-
nû nebude pfiíli‰ li‰it od verze finální.

Aktivity, tzv. pilífie, zÛstávají stejné jako pfii prvních v˘zvách: 1 - Bio-
technologie, generické nástroje a technologie pro lidské zdraví, 2 - Trans-
laãní v˘zkum pro lidské zdraví, 3 - Optimalizace poskytování zdravotní
péãe obãanÛm EU, a jsou „zastfie‰eny“ aktivitou, 4 - Dal‰í akce napfiíã
zdravotnickou tematikou. 

Struktura druh˘ch v˘zev je odli‰ná ve smyslu zv˘‰ení poãtu v˘zev ve tfie-
tím pilífii zamûfieném nejblíÏe pacientovi, tj. optimalizace poskytování
zdravotní péãe obãanÛm. ZpÛsob financování zÛstává zachován, v˘raz-
nû pfievaÏují projekty kolaborativní (projekty zaloÏené na spolupráci -
Collaborative projects, CPs), zahrnující malé a stfiední kolaborativní pro-
jekty (s rozpoãtem do 3 mil. €) a velké integrující kolaborativní projekty
(s rozpoãtem 6 aÏ 12 mil. €). Podporovány budou v˘zkumné projekty
provádûné konsorcii a úãastníky rÛzn˘ch zemí s cílem rozvíjet nové po-
znatky, nové technologie, produkty nebo spoleãné zdroje pro v˘zkum.

Do reÏimu financování sítí excelence (Network of Excellence, NoE)
k podpofie spoleãn˘ch v˘zkumn˘ch programÛ provádûn˘ch fiadou v˘-

zkumn˘ch organizací integrujících své ãinnosti v dané oblasti, realizo-
van˘ch v˘zkumn˘mi t˘my v rámci dlouhodobé spolupráce, spadá ve
druhé v˘zvû jedin˘ návrh. 

V˘razn˘ je podíl koordinaãních a podpÛrn˘ch akcí (Coordination and
Support Actions, CSA) zamûfien˘ch na koordinaci a podporu v˘zkumu
(tvorbu sítí, v˘mûny, mezinárodní pfiístup k v˘zkumn˘m infrastrukturám,
studie, konference, apod.), a to pfiedev‰ím v aktivitû 3 - Optimalizace po-
skytování zdravotní péãe obãanÛm EU. 

Novû se objevují projekty typu Specifická akce mezinárodní spolupráce
(Specific International Cooperation Actions, SICA), jejichÏ cílem je vy-
tvofiit, sdílet a uÏívat znalosti nejen s evropsk˘mi partnery, ale i s partne-
ry tzv. tfietích zemí, zejména u témat pfiesahujících rámec EU. Tyto pro-
jekty jsou kolaborativní s minimální podmínkou úãasti dvou ãlensk˘ch
zemí (MS - Member States) nebo dvou asociovan˘ch zemí (AC - Associ-
ated Countries) a nejménû dvûma zemûmi, které do Ïádné z uveden˘ch
kategorií nespadají. Nûkteré SICA akce mají pfiímo jmenovitû zadány po-
Ïadované neevropské partnery. 

Ve druh˘ch v˘zvách jsou projekty, kde se explicitnû poãítá se zapojením
mal˘ch a stfiedních podnikÛ (SMEs, small and medium size enterprices).
Zájmov˘mi skupinami zÛstávají dûti a stárnoucí populace, je zohlednûn
i aspekt uplatnûní Ïen ve vûdû a v˘zkumu. 

JUDITA KINKOROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, KINKOROVA@TC.CZ

Druhé výzvy priority Zdraví 

AKTIVITA 1. BIOTECHNOLOGIE, GENERICKÉ NÁSTROJE A TECH-
NOLOGIE PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ 

Oblast 1.1. Vysoce v˘konn˘ v˘zkum
HEALTH-2007-1.1-4 Kolaborativní v˘zkumné projekty pro v˘voj nástro-
jÛ a technologií pro vysoce v˘konn˘ v˘zkum pro malé a stfiední podniky
(SME) CP

Oblast 1.2. Detekce, diagnóza a monitoring 
HEALTH-2007-1.2-5 Standardizace a zdokonalení pre-analytick˘ch pro-
cedur pro in-vitro diagnostiku NoE
HEALTH-2007-1.2-6 Vysoce v˘konné molekulární diagnostiky u jedno-
tliv˘ch pacientÛ s genetick˘mi chorobami CP

Oblast 1.3. Pfiedpovûdi udrÏitelnosti, bezpeãnosti a úãinnosti terapií
Není v˘zva

Oblast 1.4. Inovaãní terapeutické pfiístupy a zásahy

Genová terapie
HEALTH-2007-1.4-4 V˘voj nástrojÛ genové terapie a technologie pro kli-
nické aplikace CP
HEALTH-2007-1.4-5 Nástroje genové terapie cílené na centrální nervo-
v˘ systém CP

Regenerativní medicína
HEALTH-2007-1.4-6 Kmenové buÀky pro bunûãné terapie CP
HEALTH-2007-1.4-7 V˘zkum podmínek pro pûstování kmenov˘ch bunûk CP

HEALTH-2007-1.4-8 Kmenové buÀky pro regeneraci ledvin CP
HEALTH-2007-1.4-9 Pfiidaná hodnota v evropskému v˘zkumu léãby
kmenov˘ch bunûk CSA

