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Technologické centrum ve spolupráci s Úřadem průmyslo-
vého vlastnictví uspořádalo  23. února  odborný seminář
o právech k duševnímu vlastnictví (IPR). Zvláště v souvis-
losti s výsledky českých týmů v projektech rámcového pro-
gramu jde o problematiku, která se nachází v situaci oné
příslovečné Popelky. Přednášející  byli odborníci z týmu
IPR – Helpdesk, což je projekt EK, který koordinuje  Uni-
versita Alicante (Španělsko), a na kterém dále spolupra-
cují tým právníků z Jagellonské university v Krakově
a Kancelář pro výzkum a projekty v Saarbruckenu. V ÚPV
přednášel právě tým z Krakova, jehož činnost představila
Dr. Stanislawska-Kloc. Prof. M. du Vall se zabýval otázka-
mi prospěchu  z nákladné ochrany duševního vlastnictví,
jaká práva k duševnímu vlastnictví lze udělit a jak se řeší
spory v této oblasti. Dr. Ozegalska-Trzybalska  a Dr. Kasp-
ryzcki probírali problematiku  IPR v rámcovém programu
a zmínili i roli konzultantů v těchto otázkách. Dr. Pávková
z ÚPV zmínila přístupy ÚPV k databázím, které jsou rele-
vantní pro tuto oblast. Podklady k přednáškám jsou k dis-
pozici na stránkách archivu akcí TC (www.tc.cz).

VLADIMÍR ALBRECHT, ECHO

O právech k duševnímu vlastnictví

Stalo se…

Dr. Kaspryczki z Polska referoval o problematice IPR v rámcových programech

Foto B. Koč

Jihoafrická republika má zájem o spolupráci s týmy ČR
v rámcových programech!  Z podnětu Dr. M. Mzimby z vel-
vyslanectví JAR v Bruselu byl v TC uspořádán seminář
s pracovníky programu ESASTAP (European-Sousth Africa
Science and Technology Programme, www.esastap.za).
N. Bhagwandin  informoval o širokém spektru zdravotnic-
kého a lékařského výzkumu v JAR a C. Pinto zastupovala
národní kontaktní bod pro program Potraviny, zemědělství
a biotechnologie (prezentace jsou opět v archivu  akcí na
stránkách www.tc.cz). Za ČR se semináře účastnilo též
několik pracovníků, kteří už s institucemi JAR spolupracu-
jí. Dr. Mzimba vyjádřila naději, že se spolupráce rozšíří.
Poznamenejme, že  v současnosti se na řešení projektů 
6. RP podílí 61 pracovišť z JAR, nejvíce jich je angažová-
no v oblasti trvale udržitelného rozvoje (13).

VLADIMÍR ALBRECHT, ECHO

Jihoafrická republika má zájem o spolupráci

Součástí letošního stavebního veletrhu v Brně bylo i vyhláše-
ní výsledků architektonické soutěže Dřevěný dům. Soutěž
byla vypsána ve dvou kategoriích: projekt nízkoenergetické-
ho dřevěného rodinného a bytového domu. Vyhlašovatelem
bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s MZem,
MŽP a MMR, Českou komorou architektů, Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků, Technologickým cent-
rem Akademie věd ČR a Nadací dřevo pro život. Cílem by-

la v prvé řadě podpora vzniku moderních dřevo-
staveb na území České republiky v rámci udr-

žitelného rozvoje stavebnictví a vyšší
využití dřeva a dřevěných prvků v tom-

to oboru lehkého průmyslu a také
vytvoření databáze kvalitních projek-

tů dřevostaveb a jejich následná nabídka pro veřejnost.
„V oblasti projektování dřevostaveb jsme dosud na rozdíl od
vyspělých zemí, jako jsou Německo, Rakousko či Švýcarsko,
v daném oboru v roce nula“, říká ing. arch. Josef Smola,
předseda poroty soutěže.

Transfer technologií pro výstavbu rodinných domů 
v ČR podpořil v minulosti projekt CIRC TC AV ČR. Využití
dřeva za použití moderních technologií je v ČR oblastí,
která skýtá velké možnosti pro realizaci, o čemž svědčí
i to, že do soutěže bylo přihlášeno 136 projektů od více
než 227 autorů, což z prvního ročníku Dřevěného domu
učinilo největší polistopadovou architektonickou soutěž 
v ČR. Překvapivé je i to, že první cenu v kategorii rodinný
dům si odnesli studenti architektury Petr Jureček a Michal
Kotlas, v kategorii bytový dům nebyla 1. cena udělena.

RADKA ŽÁKOVÁ, TC AV 

Ocenění pro dřevěný dům

Členové delegace JAR s pracovníky Technologického centra

Foto Z. Dvořáková

Za vítězný návrh dřevěného domu dostali jeho
autoři při vyhlášení malý dřevěný domeček, 
jako vtipný symbol pro vítězný projekt.

Foto: R. Žáková



o v˘voji Evropsk˘ch technologick˘ch platforem (ETP), jejich sloÏení
a motivaci, jiÏ Technologické centrum AV âR informovalo nûkolikrát
(Echo 1, 3/2005). Dnes je jiÏ známo, Ïe stanoviska jednotliv˘ch ETP
jsou pfiijímána jako vhodná témata pro budoucí rám-
cov˘ program pro v˘voj a technologick˘ rozvoj, ale
i dal‰í v˘zkumné programy EU (viz ãlánek o RFCS
v tomto ãísle). Pfiiná‰íme i ãlánek o ãeské technologic-
ké platformû pro potraviny.
Je na ãase se tedy ptát: Je moje v˘zkumné téma ve
strategick˘ch plánech ETP a je zahrnuto i v imple-
mentaãním plánu? Je-li, pak je i usnadnûn v˘bûr sil-
n˘ch partnerÛ z ãlenÛ pracovních skupin ETP do ev-
ropsk˘ch projektÛ. A není-li téma ve strategick˘ch do-
kumentech zdÛraznûno - jak jej prosadit, abychom
i my vyuÏili moÏnosti sníÏeného, ale pfiesto velkory-
sého rozpoãtu 7. RP nebo úvûrÛ na v˘zkum od EIB?
Vût‰ina ETP je pfiipravena dojít ke konsensu pfii vyjednávání se zá-
stupci z ãlensk˘ch zemí, a to zvlá‰tû v období pfiíprav tûchto doku-
mentÛ. Tedy právû nyní.
V âeské republice zaãaly po vzoru z jin˘ch zemí vznikat národní ekvi-
valenty ETP, totiÏ národní technologické platformy (NTP). Právû ty by
mûly usnadnit propojení ãeského v˘zkumu s v˘zkumem evropsk˘m
prostfiednictvím aktivního zapojení do ETP. Podporu vzniku ãesk˘ch
platforem vyjádfiili jiÏ i nejvût‰í ãeské podniky (ãasto konkurenãní), v˘-
zkumná pracovi‰tû i vysoké ‰koly.

Kromû vztahu s ETP je moÏné najít i dal‰í spoleãné aktivity, jako jsou
tvorba vize prÛmyslovû vyuÏitelného v˘zkumu a pfiíprava strategie pro
rozvoj sektoru, podpora partnerství ve v˘zkumu a v˘voji i pfii realizaci

v˘sledkÛ. Díky rÛznorodosti jednotliv˘ch odvûtví je
zfiejmé, Ïe dal‰í aktivity NTP budou velice specifické.
T̆ ká se to napfiíklad poãtu klíãov˘ch ãlenÛ, pomûru zá-
stupcÛ prÛmyslu a v˘zkumné sféry, lokálního rozmís-
tûní nebo stavu rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ pro v˘zkum.
Nutná je podmínka otevfienosti platforem pro v‰echny
zástupce organizací relevantních k danému sektoru.
Teprve potom je moÏné v˘stupy prezentovat jako spo-
leãenská stanoviska.
Aktivity NTP rozvíjejí nyní dva oborové svazy (Svaz
chemického prÛmyslu a Potravináfiská komora âR)
a jedna fakulta vysoké ‰koly (Fakulta stavební âVUT).
Konkrétní podoba a právní forma NTP se teprve utvá-

fiejí, stejnû jako otázka financování jejich provozu. DÛleÏité je ov‰em
vyhledání dílãích i globálních cílÛ NTP.
Doufejme, Ïe je jen otázkou ãasu, kdy ãeské platformy zvefiejní vize
a strategie v˘zkumu ve své oblasti. Ty pak pomohou pfii tvorbû nov˘ch
v˘zkumn˘ch programÛ v âR i v Evropû. Následovat mÛÏe i identifikace
takov˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ, které mohou b˘t v sektoru spoleãné
a budou pfiínosem pro kaÏdého jednotlivého ãlena NTP i pro koncové-
ho spotfiebitele tak jak je tomu u pfiipravovan˘ch projektÛ v JTI v 7. RP.