AKTIVITA 2. TRANSLAâNÍ V¯ZKUM PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ

Oblast 2.1. Integrování biologick˘ch dat a procesÛ: shromaÏìování úda-
jÛ ve velkém mûfiítku, biologie systémÛ

2.1.2. Biologie systémÛ
HEALTH-2007-2.1.2-5 Multidisiplinární základní genomika a moleku-
lárnû biologické pfiístupy ke studiu základních biologick˘ch procesÛ zod-
povûdn˘ch za lidské zdraví a choroby CP
HEALTH-2007-2.1.2-6 Koordinace podpÛrn˘ch akcí pfii shromaÏìování
dat ve velkém mûfiítku a biologie systémÛ CA, SA

Specifická mezinárodní akce spolupráce (SICA)
HEALTH-2007-2.1.2-7 Tradiãní ãínská medicína v post-genomické sféfie CSA

Oblast 2.2. V˘zkum mozku a souvisejících chorob, lidského v˘voje
a stárnutí

2.2.1. Mozek a související choroby
HEALTH-2007-2.2.1-7 Posilující pfiístupy v terapii neurogenerativních
onemocnûní CP
HEALTH-2007-2.2.1-8 Od poruchy nálady k experimentálním mode-
lÛm CP
HEALTH-2007-2.2.1-9 Neuronové interakce ve zdraví a v nemoci CP

Témata vyhlašovaná pro 2. výzvu 7. RP v prioritě Zdraví



Specifická mezinárodní akce spolupráce (SICA)
HEALTH-2.2.1-10 Mentální poruchy dûtí a adolescentÛ CP
2.2.2. Lidsk˘ v˘voj a stárnutí 
Není v˘zva

Oblast 2.3. Translaãní v˘zkum hlavních infekãních chorob: âelit hlav-
ním stfietÛm s vefiejn˘m zdravím

2.3.1. Odolnost vÛãi antibakteriálním lékÛm
HEALTH-2007-2.3.1-1 Nové cíle pfii v˘voji lékÛ proti gramnegativním
bakteriím CP
HEALTH-2007-2.3.1-2 Interakce hostitel - pathogen pfii infekci Strepto-
coccus pneumoniae CP
HEALTH-2007-2.3.1-3 Integrovaná platforma pro v˘voj a klinické zhod-
nocení diagnostick˘ch zafiízení zasluhujících pozornost pro mikrobiální
detekce a urãení vnímavosti k antibiotikÛm NoE
HEALTH-2007-2.3.1-4 Molekulární epidemiologie pro kontrolu vysoce
virulentních resistentních kmenÛ bakteriálních patogenÛ proti ‰kále lékÛ
v nemocnicích CP
HEALTH-2007-2.3.1-5 Zdraví a ekonomické náklady antimikrobiální re-
sistence CSA

2.3.2. HIV/AIDS, malárie a tuberkulóza 
HEALTH-2007-2.3.2-7 SíÈ s daty o HIV a anti-HIV rezistenci vÛãi lékÛm
NoE
HEALTH-2007-2.3.2-8 HIV a hepatitis C spoleãná infekce CSA
HEALTH-2007-2.3.2-9 Zastavení pfienosu malárie: komár jako vector CP
HEALTH-2007-2.3.2-10 Evropská síÈ pro studia a klinick˘ management
odolnosti vÛãi lékÛm proti tuberkulóze NoE
HEALTH-2007-2.3.2-11 PodpÛrná platforma pro v˘voj PRD vakcín CSA

Specifická mezinárodní akce spolupráce (SICA)
HEALTH-2007-2.3.2-12 Vysoce inovaãní v˘zkum HIV/AIDS, malárie
a tuberkulózy mezi evropsk˘mi a indick˘mi partnery CP
HEALTH-2007-2.3.2-13 Koordinace evropsk˘ch v˘zkumn˘ch aktivit
s globálními iniciativami , zahrnující vefiejné a soukromé spolupráce CSA
HEALTH-2007-2.3.2-14 Pfií‰tí generace v˘zkumníkÛ HIV/AIDS, malárie,
tuberkulózy a opomíjen˘ch infekãních chorob CSA

2.3.3. Objevující se epidemie
HEALTH-2007-2.3.3-9 Posílení v˘zkumu pfiedpovídání, identifikace, mo-
delování a sledování novû se objevujících infekãních chorob u lidí NoE
HEALTH-2007-2.3.3-10 Stanovení v˘zkumn˘ch potfieb a priorit v Evro-
pû v oblasti moÏn˘ch infekãních epidemií CSA

2.3.4. Opomíjené infekãní choroby

Specifická mezinárodní akce spolupráce (SICA)
HEALTH-2007-2.3.4-1 V˘voj nov˘ch nástrojÛ kontroly infekcí zpÛsobe-
n˘ch parazity ãeledi Trypanosomatidae CP
HEALTH-2007-2.3.4-2 V˘voj vakcíny proti Laismanii CP
HEALTH-2007-2.3.4-3 V˘voj nov˘ch lékÛ zaloÏen˘ch na biologick˘ch
komponentech CP

Oblast 2.4. Translaãní v˘zkum hlavních chorob

2.4.1. Rakovina 
HEALTH-2007-2.4.1-9 Inovaãní kombinace klinick˘ch pokusÛ pro mul-
timodální rakovinovou terapii CP
HEALTH-2007-2.4.1-10 Role zánûtu pfii iniciaci a progresi nádoru CP
HEALTH-2007-2.4.1-11 Epidemiologie gen-prostfiedí interakcí pfii karci-
nogenezi CP

HEALTH-2007-2.4.1-12 Sdílení mikroprostfiedí hypotoxického tumo-
ru CP
HEALTH-2007-2.4.1-13 ERA-NET pro optimalizaci pouÏívání registrÛ ra-
koviny pro úãely v˘zkumu rakoviny CSA

Specifická mezinárodní akce spolupráce (SICA)
HEALTH-2007-2.4.1-14: Studium etiologie rakoviny v Latinské Americe CP

2.4.2. Kardiovaskulární choroby
HEALTH-2007-2.4.2-4 Vrozené vady patologicky ovlivÀující srdce CP
HEALTH-2007-2.4.2-5 Bunûãná terapie pro léãbu srdeãní ischemie CP
HEALTH-2007-2.4.2-6 Zobrazení orgánÛ u CVD CP
HEALTH-2007-2.4.2-7 Integrované farmakogenomické pfiístupy k léãbû
CVD CP

2.4.3. Cukrovka a obezita
HEALTH-2007-2.4.3-6 Nutriãní signály a v˘voj nov˘ch diabetes/obezi-
ta terapeutick˘ch agents CP
HEALTH-2007-2.4.3-7 Markery a léãba diabetick˘ch neuropatick˘ch
komplikací CP
HEALTH-2007-2.4.3-8 Geno- a fenotypická diferenciace typu dvou sub-
jektÛ a monogenick˘ subject CP
HEALTH-2007-2.4.3-9 VyuÏití zobrazování beta bunûk u diabetes mel-
litus CP

2.4.4. ¤ídce se vyskytující choroby 
Není v˘zva

2.4.5. Dal‰í chronické nemoci
HEALTH-2007-2.4.5-10 Pochopení a boj s ochablostí svalÛ související
s vûkem CP
HEALTH-2007-2.4.5-11 Translaãní v˘zkum vedoucí k léãbû urinární in-
kontinence (úniku moãe) CP
HEALTH-2007-2.4.5-12 Poãáteãní projevy chronick˘ch zánûtliv˘ch cho-
rob CP

AKTIVITA 3. OPTIMALIZACE POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉâE 
OBâANÒM

Oblast 3.1. Pfienos klinick˘ch v˘sledkÛ do klinické praxe spojené s lep-
‰ím vyuÏitím lékÛ a adekvátní vyuÏití behaviorálních a organizaãních
zásahÛ a zdravotní terapie a technologie
HEALTH-2007-3.1-1 Implementace v˘zkumu do zdravotní praxe CP
HEALTH-2007-3.2-2 Samoléãení a ochrana pacienta CP
HEALTH-2007-3.2-3 V˘zkumná síÈ ochrany pacienta CSA
HEALTH-2007-3.2-4 Zlep‰ování klinick˘ch rozhodovacích procesÛ CP
HEALTH-2007-3.2-5 Lep‰í uÏívání lékÛ CP
HEALTH-2007-3.2-6 Kontinuita klinické péãe CP
HEALTH-2007-3.2-7 Pacient a organizace samoléãby u chronick˘ch ne-
mocí CP

Oblast 3.2. Kvalita, solidarita a udrÏitelnost zdravotních systémÛ
HEALTH-2007-3.2-1 Hodnocení fiídících programÛ chorob CP
HEALTH-2007-3.2-2 Zdravotní systémy a dlouhodobá péãe ve stáfií CP
HEALTH-2007-3.2-3 Mobilita zdravotních odborníkÛ CP
HEALTH-2007-3.2-4 Plánování zdravotní péãe lidsk˘ch zdrojÛ CP
HEALTH-2007-3.2-5 Provozní doba klinik a bezpeãnost pacienta CP
HEALTH-2007-3.2-6 Zdravotní opatfiení a stárnoucí populace CP
HEALTH-2007-3.2-7 Trendy t˘kající se zdraví evropské populace CP
HEALTH-2007-3.2-8 Evropské systémy “Diagnostic-related groups”
(DRG) CP
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Oblast 3.3. Zv˘‰it kvalitu podpory zdraví a prevence chorob
HEALTH-2007-3-1 V‰estranná podpora zdravého chování u dûtí
a adolescentÛ CP
HEALTH-2007-3-2 Úãast zamûfiená na vzrÛst nepomûru kvality zdra-
ví CP
HEALTH-2007-3-3 Zásah do vefiejného zdraví zamûfien˘ na po‰koze-
ní zdraví alkoholem CP
HEALTH-2007-3-4 Zhodnocení preventivních strategií sebevraÏd v ev-
ropsk˘ch zemích CP
HEALTH-2007-3-5 Zlep‰it pokrytí oãkováním proti infekãním choro-
bám CP
HEALTH-2007-3-6 Zdravotní statistiky fiídce se vyskytujících zdravot-
ních problémÛ CP