RUDOLF FRYâEK

Vážení čtenáři,

ECHO
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Právû pfied rokem, totiÏ 6. dubna 2005, vydala Evropská komise první
návrh pfiipravovaného Sedmého rámcového programu (viz ECHO
2/2005).  PfiipomeÀme, Ïe  tehdej‰í rozpoãet  poãítal pro období 2007 –
2013 s ãástkou 72 726 mil. € (v  bûÏn˘ch cenách , tj. realizovan˘ch plat-
bách vãetnû inflace). S odvoláním na kofinancování projektÛ z národ-
ních zdrojÛ povaÏovala EK toto radikální zv˘‰ení v˘dajÛ na evropsk˘ v˘-
zkum, které by vlastnû znamenalo zdvojnásobení  roãních v˘dajÛ v po-
rovnání s 6. RP, za jeden z nástrojÛ, jímÏ je je‰tû moÏné „dohonit“ cíle
Lisabonské strategie, zejména pak zv˘‰ení celkov˘ch v˘dajÛ na VaV na
3 % evropského HDP. I tento návrh v‰ak postihla rozpoãtová krize, bû-
hem níÏ  Evropské spoleãenství obtíÏnû hledalo shodu  o tom, v jakém
pomûru má b˘t zv˘‰ení  realizováno  prostfiednictvím vy‰‰ích pfiíspûvkÛ
ãlensk˘ch státÛ ãi zmûnou struktury rozpoãtu.  

Zv˘‰ení pfiíspûvkÛ ãlensk˘ch státÛ je nakonec jen nepatrné a struktura roz-
poãtu EU je zmûnûna jen málo, takÏe  19. prosince byl navrÏen nov˘ roz-
poãet 7. RP, pfiiãemÏ jeho tematická struktura zÛstala zachována. Nov˘
rozpoãet byl stanoven ve v˘‰i 47 781 mil. € v pevn˘ch cenách r. 2004.
Bylo stanoveno, Ïe v˘daje 7. RP v r. 2013 mají b˘t o 75 % vy‰‰í neÏ v˘-
daje roku 2006 (ECHO 5-6/2005) a místo zdvojnásobení tak dojde  jen ke
40% zv˘‰ení  rozpoãtu. Rozpoãtová krize Spoleãenství skonãila letos 
4. dubna (tedy právû rok po vydání prvního návrhu 7. RP), kdy se Evrop-
sk˘ parlament, Evropská rada a Evropská komise dohodly na finanãním
rámci Spoleãenství pro období 2007 - 2013.  Pfii této dohodû „obstál“ zmí-
nûn˘ návrh rozpoãtu 7. RP z prosince 2005, kter˘  v bûÏn˘ch cenách 
(tj. vãetnû inflace) dosahuje v˘‰e 54 244 mil. €, z ãehoÏ uhradí evropská
spoleãenství  50 183 mil. € na 7. RP a Spoleãenství EURATOM pak 4 061
mil. €. Struktura nového návrhu rozpoãtu je uvedena v tabulce. 

Je tfieba konstatovat, Ïe pfii zmiÀované redukci byly sníÏeny jednotlivé
poloÏky znaãnû rozdílnû. Zatímco nov˘ rozpoãet programu Spolupráce
dosahuje  72 % úrovnû prvního návrhu, rozpoãet programu Kapacity  do-
sáhne jen 56 % pÛvodnû navrhované v˘‰e. V pfiípadû programu My‰-
lenky nov˘ návrh poãítá se 62 % pÛvodnû navrhované v˘‰e. Snadn˘ pro-
poãet ukazuje, Ïe EK  tak hodlá vynaloÏit za rok na prÛmûrnou 10milio-
novou populaci v EU-25 asi 15 mil. €, tedy pfiibliÏnû tfietinu  rozpoãtu
GA âR. Není divu, Ïe novû navrhovan˘ rozpoãet pro program My‰len-
ky vyvolává debatu, zda lze  zam˘‰len˘mi prostfiedky vÛbec smysluplnû
podpofiit základní v˘zkum v EU. Rozpoãet  7. RP je‰tû ãeká dal‰í schva-

lování, nicménû stále se poãítá s tím, Ïe první v˘zvy k pfiedkládání pro-
jektÛ  budou vydány v lednu 2007. 

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, ALBRECHT@TC.CZ
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ANAL̄ ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Revidovan˘ indikativní rozpoãet  7. RP ES (4. dubna 2006) Mil. €
2007 - 2013

Spolupráce 32 202
Zdraví 5 984

Potraviny, zemûdûlství a biotechnologie 1 935

Informaãní a komunikaãní technologie 9 080

Nanovûdy, nanotechnologie, materiály a nové v˘robní technologie 3 467

Energie 2 235

Îivotní prostfiedí (vãetnû klimatick˘ch zmûn) 1 886

Doprava (vãetnû letectví) 4 150

Socioekonomické a humanitní vûdy 607

Bezpeãnost a kosmick˘ prostor 2 858

My‰lenky 7 460
Lidé 4 577
Kapacity 4 193

V˘zkumné infrastruktury 2 008

V˘zkum ve prospûch MSP 1 228

Regióny znalostí 126

V˘zkumn˘ potenciál 320

Vûda ve spoleãnosti 329

Aktivity mezinárodní spolupráce 182

Nejaderné akce Spoleãného v˘zkumného centra 1 751
Celkovû ES 50 183
Revidovan˘ indikativní rozpoãet 7. RP ES pro jadernou energii Mil. €
(EURATOM) 2007 - 2013
V˘zkum jaderné fúze 2 900
Jaderné ‰tûpení a radiaãní ochrana 411
Jaderné  aktivity Spoleãného v˘zkumného centra 750
Celkovû EURATOM 4 061

Tabulka – Struktura nového návrhu rozpoãtu 7. RP ES

Návrh rozpoãtu 7. RP poãítá v rámci programu Spolupráce s v˘raznou
podporou projektÛ v oborech Energie (2 235 mil. €) a s tím úzce sou-
visejícího tématu Îivotní prostfiedí (vãetnû klimatick˘ch zmûn – 1 886
mil. €) a Doprava (vãetnû letectví – 4 150 mil. €). V‰ech uveden˘ch
témat, a navíc napfiíklad i tématu Bezpeãnost, se mohou t˘kat i pro-
jekty, zab˘vající se v˘zkumem a v˘vojem v ‰irokém oboru vodíkov˘ch
technologií. 

Evropská unie plánuje, Ïe by v roce 2020 mûla b˘t 2 % z celko-
vého poãtu vozidel a v roce 2040 dokonce jiÏ celá tfietina pohánûna
vodíkem. V˘zkum v tomto oboru je jiÏ od sedmdesát˘ch let financo-
ván prostfiednictvím Rámcov˘ch programÛ. Zatímco ve 2. RP (1988 –
1992) ãinil rozpoãet 8 mil. €, v 5. RP (1999 – 2002) to bylo jiÏ  více
neÏ 130 mil. € a v 6. RP (2003 – 2006) jiÏ rozpoãet ãiní témûfi 2,1 mld. €
a oãekává se, Ïe 250 – 300 mil. € bude investováno právû do vodíkov˘ch
technologií.  Nejv˘znamnûj‰ím evropsk˘m koordinaãním centrem pro

podporu tûchto technologií je Evropská  technologická platforma pro
v˘zkum vodíku a palivov˘ch ãlánkÛ (HFP) zaloÏená v roce 2004,  kte-
rá sdruÏuje více neÏ 200 subjektÛ z celé Evropy. âeská úãast byla a je
zatím jen velmi skromná. 

Ministerstvo prÛmyslu a obchodu uspofiádalo  v Praze konferenci
„Vodíkové technologie v âeské republice“, kde byl mimo jiné vyhlá-
‰en vznik âeské vodíkové technologické platformy, jejímÏ prostfied-
nictvím chce podporovat rozvoj vodíkov˘ch technologií v âR. Plat-
forma bude otevfiena v‰em právním subjektÛm, aktivním v tomto obo-
ru.  Pfiítomní zástupci firem, zab˘vajících se touto problematikou,
prezentovali pfii konferenci souãasn˘ stav oboru v âR, jeho moÏnosti,
priority i nûkteré konkrétní projekty. 

B¤ETISLAV KOâ, 

ECHO

Vznikne Česká vodíková technologická platforma



V roce 2005 byl prestiÏní Descartesovou cenou, kterou udûluje kaÏdo-
roãnû Evropská komise, ocenûn také první evropsk˘ v˘zkumn˘ projekt
z oblasti sociálních a humanitních vûd – Evropsk˘ sociální v˘zkum (Eu-
ropean Social Survey, ESS, http://www.europeansocialsurvey.com). Ev-
ropsk˘ sociální v˘zkum (ESS) je mezinárodní kvantitativní v˘zkumn˘ pro-
gram zamûfien˘ na zkoumání politicky v˘znamn˘ch postojÛ a hodnot,
které sdílejí obãané v evropsk˘ch demokraciích. ESS patfií od sv˘ch po-
ãátkÛ mezi pfiední v˘zkumné projekty Evropského v˘zkumného prosto-
ru (ERA) a je zafiazen mezi v˘znamné panevropské v˘zkumné infra-
struktury (Research Infrastructures). Od svého poãátku sleduje dodrÏo-
vání v˘jimeãnû vysok˘ch v˘zkumn˘ch standardÛ v oblasti
kvantitativních ‰etfiení. 

V˘zkumn˘ program ESS byl iniciován Stál˘m v˘borem pro Sociální vûdy
v Evropské nadaci pro vûdu (ESF), která sídlí ve ·trasburku, a vypracován
Centrálním koordinaãním t˘mem ve sloÏení Roger Jowell (NCSR, Lon-
d˘n, UK), Peter Mohler (ZUMA, Mannheim, Nûmecko), Björn Henrich-
sen (NSD, Norsko), Jaak Billiet (Universita v Lovani, Belgie), Willem Sa-
aris (Universita v Amsterdamu, Nizozemsko) a Ineke Stoop (Social en
Cultureel Planbureau, Haag, Nizozemsko). 

V rámci ESS pracuje na pfiípravû v˘zkumn˘ch ‰etfiení nûkolik orgánÛ. Na
vrcholu stojí Centrální koordinaãní t˘m (Central Coordinating Team), kte-
r˘ je odpovûdn˘ za design a koordinaci ESS. Jako odborn˘ poradní orgán
je mu k dispozici Vûdeck˘ poradní v˘bor (Scientific Advisory Board), coÏ
je mezinárodní v˘bor sloÏen˘ z odborníkÛ na kvantitativní v˘zkumná ‰et-
fiení z úãastnících se zemí, zástupce Evropské komise a zástupce Evrop-
ské nadace pro vûdu. Panel pro v˘bûry (Sampling Panel) je t˘m specia-
listÛ, ktefií s národními koordinátory konzultují a schvalují design v˘bû-
rÛ v úãastnících se zemích. Národní koordinátofii jsou odborníci pÛsobící
v úãastnick˘ch zemích, ktefií na sebe berou odpovûdnost za ‰etfiení v da-
né zemi. K dispozici je jim také Komise pro pfieklady -  t˘m specialistÛ
na pfieklady v˘zkumn˘ch nástrojÛ z anglické zdrojové verze do národ-
ních jazykÛ. Kromû v˘‰e uveden˘ch orgánÛ v rámci ESS pÛsobí také me-
todologická skupina, která  dohlíÏí na technické metodologické aspekty
v˘zkumu.

Na poãátku v˘zkumného programu ESS bylo poznání, Ïe ve vût‰inû ev-
ropsk˘ch zemí chybí relevantní a kvalitní data, která by umoÏÀovala
zkoumat spoleãnosti tûchto zemí v ãasové a mezinárodní komparativní
perspektivû. V mnoha zemích sice bûÏí kvalitní velké dlouhodobé ná-
rodní i mezinárodní komparativní v˘zkumné projekty, ty v‰ak nepfiiná-
‰ejí dostateãnû obsáhlá, standardizovaná a komparovatelná data o v‰ech
evropsk˘ch demokraciích. Proto si projekt ESS dal za cíl zab˘vat se ob-
sáhle populacemi v‰ech demokratick˘ch zemí západní, stfiední i v˘-
chodní Evropy, a to v ãasové i mezinárodní perspektivû. 

V˘zkumná ‰etfiení v terénu probíhají v rámci projektu ESS kaÏdé dva ro-
ky. Bûhem tûchto ‰etfiení jsou v úãastnících se zemích sbírána data k v˘-
zkumu politick˘ch témat a problémÛ (kriminalita, nerovnosti a dal‰í),  po-
stojÛ k demokracii (spokojenost s demokracií, legitimita demokracie, dÛ-
vûra v instituce, politická orientace atd.), zapojení se do politiky (zájem
o politiku, politická participace, volební chování, …), sociální a politic-
ké orientace (individualizace, viktimizace, postmaterialismus, …), vyu-
Ïívání médií a komunikace (ãtení novin a ãasopisÛ, sledování TV, po-
slech rádia, uÏívání internetu, …), sociálnû politické identity (národní
identita, etnocentrismus, xenofobie, patriotismus, …) a jin˘ch témat. Sa-
mozfiejmostí je zji‰Èování socio-demografick˘ch a socio-strukturálních
charakteristik dotázan˘ch a jejich domácností. 

Dvû tfietiny tematického obsahu ‰etfiení zÛstávají v kaÏdé vlnû stabilní,
jedna tfietina je promûnlivá. Jde o rotaãní moduly, na které je kaÏd˘ dru-
h˘ rok vypisován tendr. V rámci ESS I byl poskytnut prostor rotaãním mo-
dulÛm Obãanství, obãanská angaÏovanost a demokracie a Imigrace.
V druhé vlnû ESS byly zahrnuty moduly Ekonomická morálka, Vyhledá-
vání zdravotní péãe a Rodina, práce a blahobyt. Pro tfietí vlnu ESS, kte-
rá se uskuteãní v letech 2006 - 2007, v tendru zvítûzily moduly Osobní
a sociální blahobyt: vytváfiení indikátorÛ pro prosperující Evropu a âa-
sování Ïivota: organizace Ïivotní dráhy v Evropû.

V rámci ESS probíhá v˘bûr ‰etfien˘ch populací ve v‰ech zemích striktnû
pravdûpodobnostní metodou. Minimální efektivní velikost v˘bûru je spe-
cifikována na 1500 dotazovan˘ch ve vûku od 15 let v˘‰e (nebo 800 v ze-
mích s populací men‰í neÏ 2 mil. obyvatel) a cílová návratnost je stano-
vena na 75 %. Sbûr dat probíhá za pomoci tfií typÛ nástrojÛ - kontaktní-
ho formuláfie, hlavního dotazníku a nûkolika variant metodologického
doplÀkového dotazníku. Kromû hromadn˘ch dat sbíran˘ch pomocí tûch-
to nástrojÛ jsou bûhem doby terénního sbûru dat v kaÏdé zemi shro-
maÏìována i tzv. „event data“ - data o dÛleÏit˘ch událostech, která mo-
hou ovlivnit v˘sledek ‰etfiení. Tato data jsou archivována na internetu na
adrese http://www.scp.nl/users/stoop/ess_events/events_overview.htm.

První vlna ‰etfiení ESS probûhla v letech 2002 - 2003, druhá v období
2004 - 2005. První vlny se zúãastnilo 22 zemí  - Belgie, âeská republi-
ka, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Lucembursko, Maìar-
sko, Nûmecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
¤ecko, Slovinsko, ·panûlsko, ·védsko, ·v˘carsko a Spojené království
Velké Británie a Severního Irska. Druhou vlnu ESS dokonãilo 24 zemí -
Belgie, âeská republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie,
Lucembursko, Maìarsko, Nûmecko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Por-
tugalsko, Rakousko, ¤ecko, Slovensko, Slovinsko, ·panûlsko, ·védsko,
·v˘carsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Ukraji-
na.

Úãast jednotliv˘ch zemí závisí na tom, zda se jim podafií získat finanãní
prostfiedky na terénní sbûr dat na svém území. Jedním ze zdrojÛ financí
pro ESS jsou sice prostfiedky získané Centrálním koordinaãním t˘mem od
Evropské nadace pro vûdu a Evropské komise, z tûch jsou v‰ak hrazeny
náklady spjaté s bazální existencí programu (v˘voj v˘zkumn˘ch nástro-
jÛ, schÛzky orgánÛ ESS, pilotáÏe rotaãních modulÛ, archivování a distri-
buce dat atd.). Za âeskou republiku pfiipravilo obû vlny ‰etfiení ESS v˘-
zkumné oddûlení Hodnotové orientace ve spoleãnosti Sociologického
ústavu AV âR. Národním koordinátorem ESS pro âeskou republiku je
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. Terénní sbûr dat provedla v první vlnû
agentura STEM, v druhé vlnû SC&C. ESS I finanãnû podpofiilo Minister-
stvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, ESS II Grantová agentura âeské re-
publiky. Datové soubory z obou vln a jejich dokumentaci pro meziná-
rodní archivaci pfiipravil Sociologick˘ datov˘ archiv Sociologického ústa-
vu AV âR. 

Data z ESS je moÏno získat pfies internetové stránky v˘hradního depozi-
tora ESS - datového archivu Norwegian Social Science Data Service
(NSD, http://ess.nsd.uib.no). Na tûchto stránkách funguje i systém pro vy-
hledávání, distribuci a anal˘zu sociálních dat NESSTAR. Podmínkou pro
bezplatné získání dat i dokumentace je pouhá registrace. 

KLÁRA PLECITÁ – VLACHOVÁ,

SOCIOLOGICK¯ ÚSTAV AV âR, 

KLARA.PLECITA@SOC.CAS.CZ
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My‰lenka zaloÏit technologickou platformu pro potraviny na národní
úrovni se zrodila v Potravináfiské komofie âeské republiky (PK âR). Tato
iniciativa je logick˘m v˘sledkem angaÏovanosti PK âR v evropsk˘ch
strukturách a projektech. Potravináfiská komora âR je navíc zakládajícím
ãlenem Evropské technologické platformy potraviny pro Ïivot (European
Technology Platform Food for Life), která byla ustavena v ãervenci 2005.
Dal‰ím zakládajícím ãlenem evropské platformy je z tzv. nov˘ch zemí
jiÏ jen Maìarsko. 