Oblast 3.4. Horizontální koordinaãní a podpÛrné akce “Optimaliza-
ce doruãení zdravotní péãe k Evropskému obãanovi”
HEALTH-2007-3.4-1 Sítû center referencí nemocí CSA
HEALTH-2007-3.4-2 Úãinnost investic do zdraví CSA
HEALTH-2007-3.4-3 Pacientova mobilita a pfiístup k informacím CSA
HEALTH-2007-3.4-4 Zprostfiedkování vztahu v˘zkumu ve zdravotní
politice CSA
HEALTH-2007-3.4-5 Road map pro v˘zkum stárnutí CSA
HEALTH-2007-3.4-6 Konference o v˘zkumu ve zdravotních sluÏbách
CSA
HEALTH-2007-3.4-7 Konference o v˘zkumu mentálního zdraví CSA
HEALTH-2007-3.4-8 Konference o v˘zkumu zásahÛ do vefiejného
zdravotnictví CSA

Oblast 3.5. Specifická mezinárodní akce spolupráce pro v˘zkum zdra-
votních systémÛ

Specifická mezinárodní akce spolupráce (SICA)
HEALTH-2007-3.5-1 Epidemiologické v˘zkumy dlouhodob˘ch trendÛ
zdraví evropské populace jako souãást socio-ekonomického pfiechod-
ného stadia, zahrnujícího problémy vypl˘vající z Ïivotního stylu CP
HEALTH-2007-3.5-2 Jednotn˘ a spravedliv˘ pfiístup ke zdravotní péãi
a financování zdravotnictví CP
HEALTH-2007-3.5-3 V˘zkum – optimalizace nemocniãní péãe CP
HEALTH-2007-3.5-4 V˘zkum – zlep‰ení prenatální péãe a matefiské péãe CP

AKTIVITA 4. DAL·Í AKCE NAP¤Íâ ZDRAVOTNICKOU TEMATIKOU

Oblast 4.1. Koordinace a podpora akcí napfiíã tematikou

Specifická mezinárodní akce spolupráce (SICA)
HEALTH-2007-4.1-8 Podpora a pomoc mezinárodní spolupráce v obla-
tech blízk˘ch prioritû Zdraví CSA

Oblast 4.2. Zodpovûdnost zdravotní politiky EU
HEALTH-2007-4.2-1 Pfiijetí nepatentovan˘ch lékÛ pro specifické potfie-
by pediatrické populace CP
HEALTH-2007-4.2-2 Relativní bezpeãnost nesteroidních protizánûtliv˘ch
léãiv (NSAIDs) CP
HEALTH-2007-4.2-5 Úãinnost fiskálních politik tabákové kontroly v Ev-
ropû CP

Kalendář vybraných akcí IRC na březen – červen 2007
BBřřeezzeenn  22000077

27. 3. 2007 INTEROPERABILITY PARTNERING EVENT at I-ESA 2007 ( Interoperability for Enterprise Software and Applications) – Funchal, Madeira
Island (Portugalsko)  

27. 3. 2007 Brokerage Event on Security Technologies at the SRC '07 - Berlin (Německo) 

28. 3. 2007 Brokerage Event Membrane Technologies at Aachemer Membran Kolloquium - Aachen (Německo) 

DDuubbeenn  22000077

11. 4. 2007 European Mobility Forum 2007 - Torino (Itálie) 

17. 4. 2007 Hannover Technology Co-operation Event 2007 - Hannover (Německo) 

18. 4. 2007 Brokerage event in the field of Plastics, Rubber and Chemistry - Celje (Slovinsko) 

25. 4. 2007 ESE 07 - IRC Brokerage Event – Brussels (Belgie) 

KKvvěětteenn  22000077

3. 5. 2007 Innovat & Match 2007 - Bologna (Itálie) 

13. 5. 2007 European Researchers of Tomorrow – Crossing the Borders of Academia and Industry – Stuttgart (Německo)

24. 5. 2007 Technology Transfer Day and Co-operation Technology Exchange in the field of Automotive Industry – Nitra (Slovensko)

ČČeerrvveenn  22000077

7. 6. 2007 Taste, Nutrition and Health european Partnerships Meetings - Dijon (Francie) 

7. 6. 2007 BioDundee Conference & Partnering Event 2007 - Dundee (Velká Británie) 

8. 6. 2007 Digital Paris cluster mission - Paris (Francie)

Více informací: www.circ.cz



V ãervnu 2003 byl jako souãást 6. rámcového programu EU pro v˘zkum
a technologick˘ rozvoj vyhlá‰en program CONCERTO, zamûfien˘ na sni-
Ïování spotfieby energií z fosilních zdrojÛ a vyuÏití obnoviteln˘ch zdro-
jÛ energie (dále OZE) na komunální úrovni. Pro Zlín znamenal velkou
pfiíleÏitost, neboÈ právû v té dobû se dokonãovala energetická koncepce
Zlínského kraje a probíhaly práce na územní energetické koncepci pro
statutární mûsto Zlín. 