âeská technologická platforma pro potraviny (âTP pro potraviny) ideo-
vû vychází z Evropské technologické platformy potraviny pro Ïivot (ETP
Food for Life), jejímÏ iniciátorem a administrátorem je Evropská konfe-
derace potravináfiského prÛmyslu (CIAA). Zdrojem tematické a metodic-
ké inspirace byla platforma evropská, ale vlastní realizace zaloÏení a exi-
stence národních platforem podléhá v rámci EU znaãné rozmanitosti
a nejednotnosti. Inspirací v tomto pfiípadû byly zku‰enosti a doporuãení
Technologického centra AV âR,  kolegÛ v jin˘ch státech EU a pfiedev‰ím
kolegÛ z platformy ãeského chemického prÛmyslu. Rozmanitost postu-
pÛ ustavení a následné existence je dána pfiedev‰ím zpÛsoby financová-
ní aktivit platformy.

Proč potřebujeme 
technologickou platformu pro potraviny?
Smysl existence âeské technologické platformy pro potraviny mÛÏe b˘t
vnímán mnoha zpÛsoby. I oãekávání jejího pfiínosu mohou b˘t rÛzná. Co
mÛÏeme oãekávat od platformy, aÈ uÏ z pozice potenciálního úãastníka,
uÏivatele v˘sledkÛ ãinnosti, státního úfiedníka nebo jako spotfiebitele?

Z vnûj‰ího pohledu je platforma zatím neãitelnou institucí, která má sna-
hu posílit v zájmu konkurenceschopnosti celoevropsk˘ proces inovace,
jehoÏ prostfiednictvím se jednotlivé strany zainteresované na klíãov˘ch
odvûtvích ekonomiky zavazují pracovat spoleãnû na urãení inovaãních
cílÛ, rozvoji nezbytn˘ch v˘zkumn˘ch programÛ a zavádûní jejich v˘-
sledkÛ do praxe. 

Z vnitfiního pohledu je smysl definován pfiedev‰ím oãekáváním prospû-
chu a pfiínosu jednotliv˘ch úãastníkÛ platformy. Úãastníci âTP pro po-
traviny tvofií na první pohled rozmanitou a nesourodou skupinu. Je to
proto, Ïe téma potravin nelze omezit pouze na potravináfisk˘ prÛmysl,
ale dot˘ká se celé skupiny  subjektÛ, kterou lépe charakterizuje pojem
potravinov˘ fietûzec. To znamená, Ïe úãastníky jsou subjekty v celém fie-
tûzci od prvov˘robcÛ, pfies subjekty zpracovávající suroviny na potravi-
ny aÏ po maloobchodní prodejce, vãetnû zpûtné vazby prostfiednictvím
sdruÏení spotfiebitelÛ atd.

Konkrétního pfiínosu pro jednotlivé úãastníky lze dosáhnout u prÛmyslu
prostfiednictvím definování stfiednû a dlouhodob˘ch podnikatelsk˘ch cí-
lÛ. Spoleãnost a spotfiebitelé mohou vidût pfiínos prostfiednictvím ovliv-
nûní budoucích v˘robkÛ tak, aby se zdravá volba  stala snadnou volbou,
prostfiednictvím zlep‰ené komunikace s ostatními úãastníky, pfiedev‰ím
prÛmyslem a akademick˘m sektorem. Pro akademick˘ sektor je pfiínos
charakterizován pfievádûním v˘zev do definovan˘ch v˘zkumn˘ch pro-
gramÛ, vût‰í spoluprací na evropské úrovni a lep‰í v˘mûnou informací
s ostatními úãastníky. Regulátory trhu zaujme zlep‰ená harmonizace na

národní a evropské úrovni, politiky pak lep‰í pfiístup k expertním a ne-
závisl˘m informacím. Pro vûdecká a podnikatelská média se zlep‰í po-
zice pro zásobování ãtenáfiÛ informacemi o inovacích a pfiíleÏitostech
v nejbliÏ‰ím moÏném termínu.

Vize a cíle platformy 
Vize a cíle má âeská technologická platforma pro potraviny shodné
s platformou evropskou. Tady lze pouÏít citaci z oficiálního materiálu ETP
Food for Life: „Vizí platformy je úãinná integrace strategicky zamûfiené-
ho národního a koordinovaného v˘zkumu v oblasti v˘Ïivy, potravin
a spotfiebitele a fiízení potravinového fietûzce, coÏ pfiinese inovované, no-
vé a zdokonalené potravináfiské v˘robky pro regionální, národní a glo-
bální trhy. Tyto nové produkty budou lépe odpovídat potfiebám a oãeká-
váním spotfiebitelÛ a budou mít spoleãnû s doporuãen˘mi zmûnami ve
stravovacích návycích a Ïivotním stylu pozitivní dopad na vefiejné zdra-
ví a kvalitu Ïivota. Takto cílené aktivity budou podporovat úspû‰n˘ a kon-
kurenceschopn˘ celoevropsk˘ agro-potravináfisk˘ prÛmysl, jehoÏ pod-
nikatelské fiízení bude zaloÏené na ekonomickém rÛstu, transferu tech-
nologií, ekologické udrÏitelnosti produkce a dÛvûfie spotfiebitelÛ.“

Cílem âTP pro potraviny je naplnûní uvedené vize na národní úrovni
a ‰ir‰í zapojení ãesk˘ch úãastníkÛ do evropsk˘ch aktivit v oboru. Je tfie-
ba zdÛraznit, Ïe podmínky evropské a národní jsou odli‰né. Proto i zpÛ-
sob naplnûní a dosaÏení cílÛ je a bude národnû specifick˘. Tomu je uzpÛ-
sobena i organizaãní struktura, která nenaplnila v âTP pro potraviny,
oproti evropské ETP Food for Life, oblast horizontálních aktivit, ale sou-
stfiedila se na ‰tíhlou organizaãní strukturu administrace platformy. Dále
je zamûfiena na efektivní podporu ãinnosti pracovních skupin v rámci pri-
orit. Proto jsou pro úspû‰né hledání celospoleãenského konsensu do ãin-
nosti platformy zapojeni zástupci v‰ech oborÛ prostfiednictvím ‰estnác-
tiãlenného fiídícího v˘boru. Souãástí tohoto orgánu jsou i pfiedstavitelé
jednotliv˘ch priorit z fiad vûdeck˘ch a v˘zkumn˘ch institucí. ZároveÀ
i Mirror Group, v na‰ich podmínkách nazvan˘ dohlíÏecí v˘bor, je obsa-
zen 20 – 25 zástupci v‰ech zainteresovan˘ch ministerstev a dozorov˘ch
orgánÛ.

âeská platforma pro potraviny si stanovila, na rozdíl od evropské, která
má sedm priorit, pouze pût základních priorit. Jedná se o priority, které
jsme schopni na národní úrovni efektivnû fie‰it pod vedením ãesk˘ch fie-
‰itelÛ s evropsk˘m renomé. Jin˘mi slovy priority, které si platforma na zá-
kladû pfiede‰l˘ch jednání s podniky a kapacitami z vûdeck˘ch a v˘-
zkumn˘ch organizací urãila na ustavujícím jednání, odráÏí aktuální
schopnost fie‰ení v ãesk˘ch podmínkách. Nicménû, ukáÏí-li se jiné prio-
rity jako úspû‰nû fie‰itelné, platforma tyto aktivity zastfie‰í a podpofií. S tím
souvisí i otevfienost platformy vÛãi nov˘m ãlenÛm. Tûm staãí pouze ak-
tivní snaha o zapojení do ãinnosti platformy k tomu, aby se stali nov˘m
úãastníkem a pfiípadnû roz‰ífiili pÛsobnost platformy do jin˘ch priorit.
V rámci níÏe uveden˘ch priorit jsou zfiízeny pracovní skupiny, které jiÏ
fie‰í konkrétní projekty.

V souãasnosti má âTP pro potraviny stanoveny následující priority :
- Potraviny a zdraví,
- Potraviny a spotfiebitel,
- Bezpeãné potraviny,
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Česká technologická platforma pro potraviny
DNE 20. B¤EZNA 2006 PROBùHLO V KAISER·TEJNSKÉM PALÁCI NA MALOSTRANSKÉM NÁMùSTÍ V PRAZE USTAVUJÍCÍ SETKÁNÍ ÚâASTNÍKÒ
„âESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY“.  O V¯ZNAMU TÉTO AKTIVITY POTRAVINÁ¤SKÉ KOMORY âR SVùDâILA ÚâAST
VÍCE NEÎ 120 ZÁSTUPCÒ POTRAVINÁ¤SKÉHO PRÒMYSLU, ZEMùDùLSKÉ PRVOV¯ROBY, LOGISTIKÒ, MALOOBCHODNÍCH PRODEJCÒ PO-
TRAVIN, SDRUÎENÍ SPOT¤EBITELÒ, ZÁSTUPCÒ FINANâNÍCH KRUHÒ, NOVINÁ¤Ò A P¤ÍSLU·N¯CH STÁTNÍCH A DOZOROV¯CH ORGÁNÒ
A DAL·ÍCH.