V obou koncepcích byl kladen velk˘ dÛraz právû na sniÏování emisí a imi-
sí a vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ. V této oblasti není Zlín Ïádn˘m nováã-
kem – instaloval jiÏ v minulosti velkoplo‰n˘ solární systém pro ohfiev vody
na budovû Stfiední prÛmyslové ‰koly, má nûkolikaleté zku‰enosti s vyuÏitím
bioplynu generovaného na skládce komunálního odpadu a kogeneraãnû
spalovaného v teplárnû Atel energetika, s. r. o., a je znám skupinovou v˘-
stavbou domÛ chránûn˘ch zemí v lokalitû JiÏní Chlum. Navíc úãast v ino-
vativním projektu mezinárodního rozsahu odpovídá podnikatelsk˘m tradi-
cím Zlína, tedy tomu, co se dá oznaãit jako „baÈovsk˘ duch“. 

Program CONCERTO vyvolal mezi evropsk˘mi mûsty velk˘ zájem. Vy-
tvofiilo se 42 mezinárodních konsorcií, které pfiedloÏily projekty v celko-
vé v˘‰i poÏadované dotace zhruba 0,5 mld. €. ProtoÏe k dispozici byla
pouze pûtina této ãástky, dostalo se jen na prvních 9 projektÛ, které se
v bodovém hodnocení umístily nejv˘‰e. Je mezi nimi také projekt Ener-
gy in Minds! (Mysleme na energii!) pfiedloÏen˘ konsorciem mûst Zlín,
Weiz-Gleisdorf (Rakousko), Neckarsum (Nûmecko) a Falkenberg (·véd-
sko). Pozorovateli projektu jsou Region Turín (Itálie) a mûsto Gornji Grad
(Slovinsko). Zlín se stal jedin˘m úspû‰n˘m ze 7 ãesk˘ch uchazeãÛ, ale
také jedin˘m ze 16 uchazeãÛ z nov˘ch ãlensk˘ch zemí Unie. Rozhodu-
jící roli v zapojení do projektu sehrálo obãanské sdruÏení Zelené bydle-
ní, které bylo iniciátorem úãasti mûsta v projektu.

Informace spolu s investicemi

Hlavním cílem projektu je prokázat, Ïe lze v˘znamnû ‰etfiit energii (mi-
nimálnû o 25 – 30 %), zejména formou technick˘ch opatfiení, a také lze
nahradit v˘robu energie z fosilních zdrojÛ v˘robou energie ze zdrojÛ ob-
noviteln˘ch. Pfiitom v˘sledkÛ nemá b˘t dosaÏeno na izolovan˘ch apli-
kacích, ale v plo‰nû vymezen˘ch územích, tzv. demonstraãních oblas-
tech. Projekt Energy in Minds! obsahuje nûkolik typÛ aktivit. Nejvût‰í po-
díl nákladÛ je urãen na informaãní a investiãní aktivity. 

Informaãní aktivity jsou urãeny pro ‰irokou vefiejnost a mají propagovat
my‰lenky projektu a také informovat o v˘sledcích, kter˘ch je díky pro-
jektu dosahováno. Rozsev informaãních aktivit není plo‰nû omezen,
pfiesto je jejich pÛsobení silnûji akcentováno pro Zlín a blízké okolí neÏ
na zbytek regionu ãi republiky.

První rok projektu byl zamûfien na informování vefiejnosti o existenci pro-
jektu jako takového. Byly vydány broÏurky s názvy „Jak vyuÏít programu
EU CONCERTO?“ (v‰eobecné informace o projektu), „I va‰e stfiecha mÛ-
Ïe vydûlávat“ (informace o fotovoltaick˘ch systémech) a „Vyplatí se so-
láry?“ V lednu 2006 roku do‰lo ke zprovoznûní webov˘ch stránek zlín-
ské ãásti projektu www.chytraenergie.cz. ProtoÏe je projekt mezinárod-
ní, stránky obsahují základní informace i v angliãtinû. 

V˘znamnou informaãní aktivitou projektu je pofiádání informaãních se-
mináfiÛ. Ty byly v prvním roce orientovány na moÏnosti úspor energií
v budovách - jak bytov˘ch domech, tak v kanceláfisk˘ch prostorách. Je-
den semináfi k dynamickému vyvaÏování a optimalizaci systému cent-
rálního vytápûní na panelovém sídli‰ti Podhofií se 700 bytov˘mi jednot-

kami a rozsáhlou obãanskou vybaveností mûl i zahraniãní úãastníky.
V mûsíãníku „Magazín Zlín“, kter˘ vychází v nákladu 34 tis. v˘tiskÛ, je
zavedena pravidelná rubrika o aktivitách projektu, ve vestibulu zlínské
radnice jsou umístûny informaãní panely s informacemi o projektu.

Investiãní aktivity jsou omezeny na demonstraãní oblast. Iniciátorem pro-
jektu, sdruÏením Zelené bydlení, bylo navrÏeno a následnû schváleno
území mûstské ãásti Louky s nûkolika pfiilehl˘mi lokalitami. V této de-
monstraãní oblasti Ïijí asi 2 tisíce obyvatel, je tam situováno nûkolik pod-
nikatelsk˘ch subjektÛ, vefiejné budovy, mûstská skládka odpadu i nová
plocha pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ. 