- Kvalita potravin a v˘roba,
- Komunikace, ‰kolení, transfer technologií (spojitá priorita pfies v‰echny
priority a ãinnosti).

Jak je vidût z názvÛ priorit, není zcela zfiejmé, jak˘ konkrétní projekt kam
zapadá, zda má blíÏe ke zdraví nebo ke kvalitû potravin atd. Z pohledu
naplnûní cílÛ platformy není podstatné, kam jednotlivé projekty zafiadit,
ale povaÏujeme za zcela zásadní fakt, Ïe na jednom projektu mohou pra-
covat úãastníci bez ohledu na to, k jaké pracovní skupinû se pÛvodnû
pfiihlásili. Podstatn˘ je v˘sledek a vyuÏitelnost projektÛ, nikoliv pouhé
provádûní. 

Institut technologické platformy jsme v âR uchopili specifick˘m zpÛso-
bem, s jak˘m jsme se zatím v ostatních zemích nesetkali. Platformu chá-
peme jako místo a bod diskuse, v˘mûny informací a tvorby spoleãného
postupu v‰ech úãastníkÛ s cílem naplnûní vize. Z toho dÛvodu je sou-
ãástí organizaãní struktury platformy i jakési centrum poradenství a pod-
pory pfii zpracovávání projektÛ k Ïádostem o podporu pro jednotlivé
úãastníky platformy.  V praxi se totiÏ setkáváme s poÏadavky úãastníkÛ
platformy o pomoc v orientaci v moÏnostech získávání podpory pro je-
jich projekty z rÛzn˘ch zdrojÛ v âeské republice a v EU a pfiedev‰ím
v administraci tûchto projektÛ. 

Jak jiÏ bylo zmínûno, téma potravin se t˘ká celé ‰kály oborÛ, které jsou
integrovány ve státní správû v rÛzn˘ch organizaãních strukturách. Cílem
platformy je prostfiednictvím ‰iroké skupiny úãastníkÛ a definováním spo-
leãného a mezioborového „Plánu ãinnosti“ (Strategic Research Agenda)
dosaÏení jednotného pfiístupu státních a dozorov˘ch orgánÛ k proble-
matice. Oãekávan˘m v˘sledkem tohoto pfiístupu je dodrÏení kontinuity
témat podpor poskytovan˘ch jednotliv˘mi státními institucemi v rámci
potravinového fietûzce. 

O v‰ech ãinnostech v rámci platformy, a to se t˘ká pfiedev‰ím jednotli-
v˘ch projektÛ, chceme informovat v‰echny úãastníky platformy pro-
stfiednictvím webové stránky, která bude slouÏit k získání informace kde
a kdo na ãem pracuje, pfiípadnû hledá-li spolufie‰itele ãi uÏivatele svého
v˘zkumu a jak˘m zpÛsobem je moÏné se k ãinnosti zapojit, pfiípadnû zís-
kat v˘sledek. Zfiejmou snahou je odstranûní duplicit v ãinnostech a stá-
tem podporovan˘ch projektech z oblasti potravin. 

Zdá se, Ïe koncepci technologick˘ch platforem, kterou konstituovala Ev-
ropská komise, se dafií úspû‰nû naplÀovat. DÛkazem toho budiÏ zaloÏe-
ní jiÏ zhruba 30 evropsk˘ch technologick˘ch platforem a nespoãet plat-
forem na národních úrovních. Ostatnû situaci v oblasti platforem je moÏ-
né pomûrnû spolehlivû sledovat na webov˘ch stránkách, napfi.
http://www.cordis.lu/technology-platforms.

âeská technologická platforma pro potraviny má zatím je‰tû jedno spe-
cifikum oproti evropské. âeská platforma nemá na národní úrovni jiné
oborové platformy, se kter˘mi by mohla spolupracovat. Na evropské
úrovni ETP Food for Life iniciuje spolupráci s tematicky blízk˘mi plat-
formami, jako je Chov a reprodukce hospodáfisk˘ch zvífiat – „FAIP“, Les-
nictví – „FTP“, Globální péãe o zdraví zvífiat – „GAH“, Genomie rostlin
a biotechnologie – „Rostliny pro budoucnost“.  Doufejme, Ïe se to v bu-
doucnu zmûní, a na národní úrovni zaãneme fie‰it více témat s evrop-
sk˘m v˘znamem. Odborníky na to jistû máme.

Více informací o âeské technologické platformû pro potraviny je k dis-
pozici na www.foodnet.cz, odkaz Technologická platforma.

JOSEF VAâKÁ¤,

POTRAVINÁ¤SKÁ KOMORA âESKÉ REPUBLIKY,

VACKAR@FOODNET.CZ
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Projekt eMapps.com získal finanãní podporu ve 4. v˘zvû programu IST
6. RP pro vûdu a v˘zkum. Projekt zaãal b˘t realizován v fiíjnu 2005 a bu-
de ukonãen v bfieznu 2008. Cílem projektu je vyuÏití poãítaãov˘ch her
pfii v˘uce na základních ‰kolách v nov˘ch ãlensk˘ch zemích. Tento cíl
je dÛleÏit˘ právû v tûchto zemích, které v souãasné dobû mûní svou le-
gislativu v oblasti základního a stfiedního ‰kolství a které velmi podporu-
jí vyuÏití informaãních technologií pfii v˘uce. Proto jsou cílovou skupi-
nou projektu nejen Ïáci a uãitelé základních ‰kol, ale i politici, ktefií na-
pomohou implementaci projektov˘ch v˘sledkÛ do ‰kolních osnov
zúãastnûn˘ch zemí.

V rámci projektu je vytváfiena otevfiená internetová platforma, kterou mÛ-
Ïe kter˘koliv uãitel ãi ‰kola pouÏít pro práci se vzdûlávacím materiálem.
Tato platforma umoÏÀuje vyuÏít stávající uãební materiál a vytvofiit z nûj
poãítaãovou hru. Práce s informacemi bude záleÏet jen na schopnostech
a tvofiivosti uÏivatelÛ. Platforma umoÏní transformaci jednotliv˘ch uãeb-
ních hodin do jednoduch˘ch her nebo spojení cel˘ch uãebních celkÛ do
sloÏitûj‰ích herních schémat.

Cílem projektu je zapojit co nejvíce základních ‰kol, které si v rámci pro-
jektu mohou vymûÀovat individuální zku‰enosti a navazovat dlouhodo-
bou spolupráci. ·koly mohou vyuÏívat databázi spoleãného vzdûlávací-
ho obsahu a nemusí tedy znovu a znovu vytváfiet stejná data a hry. Pro-
jekt rovnûÏ ãerpá ze zdrojÛ European Schoolnet, která je partnerem
projektu a která vlastní ãi spravuje velké mnoÏství Learning Objects ze
v‰ech zemí Spoleãenství. 

Projekt eMapps.com vyuÏívá moÏnosti spojit ke spolupráci rozsáhlou síÈ
‰kol a snaÏí se tuto spolupráci motivovat vytvofiením spoleãné hry, která
se prolíná cel˘m projektem. Tato hra je zaloÏena na tzv. „Living Map of
Europe“ a pracuje s geografick˘mi informacemi z jednotliv˘ch partner-
sk˘ch zemí. Spoleãná hra umoÏní ÏákÛm uvûdomit si skuteãnost, Ïe jsou
souãástí vût‰ího územního celku, kter˘ se fiídí urãit˘mi zákonitostmi pfii
respektování specifik jednotliv˘ch zemí. Dûti mohou poznávat zpÛsob
Ïivota a vzdûlávání sv˘ch vrstevníkÛ z ostatních zemí a porovnávat je se
Ïivotem ve své obci ãi regionu.

Projekt si v‰ak klade za cíl dûti aktivnû zapojit do tvorby vzdûlávacího
obsahu. Tato metodika se osvûdãila jiÏ v projektu CHIMER, kter˘ byl fi-
nancován v 5. RP. Zde dûti shromaÏìovaly informace a vytváfiely data t˘-
kající se kulturního dûdictví v partnersk˘ch regionech. Pfiitom pracovaly
s GPS, digitálními videokamerami a fotoaparáty i s mobilními telefony.
Ve‰kerá data pak v poãítaãové laboratofii upravovaly do poÏadovaného
formátu a kvality. Stejn˘ pfiístup je zvolen i v projektu eMapps.com, kdy
dûti tento obsah tvofií zejména pro spoleãnou hru.

Projekt eMapps.com se snaÏí co nejvíce vycházet z principu Alternate
Reality Game, kter˘ umoÏÀuje hrát hry nejen u poãítaãe ve tfiídû, ale i mi-
mo ‰kolu. Hra tvofií tzv. alternativní realitu, která  dûti obklopuje. Herní
úkoly mohou tedy dostávat formou SMS, MMS, telefonátÛ, e-mailÛ ãi úst-
ních pokynÛ uãitele a podobnû. Tím jsou nenásilnû nuceny stále vyhle-
dávat data a odpovûdi na kladené otázky. Odpovûdi pak mohou pre-
zentovat opût ústní formou ãi v podobû fotografie, e-mailu, videa, textu,
SMS… Dûti se tak uãí pracovat s informacemi, vyhledávat je z rÛzn˘ch
zdrojÛ na rÛzn˘ch platformách a rÛzn˘m zpÛsobem je prezentovat a dá-
le zpracovávat.

Herní prostfiedí eMapps.com je dûtem i uãitelÛm dÛvûrnû známé. Tímto
herním prostfiedím je totiÏ jejich obec ãi mûsto. T̆ m fotografÛ vyfoto-
graguje na úrovni ulic a domÛ celou herní oblast, ve které se nachází kaÏ-

dá z partnersk˘ch ‰kol. Tyto fotografie jsou pak zpracovány do herního
prostfiedí, které dûti znají a jsou schopny lépe plnit uãební zadání.

V první ãásti projektu bylo nezbytné peãlivû porovnat ‰kolní osnovy v‰ech
zúãastnûn˘ch zemí, vyuÏívání ICT pfii v˘uce, technické zázemí a herní
návyky dûtí i uãitelÛ. Od ledna 2006 je vytváfiena herní platforma, jejíÏ
prototyp bude dokonãen v dubnu 2006. Tento prototyp bude otestován
na setkání uãitelÛ v Nidû v Litvû, kde se budou uãit s platformou pracovat
a vytváfiet vlastní vzdûlávací hry. V prÛbûhu dal‰ího roku budou jednotli-
vé ‰koly s platformou pracovat a vytváfiet hry pro své vzdûlávací potfieby.
Pfiitom jim bude poskytována asistence formou workshopÛ a pracovních
semináfiÛ. V dal‰ím roce pak probûhne setkání dûtí ze zúãastnûn˘ch ‰kol.
Toto setkání umoÏní zjistit, zda vytvofiená platforma splÀuje poÏadavky
v‰ech partnersk˘ch ‰kol a zemí a zda má poÏadovan˘ dopad na kvalitu
v˘uky a pozornost dûtí. Ve‰keré poznatky pak budou zpracovány a pre-
zentovány na závûreãné konferenci, která bude pfiipravena pro pracovní-
ky ministerstev ‰kolství partnersk˘ch zemí. 

Do eMapps.com se zapojilo celkem 13 partnerÛ z 11 zemí. Z nov˘ch
ãlensk˘ch zemí se projektu úãastní âeská republika, Slovensko, Slovin-
sko, Maìarsko, Polsko, Litva, Loty‰sko a Estonsko.  V tûchto zemích se
do projektu zapojilo celkem 17 ‰kol. Technick˘m koordinátorem je Ci-
berespacio ze ·panûlska.

Za âeskou republiku se projektu úãastní  Czech Efficient Learning Node
a Cross Czech, a. s., která je i koordinátorem celého projektu. Cross
Czech, a. s., je jedním z prvních ãesk˘ch MSP, kter˘ je koordinátorem
v˘zkumného projektu s takov˘m mnoÏstvím partnerÛ. Evropská komise
sice podporuje úãast MSP v projektech 6. RP, nicménû je tato úãast ãas-
to velmi ztíÏena z dÛvodu tzv. „financial viability“ tûchto organizací.

KaÏd˘ MSP musí u v˘zkumn˘ch projektÛ typu STREP ãi IP prokázat
schopnost kofinancovat projektové aktivity. Finanãní síla se v‰ak posu-
zuje i u NoE, CA a SSA, pfiestoÏe jsou Evropskou komisí stoprocentnû fi-
nancovány (nebo právû proto). Pro ãeské organizace je v‰ak velmi ob-
tíÏné prokázat, Ïe mají natolik velk˘ obrat ãi zisky, které by uspokojily
poÏadavky Evropské komise. Proto je po nich ãasto poÏadován doda-
teãn˘ pfiehled objemu nasmlouvan˘ch zakázek. Ve vût‰inû pfiípadÛ ani
toto nestaãí a Evropská komise této organizaci buì neposkytne zálohu
na financování projektu, nebo poÏaduje bankovní garance.
Bankovní garance byly je‰tû donedávna v âR naprosto nemyslitelnou zá-
leÏitostí. S nástupem strukturálních fondÛ se v‰ak na‰e bankovní institu-
ce stávají flexibilnûj‰ími. Z vlastní zku‰enosti to mohu potvrdit jako fie-
ditelka Cross Czech, a. s., a koordinátorka eMapps.com. Situace Cross
Czechu byla ztíÏena i tím, Ïe v roce 2004 pro‰el transformací z fyzické
osoby na akciovou spoleãnost, a tudíÏ postrádal patfiiãnou finanãní his-
torii. Víceménû se dá fiíci, Ïe se v dobû negociace jednalo o novou firmu.
Evropská komise poÏadovala bankovní garanci, neboÈ eMapps.com zís-
kal dotaci 2,8 mil. €, které mûly b˘t zaslány na úãet Cross Czech, a. s.

Evropská komise velice podporovala koordinaci projektu mal˘m a stfied-
ním podnikem z nové ãlenské zemû. Zejména projektov˘ úfiedník, pan
Ian Pigott, prokázal neuvûfiitelnou vytrvalost pfii prosazování této koor-
dinace na finanãním oddûlení IST. V‰e se podafiilo zdárnû vyfie‰it zejmé-
na díky âSOB, a. s. Poboãka v Prokopovû ulici v Praze 3 vy‰la Cross Cze-
chu vstfiíc, zejména díky velkému pochopení fieditele banky Jindfiicha
·tûrby, kter˘ neváhal vytvofiit doslova nov˘ bankovní produkt ‰it˘ na mí-
ru. Smlouva s bankou byla konzultována s Evropskou komisí a její finál-
ní verze byla nakonec zdárnû podepsána a pfiiloÏena k projektové smlou-
vû. V âeské republice se jedná o precedentní záleÏitost. Projektov˘ úãet
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umoÏÀuje pouze bezhotovostní pfievody penûz na úãty partnerÛ, ktefií
jsou pfiesnû definováni ve smlouvû s Evropskou komisí. Úãet je bezú-
roãn˘, neboÈ vyplácení úrokÛ by muselo b˘t vykazováno jako projekto-
v˘ pfiíjem.

Dal‰í záleÏitosti spojené s projektovou negociací spoãívají zejména v pfii-
pravenosti koordinátora okamÏitû reagovat na pokyny pfiíslu‰ného pro-
jektového úfiedníka. Koordinátor musí nejprve shromáÏdit ve‰keré pod-
klady od projektov˘ch partnerÛ a b˘t prostfiedníkem pfii komunikaci se
v‰emi zúãastnûn˘mi stranami. Partnefii ãasto nereagují vãas a na jejich
rychl˘ch reakcích ãasto závisí doba podpisu smlouvy a získání zálohy
na financování projektu. Na druhé stranû pracovníci EK mohou urãit˘ ãas
zdánlivû mlãet a udrÏovat koordinátora i celé konsorcium v dobré vífie,
Ïe v‰e probíhá hladce. Najednou v‰ak zaãnou e-maily a telefonáty ozna-
mující, Ïe je nutno dodat dal‰í dokumentaci od nûkolika partnerÛ, ktefií
nepro‰li financial viability. Pfii své srpnové dovolené v ¤ecku jsem u se-
be mûla neustále mobil a na dálku komunikovala s projektov˘m úfiední-
kem i v‰emi partnery. Pokud by koordinátor nebyl dostateãnû flexibilní,
hrozilo by posunutí zaãátku projektu i o nûkolik mûsícÛ pozdûji. KdyÏ se
jiÏ zdálo, Ïe je v‰e v pofiádku a za dva dny bude na stranû EK podepsá-
na smlouva, obdrÏela jsem opût telefonát, Ïe nûktefií partnefii musí dodat
business plán sv˘ch aktivit do poledne dal‰ího dne. V˘sledkem bylo, Ïe
jsem sama zpracovala business plán pro asi 8 partnerÛ, v‰echny obvola-
la, povûfiila je, aby plány mírnû upravili dle skuteãnosti, dali na hlaviã-
kov˘ papír a odfaxovali na EK. Pokud bych plány nevypracovala za jed-
notlivé partnery, nestaãili by je sami vypracovat. To platí zejména o ne-
ziskov˘ch organizacích, které ãasto neprojdou financial viability
a o business plánu nemají nejmen‰í ponûtí.