Podporovan˘mi investiãními aktivitami jsou: 
- zlep‰ení tepeln˘ch vlastností objektu nad úroveÀ platné âSN (bude

podpofieno zateplení a v˘mûna oken v 90 bytech panelového domu, ve
40 rodinn˘ch domech a ve 3 podnikatelsk˘ch objektech a 2 vefiejn˘ch
budovách);

- v˘stavba tzv. nízkoenergetick˘ch domÛ (podpofiena bude v˘stavba 15
nízkoenergetick˘ch rodinn˘ch domÛ a 2 nízkoenergetick˘ch bytov˘ch
domÛ s celkov˘m poãtem nejménû 10 bytov˘ch jednotek);

- instalace solárního kombinovaného systému pro ohfiev vody a vytápû-
ní objektu (podpofiena bude instalace 1200 m2 solárních systémÛ);

- instalace fotovoltaického solárního systému pro v˘robu elektrické
energie (podpofiena bude instalace 300 kWp solárních fotovoltaic-
k˘ch systémÛ).

Mûsto Zlín má moÏnost v rámci projektu realizovat investiãní opatfiení
na dvou vefiejn˘ch budovách; pfiedbûÏnû je vybrán objekt mûstsk˘ch láz-
ní. Magda Rapantová z oddûlení koncepcí Magistrátu mûsta Zlína, která
se na pfiípravû projektÛ podílí, fiíká: „UvaÏujeme o instalaci solárního
systému na ohfiev vody a vytápûní, rekuperaci odpadní vody ze sprch
a vzduchu z klimatizace, pfiípadnû vyuÏití tepelného ãerpadla. Plánuje-
me zateplení a v˘mûnu oken jedné základní ‰koly. K nejv˘znamnûj‰ím
zam˘‰len˘m investiãním aktivitám patfií v˘stavba fotovoltaické elektrár-
ny. Její lokalizace je typická pro zlínské inovativní my‰lení - bude umís-
tûna na plo‰e rekultivované skládky komunálního odpadu v blízkosti po-
lí pro jímání bioplynu. Takto vyuÏijeme plochu, která jiné efektivní vyu-
Ïití nemá. V této lokalitû uvaÏujeme také o instalaci fermentaãní jednotky
pro zpracování biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ. Téma vyuÏití sluneã-
ní energie je takto propojeno s vyuÏitím energie z komunálního odpadu.
S realizací zámûrÛ zaãneme jiÏ letos v bfieznu a dubnu.“ 

Řešitelská struktura

Ve v‰ech úãastnick˘ch zemích jsou do projektu zapojeny organizace,
které se zab˘vají v˘robou a distribucí energie, neziskové organizace za-
mûfiené na ekologii a obnovitelné zdroje. Garantem správného ãerpání
prostfiedkÛ je vÏdy mûsto. Ve Zlínû jsou ãleny fie‰itelského konsorcia ty-
to subjekty: Statutární mûsto Zlín, na jehoÏ území je projekt realizován;
Teplo Zlín, a.s., jako distributor tepla a teplé vody v centrální ãásti mûs-
ta; Ekosolaris, a. s., jako pfiední tuzemsk˘ dodavatel systémÛ pro vyuÏití
obnoviteln˘ch zdrojÛ energie; Obãanské sdruÏení Zelené bydlení, jako
organizátor ãeské úãasti v projektu a zástupce spotfiebitelÛ energií.

Evropská komise nestanoví pro realizaci projektu a ãerpání prostfiedkÛ
Ïádná pevná univerzální pravidla. Je na kaÏdém mûstû, pfiípadnû na kaÏ-
dém místním konsorciu, jak si práci zorganizuje. Pro ãerpání prostfiedkÛ
je nutno mít zaji‰tûn audit, auditor odpovídá Komisi za to, Ïe ve‰keré
úãetní operace probíhají v souladu s národními standardy a zvyklostmi
dané zemû.
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Koordinátorem projektu ve Zlínû a hlavním „styãn˘m
dÛstojníkem“ pro jednání s orgány Evropské komise
je Ing. Ludûk Frkal, fieditel obãanského sdruÏení Ze-
lené bydlení. Pro fiízení projektu je vytvofien pûtiãlen-
n˘ fiídící v˘bor, kter˘ je sloÏen ze zástupcÛ v‰ech part-
nerÛ. ¤ídící v˘bor se schází minimálnû 2x mûsíãnû,
v pfiípadû potfieby kaÏd˘ t˘den. Mûsto vytvofiilo pra-
covní pozici projektového manaÏera. âást mzdy pro-
jektového manaÏera je hrazena z prostfiedkÛ projek-
tu, stejnû tak jsou ãerpány náklady na ãinnost za-
mûstnancÛ Magistrátu mûsta Zlína, ktefií vykonávají
práce ve prospûch projektu. Kromû toho jsou do fie-
‰ení dílãích aktivit projektu zapojováni externisté.
V˘znamná je spolupráce s Energetickou agenturou
Zlínského kraje, která je zapojena do projektu Intelli-
gent Energy – Europe (IEE). Mûsto Zlín uzavfielo
s agenturou rámcovou smlouvu do roku 2010 o spo-
leãném postupu pfii propagaci úspor energií a vyuÏí-
vání obnoviteln˘ch zdrojÛ. 