Pfii realizaci projektu samotného je nutné se ubezpeãit, Ïe v‰ichni part-
nefii skuteãnû vûdí, co je jejich projektov˘m úkolem. Komunikace je zá-
kladním stavebním kamenem celého projektu. Z vlastní zku‰enosti do-
poruãuji pro kaÏdého partnera zvlá‰È vypracovávat úkoly na ‰estimûsíã-
ní období dopfiedu. Je dÛleÏité v‰echny vãas upozorÀovat, Ïe asi za 
2 mûsíce mají dodat dílãí projektov˘ v˘stup, finanãní uzávûrku, zprávu
atp. Je rovnûÏ dÛleÏité se obrnit trpûlivostí, protoÏe témûfi Ïádn˘ partner
nebude plnit své úkoly vãas a vÏdy se vyskytnou jeden ãi dva partnefii,
ktefií budou vÏdy nedostiÏní a úkoly nebudou plnit vÛbec. Koordinátor
musí b˘t také pfiipraven na to, Ïe se na nûj partnefii budou obracet s ne-
smysln˘mi otázkami a ani je nenapadne si prostudovat materiály a ta-
bulky, které jim pracnû na míru vytvofiil.

Doporuãuji pouÏít systém pro fiízenou komunikaci, automatické uklá-
dání a rozesílání korespondence v urãen˘ch termínech atp. Projektov˘

management je ãasovû nároãn˘ a je nutné se obrnit trpûlivostí a diplo-
macií. Koordinátor je ãasto i katalyzátorem osobních neshod mezi part-
nersk˘mi organizacemi ãi jednotlivci.

Pfies v‰echny tyto obtíÏe mohu fiíci, Ïe cel˘ proces negociace i realizace
projektu je neocenitelnou zku‰eností a ‰kolou a tyto zku‰enosti zcela ji-
stû v budoucnu zúroãíme. Není toho jiÏ mnoho, co by nás pfii projekto-
vém managementu mohlo pfiekvapit. Cestou k úspûchu je pracovat na
projektu, kter˘ je ãlovûku tematicky blízk˘ a práce na nûm jej baví. A na-
prosto nezbytné je vybrat si osvûdãené partnery, na které je moÏné se
spolehnout.

ROMANA K¤ÍÎOVÁ, 

CROSS CZECH, A. S.,  

ROMANA.KRIZOVA@CROSSCZECH.CZ
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Fakta o projektu

Název projektu: eMapps.com
Motivování k aktivní úãasti dûtí základních ‰kol k vyuÏití digitálních
online technologií pro tvÛrãí pfiíleÏitosti v multimédiích 
Doba trvání projektu: fiíjen 2005 – bfiezen 2008
Dotace EK: 2,8  mil. €

Projektoví partnefii:
Cross Czech, a. s.
Ciberespacio SL
MDR Partners
The Manchester Metropolitan University
EUN Partnership AISBL
Czech Elearning Network
elfa, s. r .o.
Univerza v Ljubljani
SVIETIMO IR KULTUROS MOBILIUJU TECHNOLOGIJU

INSTITUTAS
Tiger Leap Foundation
Berzsenyi Dániel FŒiskola
SCDA “Mezazile”
Stowarzyszenie - Mi´dzynarodowe Centrum Zarzàdzania Infor-

macjà – The International Center for Information Manage-
ment, Systems, Services

Koordinátor: Mgr. Romana KfiíÏová
e-mail: romana.krizova@crossczech.cz

Zmûna pracovi‰tû skupiny transferu technologií
Technologické centrum oznamuje,  Ïe skupina transferu technologií od 1. 5. 2006 

je pfiemístûna na nové pracovi‰tû v ulici Ve Struhách 27,  Praha 6 (2. patro). 
Telefony a e-maily na pracovníky projektÛ CIRC a CETT se nemûní, 

spojení je moÏné i pfies ústfiednu Technologického centra  234 006 100. 
Podrobnosti a kontakty jsou uvedeny také na  www.circ.cz a www.cett.cz 

nebo na stránkách Technologického centra www.tc.cz. 

Tû‰íme se na dal‰í spolupráci.
Skupina transferu technologií TC AV âR



Konferenci pofiádala belgická federace podnikÛ FEB se Svazem prÛmys-
lÛ Evropského spoleãenství UNICE ve spolupráci s Evropskou komisí
a dal‰ími organizacemi, sponzory a mediálními partnery. Zá‰titu nad ak-
cí pfievzali král Albert II. a pfiedseda Evropské komise José Manuel Bar-
roso. Konference, které se zúãastnilo pfies 2000 úãastníkÛ, si kladla za cíl
posílit dialog mezi sférou podnikatelÛ a tvÛrci evropské politiky.

Na konferenci byla organizována dvû plenární zasedání a fiada tematic-
k˘ch sekcí diskusních fór. Zasedání mûla formu panelÛ a úãastníci se
s prÛbûhem diskuse mohli seznámit prostfiednictvím krátk˘ch zpráv. Ty
jsou ostatnû vãetnû prezentací pfiedná‰ejících k dispozici na www.
ebsummit.org.

Plenární zasedání byla zamûfiena na hlavní téma konference a tematic-
ké sekce je hloubûji analyzovaly oblastech MSP a informaãních techno-
logií, ekologick˘ch inovací, evropské
prÛmyslové základny, budování znalost-
ní spoleãnosti, jednotného trhu sluÏeb,
regionální politiky, inovace, státní po-
moc v˘zkumu, partnerství vûdy a podni-
katelského sektoru. V blocích s pfiíspûv-
ky ãlensk˘ch zemí referoval kaÏd˘ stát
o své vládní politice pro dosaÏení lisa-
bonsk˘ch cílÛ.

Na prvním plenárním zasedání zamûfie-
ném na budování Evropy excelence kon-
statoval belgick˘ ministersk˘ pfiedseda
Verhofstadt, Ïe se nedafií plnit lisabonské
cíle a pozice Evropy se v nûkter˘ch
aspektech dokonce zhor‰uje, napfi.
v konkurenceschopnosti, která klesá téÏ
v dÛsledku hospodáfiského rozvoje âíny
a Indie. Pfiipomnûl vysoké daÀové zatí-
Ïení v Evropû a zdÛraznil nutnost zavést
daÀové stropy. Mûla by b˘t lépe zpraco-
vána strategie v oblasti v˘zkumu a v˘vo-
je, brzdou je rovnûÏ neexistence jednot-
ného evropského patentu. Jako pozitivní
pfiíklad uvedl, Ïe v Belgii jiÏ lze zaloÏit
firmu bûhem tfií dnÛ. Pfiedseda Evropské
komise Barroso zdÛraznil nutnost zlep‰it
pfiístup MSP k informacím a sníÏit jejich
administrativní zátûÏ. Dále podtrhl nut-
nost vypracování jednotné energetické
politiky. Pfiedseda správní rady Siemens
Heinrich v. Pierer kritizoval velké mnoÏství bilaterálních smluv, které dis-
kriminují firmy z ostatních zemí. 

Druhé plenární zasedání se vûnovalo otázkám transformace znalosti do
hospodáfiského rÛstu. Námûstek federálního ministra financí USA Samp-
son zdÛraznil nutnost ochrany práv k du‰evnímu vlastnictví, v níÏ Evro-
pa zaostává za USA, a mezi dal‰ími faktory zmínil niÏ‰í daÀové zatíÏení
podnikatelÛ v USA a jejich schopnost rychleji zavádût nejnovûj‰ích tech-
nologií do praxe. ¤editel firmy Mittal Steel Company vidí optimisticky
opûtovn˘ rozvoj oceláfiského prÛmyslu v Evropû a konstatoval, Ïe reali-
zovat nákup firmy v EU uÏ je pomûrnû snadné, ale zavést v této akvíro-

vané firmû nové postupy a metody fiízení zÛstává obtíÏné. Místopfiedse-
da EK Verheugen povaÏuje za prioritní vytvofiení jednotného evropské-
ho trhu, zatraktivnûní Evropy pro podnikání a vytvofiení znalostní eko-
nomiky. 
Na zasedání pfiedal prezident UNICE Ernest-Antoine Seilliere Günteru
Verheugenovi oficiální poÏadavek v‰ech ãlenÛ tohoto svazu, aby byly
urychlenû zavedeny reformy vedoucí k hospodáfiskému rÛstu a tvorbû
pracovních míst, odmítnut protekcionismus, vyuÏívány pfiínosy globali-
zace a fie‰ena ekonomická a politická krize EU. Dokument, kter˘ dále
uvádí priority UNICE pro jednání jarního summitu Evropské unie, pode-
psalo 39 ãlensk˘ch organizací, za âR prezident Svazu prÛmyslu a do-
pravy J. Míl.

Tematické zasedání MSP a informaãní technologie konstatovalo, Ïe vy-
uÏívání informaãních a komunikaãních technologií v Evropû je uspoko-

jivé, nicménû podniky by mûly nutnû do-
sáhnout vût‰í dynamiky pfii zavádûní nej-
modernûj‰í techniky a souãasnû prudk˘
rozvoj tohoto oboru vyvolává nutnost
v pfiedstihu zavádût jednotné normy.