Rozpoãet projektu pro zlínské konsorcium pfiedsta-
vuje ãástku 3,868 mil. €. Nejvût‰í sumu má k dispo-
zici opticky mûsto (2 258 255 €), ale znaãná ãást pro-
stfiedkÛ mûstem pouze proteãe, protoÏe dotace budou
poskytnuty tfietím stranám. Navíc mûsto nese nejvût‰í
podíl administrativních nákladÛ. Tím, Ïe Evropská ko-
mise pfievedla zálohovû ãást dotace na úãet mûsta, je
na tyto prostfiedky nahlíÏeno jako na vefiejné zdroje
a ve‰keré finanãní operace a schvalovací procedury

se fiídí zákony platn˘mi pro obce. Nutno konstatovat,
Ïe pracovní postupy, které Magistrát mûsta Zlína pou-
Ïívá, jsou velmi obezfietné a zejména u privátních
subjektÛ jejich dÛsledné uplatÀování vyvolává pocit
„zbyteãné administrativy“. T˘ká se to napfiíklad
i schvalování úspû‰n˘ch ÏadatelÛ o dotace. Ty vybírá
a doporuãuje hodnotitelská komise, v˘sledky hodno-
cení odsouhlasí Rada mûsta Zlína a koneãné schvále-
ní je (v souladu se zákonem o obcích) v kompetenci
zastupitelstva. Takto mÛÏe od v˘bûru ÏadatelÛ ve v˘-
bûrové komisi do platného schválení uplynout více
neÏ 5 t˘dnÛ.

KdyÏ hovofiíme o zku‰enostech s fiízením projektu, je
nutno zmínit také dílãí komplikace, které se po roz-
jezdu projektu objevily. Dle pravidel, která jsou pro
finanãní fiízení projektu pfiijata, je úãtovacím obdobím
doba od 1. ãervna bûÏného roku do 31. kvûtna roku
následujícího. Nemuselo by to dûlat potíÏe, pokud by
rozpoãet mûsta nebyl schvalován jednorázovû na ce-
l˘ rok, zpravidla v prosinci bûÏného roku pro rok ná-
sledující. V prvním roce fungování projektu, tj.
v r. 2005, byla na úãet mûsta pfievedena v listopadu
zálohovû dotace na prvních 18 mûsícÛ projektu. Dí-
ky termínÛm jednání orgánÛ mûsta a lhÛtám k pfied-
kládání materiálÛ k projednání se podafiilo do rozpo-
ãtu mûsta zafiadit pfiijetí zálohy na dotaci. Dotace na
vût‰inu aktivit projektu ãiní 35 % uznateln˘ch nákla-
dÛ. Prostfiedky k dofinancování investiãních akcí (65
% uznateln˘ch nákladÛ) mohly b˘t nárokovány aÏ
v rozpoãtu na rok 2007. Tím se pfiíprava a zahájení re-
alizace vût‰ích investiãních akcí zpoÏìuje o více neÏ
rok. Navíc bude vyvíjen ze strany koordinátora pro-
jektu znaãn˘ tlak na ãerpání dotace do dubna 2007
k plnûní plánu aktivit k 31. kvûtnu, pfiiãemÏ díky kli-
matick˘m podmínkám se investice tradiãnû realizují
spí‰e ve druhé polovinû roku. 

Zkušenosti z dosavadní realizace projektu

Investiãní aktivity se rozbíhají postupnû. Nejdále je za-
tím v ãerpání prostfiedkÛ Teplo Zlín, které jiÏ v rámci
projektu provedlo rekonstrukci a hydraulické vyváÏení
systému centrálního rozvodu tepla zlínského sídli‰tû
Podhofií s uznateln˘mi náklady asi 850 tis. Kã. Ekoso-
laris, a. s., jiÏ instaloval solární systém s plochou ko-
lektorÛ 60 m2 na budovû Technick˘ch sluÏeb Zlín
(uznatelné náklady asi 700 tis. Kã). Dosud o dotaci
poÏádalo 13 zájemcÛ z demonstraãní oblasti. Nej-
vût‰ích úspor bude dosaÏeno u komplexní rekon-
strukce bytového domu s 24 bytov˘mi jednotkami. 

Mûsto Zlín se dosud soustfiedilo na zvládnutí admi-
nistrativního procesu fungování projektu. Z hlediska
skladby úãastníkÛ jsou to právû aparáty zastoupen˘ch
mûst, které jsou pro orgány Evropské komise jak˘msi
nepsan˘m garantem správného ãerpání prostfiedkÛ.
Velmi pozitivní ohlas má zámûr vyuÏít plochu rekul-
tivované skládky komunálního odpadu k instalaci slu-

Magdalena Rapantová nás seznámila s energetickými projekty
Zlína prostřednictvím stálé prezentace projektu Energy in Minds!
instalované ve vestibulu zlínské radnice. Foto B.Koč

Úãastník projektu Uznatelné náklady (€) Dotace (€)

Mûsto Zlín 2 258 255 824 139

Teplo Zlín 237 471 114 598

Ekosolaris 740 407 268 089

Zelené bydlení 631 594 296 495

Celkem 3 867 727 1 503 321

Tabulka - Rozpoãet projektu na 5 let
(1. 6. 2005 – 31. 5. 2010)



neãní elektrárny. Umûlá „náhorní plo‰ina“ s celoden-
ním sluneãním svitem v trvale stfieÏeném objektu
mûstské skládky je pro tento úãel plnû vyhovující. Pfií-
prava investice, na jejímÏ konci by mûla b˘t fotovol-
taická elektrárna s v˘konem nejménû 200 kWp, in-
tenzivnû probíhá.

Příklad praktického výstupu projektu

Jedním z praktick˘ch v˘sledkÛ projektu je optimali-
zace otopné soustavy a nákladÛ pfii rozvodu tepla
v panelovém sídli‰ti Podhofií, kterou provedl partner
projektu Teplo Zlín, a. s. Toto fie‰ení bylo prezentová-
no na mezinárodním semináfii, kter˘ se uskuteãnil ve
Zlínû v bfieznu 2006 jako souãást v˘stavy Therm
2006.

Spoleãnost Teplo Zlín, a. s., je drÏitelem licence na
rozvod tepla a tuto sluÏbu zaji‰Èuje pro asi 15 tis. by-
tÛ (tj. 46 %) ve mûstû Zlínû. Spoleãnost pracuje se
star‰ími tepeln˘mi soustavami, které postupnû re-
konstruuje. Úãast v projektu Energy in Minds! se sta-
la vhodnou pfiíleÏitostí k ovûfiení moÏnosti inovace
v dodávkách tepla pro sídli‰tû Podhofií, které bylo po-
staveno a osídleno kolem r. 1970. Zahrnuje 7 velko-
kapacitních obytn˘ch domÛ (700 bytÛ), objekt ma-
tefiské ‰koly a objekt obãanského vybavení s restau-
rací, obchodem a dal‰ími sluÏbami. PÛvodní zpÛsob
zásobování teplem spoãíval v tom, Ïe v centrální v˘-
mûníkové stanici (VS) pára / voda byl provádûn ohfiev
topné a pfiíprava teplé vody. Potrubními rozvody
v neprÛlezn˘ch tepeln˘ch kanálech byly zásobová-
ny jednotlivé objekty. Teplá voda pfiitom byla rozdû-
lena na dvû tlaková pásma z dÛvodu velkého v˘‰ko-
vého rozdílu. 

V r. 1996 byla provedena první etapa rekonstrukce.
V jednotliv˘ch domech byly vybudovány objektové
pfiedávací stanice (OPS) s ohfievem topné a teplé vo-
dy a v hlavní v˘mûníkové stanici byly instalovány ver-

tikální v˘mûníky pára / voda. Tím vznikla uzavfiená
parokondenzátní soustava. Nová v˘mûníková stanice
zabírá nyní asi ãtvrtinu pÛvodního prostoru a pracuje
zcela automaticky s pfienosem dat a moÏností ovlá-
dání z centrálního dispeãinku. Pfieãerpávání konden-
zátu bylo zcela zru‰eno a provádí se tlakem páry. Pro
dopravu tepla z této VS byly v té dobû vyuÏívány pÛ-
vodní rozvody topné vody v neprÛlezn˘ch tepeln˘ch
kanálech. V dal‰í fázi rekonstrukce, která byla do-
konãena v roce 2006, byla pozornost zamûfiena na
sníÏení ztrát pfii dopravû tepla z hlavní VS do jednot-
liv˘ch OPS. Nejprve byly pÛvodní venkovní rozvody
tepla nahrazeny nov˘mi v bezkanálovém provedení
z pfiedizolovaného potrubí v dimenzích odpovídají-
cích nov˘m parametrÛm. Dále byly provedeny úpra-
vy v technologickém zapojení jednotliv˘ch OPS
(úprava ohfievu TUV) a osazeny nové regulátory dife-
renãního tlaku a prÛtoku na vstupy do OPS. Byl pro-
veden nov˘ hydraulick˘ v˘poãet celé sítû a na regu-
látorech nastaveny potfiebné parametry. Mûfiením sku-
teãného stavu byla provedena kontrola a následnû
úprava nastavení regulátorÛ. Provoz obûhov˘ch ãer-
padel s frekvenãním mûniãem v hlavní VS je nyní fií-
zen podle informací z hydraulicky nejslab‰ího místa
sítû. Souãasnû byla stanovena nová ekvitermní kfiivka
teploty v˘stupní vody. Práce byly dokonãeny v kvût-
nu 2006, k úhradû nákladÛ byla pouÏita dotace z pro-
jektu Energy in Minds! ve v˘‰i 850 tis. Kã. 

Teorie a praxe se mohou nûkdy li‰it a vlastní spotfieba
tepla v jednotliv˘ch domech také záleÏí na chování
koneãn˘ch spotfiebitelÛ – uÏivatelÛ bytÛ a nebytov˘ch
prostor. Proto bude nutné v nadcházejícím otopném
období sledovat provozní podmínky a najít optimál-
ní pomûr mezi teplotou v˘stupní vody z hlavní VS
a prÛtoãn˘m mnoÏstvím. Pfii vyhodnocování provoz-
ních nákladÛ je pak si tfieba uvûdomit i cenov˘ rozdíl
mezi kWh u‰etfien˘ch tepeln˘ch ztrát sníÏením teplo-
ty a kWh ãerpací práce obûhového ãerpadla sníÏením
prÛtoku. Pfiedpokládáme, Ïe hlavní pfiínos provede-
n˘ch opatfiení bude zfieteln˘ v nastávajícím zimním
období, ale pomûrnû v˘razn˘ch úspor provozních ná-
kladÛ bylo jiÏ dosaÏeno v letním období.
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