Na zasedání o ekologick˘ch inovacích
komisafi EU pro Ïivotní prostfiedí Stavros
Dimas prohlásil, Ïe investice do ekologie
se projeví teprve v dlouhodobém hori-
zontu. ¤editel firmy Shell Jeroen van der
Veer zdÛraznil nutnost zabezpeãení do-
dávek energií i v dobû pfiírodních, politic-
k˘ch i ekonomick˘ch krizí. W. Sachs
z Wuppertalu upozornil na problematiku
vyuÏívání drah˘ch technick˘ch zafiízení,
která jsou v provozu fiádovû jednu hodi-
nu dennû.

V ãásti zamûfiené na evropskou prÛmy-
slovou základnu fieditel firmy Phillips
Kleisterlee uvedl tûchto ‰est priorit, které
musí Evropa sledovat, chce-li b˘t konku-
renceschopná: vzdûlání, podnikatelsk˘
duch, vût‰í zavádûní inovací, pruÏnûj‰í
trh práce, ménû regulací, dobré nápady
a realizace konkrétních akcí. Zde byl rov-
nûÏ formulován poÏadavek na vznik ce-
loevropské burzy s vlastním burzovním
indexem i nûkter˘mi aktivitami podporu-
jícími rozvoj podnikÛ, jako má americk˘

NASDAQ. RovnûÏ banky mají stále národní charakter. Dal‰ím námûtem
je zfiízení Evropského technologického institutu. 

Ve ãtvrté tematické sekci komisafi EU pro vûdu a v˘zkum Potoãnik pfii-
pomnûl cíl investovat do vûdy a v˘zkumu 3 % HDP, kter˘ se nedafií pl-
nit. Informoval o technologick˘ch platformách a Evropské v˘zkumné ra-
dû. Pfiedseda expertní skupiny pro vûdu a v˘zkum EU Aho zdÛraznil nut-
nost vût‰í mobility pracovních sil a kapitálu, zejména rozvinutí
financování rizikov˘m kapitálem u firem s krátkou historií. V této sekci
informoval T. Hruda, fieditel CzechInvestu, o trendu podpory zahraniã-
ních investic v âR od rozsáhl˘ch zahraniãních investic s nízkou pfiida-
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Předseda Evropské komise José Manuel Barroso převzal záštitu nad konferencí

Mezinárodní konference „ European Business Summit“
VE DNECH 16. - 17. B¤EZNA 2006 PROBùHL V BRUSELU âTVRT¯ ROâNÍK KONFERENCE „EUROPEAN BUSINESS SUMMIT“ POD NÁZVEM:
VYTVO¤ME EVROPU EXCELENCE PROMùNOU ZNALOSTÍ V HOSPODÁ¤SK¯ RÒST .



nou hodnotou k men‰ím hi-tech projektÛm s vysokou pfiidanou hodno-
tou. 

V dal‰í tematické sekci zamûfiené na jednotn˘ trh sluÏeb se témûfi v˘-
hradnû diskutovalo o Bolkensteinovû smûrnici o volném pohybu sluÏeb,
jeÏ vyvolává rozpaky. Pfiedná‰ející vidûli ve schválené podobû smûrnice
promarnûnou pfiíleÏitost pro evropsk˘ rozvoj a vznik nov˘ch pracovních
míst.

Na zasedání o státní pomoci v˘zkumu komisafika EU pro konkurence-
schopnost N. Kroesová pfiipomnûla, Ïe podle Smlouvy o ES je státní po-
moc povolena pouze v˘jimeãnû v pfiesnû definovan˘ch pfiípadech. In-
formovala o pfiipravovaném Akãnímu plánu státní podpory (bude publi-
kován v druhé polovinû roku 2006). Diskutující se shodli na tom, Ïe je
tfieba minimalizovat státní podporu, ale pokud existuje, je nutno vylep-
‰it její fungování.

Sekce „partnerství mezi vûdou a podnikáním“ konstatovala, Ïe tyto vaz-
by nejsou dostateãné. V poslední sekci pak G. Meadows z direktoriáru
EK pro regionální politiku pfiipomnûl, Ïe v pfiipravovaném rozpoãtu EU
je 180 mld. € vûnováno pro regionální politiku. Na to reagoval ãlen
správní rady ·koda Auto Martin Jahn tím, Ïe pro úspûch není rozhodují-
cí objem prostfiedkÛ, ale zpÛsob jejich vyuÏití.

V prezentacích jednotliv˘ch ãlensk˘ch zemí EU na téma reforem a pl-
nûní Lisabonské strategie vystoupil T. Vyhnánek z Ministerstva financí âR

a uvedl tfii priority udrÏitelného rÛstu ãeské ekonomiky – udrÏení mak-
roekonomické stability, investice do vûdy, v˘zkumu a inovací a pruÏn˘
pracovní trh. V paralelních sekcích uspofiádal CzechInvest panelovou
diskusi na téma „âeská republika – od znalosti k inovacím, od inovací
k rÛstu“, na které vystoupili V. Mafiík z âVUT, J. DoleÏal z firmy Honey-
well, J. Slovák z Masarykovy univerzity, E. Zeman z DHI Hydroinform.,
J. Kaufhold z Cadence Design Systems a T Bohrn z Czechinvestu. 

Pomûrnû obecnû formulovaná témata jednotliv˘ch zasedání nepfiinesla
mnoho nového, nebyly prezentovány Ïádné hlub‰í anal˘zy toho stavu,
ani v˘hledy fie‰ení, fiada my‰lenek zaznûla jiÏ pfied dvûma lety. Prohlu-
bující se integrace Evropy v‰ak vytváfií tlak na fie‰ení nov˘ch úkolÛ. Jed-
ná se o vytvofiení nov˘ch spoleãn˘ch politik (energetická), ale zejména
o zavedení celoevropsk˘ch pfiedpisÛ a norem, které by uvolnily sice de-
klarovan˘, ale nedostateãnû realizovan˘ voln˘ trh v oblastech pohybu
sluÏeb, kapitálu, vzdûlání, ochrany du‰evního vlastnictví, telekomuni-
kací a dal‰ích. Pfievládá národní ochranáfiství a snahy po masivní sociál-
ní ochranu zamûstnancÛ. Diskutující kritizovali byrokratické podnika-
telské prostfiedí i pohled na podnikatele. Opakovanû byla zdÛraznûna
nutnost investovat do vzdûlání a zlep‰it kariérní moÏnosti evropsk˘ch
vûdcÛ. Pfií‰tí, 5. roãník European Business Summit se bude konat v Bru-
selu v bfieznu 2007 pfii pfiíleÏitosti 50. v˘roãí vzniku EU.

MARTIN ·KARKA,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

SKARKA@TC.CZ

Akce, která je kaÏdoroãnû vyhla‰ována jiÏ od roku 2003 pfiinesla v˘-
znamn˘ posun v úrovni  spolupráce mezi Spoleãn˘m v˘zkumn˘m cent-
rem EK (JRC) a v˘zkumn˘mi pracovi‰ti v nov˘ch ãlensk˘ch a kandidát-
sk˘ch zemích. V roce 2005 bylo organizováno 102 ‰kolicích semináfiÛ
zamûfien˘ch na rÛzné vûdecké a technické aspekty evropsk˘ch politik.
Tûchto semináfiÛ se úãastnilo celkem 4019 expertÛ, z toho 1 270 z no-
v˘ch ãlensk˘ch zemí. Semináfie jsou otevfieny také odborníkÛm ze sou-
ãasn˘ch  kandidátsk˘ch a dal‰ích zemí, na jejichÏ zapojení do sv˘ch ak-
tivit  má JRC zájem. Úãastníci vyjadfiují svÛj názor na ‰kolení prostfied-
nictvím standardizovan˘ch hodnotících formuláfiÛ, coÏ umoÏÀuje zlep‰it
efektivitu budoucích akcí. Roz‰ífiila se také spolupráce s DG Enlargement
– TAIEX organizováním 13 spoleãn˘ch workshopÛ.

V roce 2005 JRC publikovalo elektronick˘ kurs o zji‰Èování GMO v po-
travinách a potravináfisk˘ch surovinách. CD bylo distribuováno tisícov-
ce odborníkÛ z národních kontrolních laboratofií a v˘zkumn˘ch ústavÛ.
V loÀském roce bylo v jednotliv˘ch institutech JRC otevfieno 71 nov˘ch
pracovních míst (na dobu urãitou), urãen˘ch v˘hradnû zájemcÛm z no-
v˘ch ãlensk˘ch zemí, kandidátsk˘ch a pfiístupov˘ch zemí. Poãet za-
mûstnancÛ z tûchto zemí se zv˘‰il na 228 (ze 154 v pfiedchozím roce) a
tvofií 8,4 % v‰ech zamûstnancÛ JRC, coÏ je pravdûpodobnû nejvíce ze
v‰ech DG Evropské komise (kromû pfiekladatelsk˘ch a tlumoãnick˘ch
sluÏeb). âeská republika má v JRC 28 expertÛ (údaj z prosince 2005, v
roce 2004 to bylo 22 expertÛ) a zaujímá v poãtu odborníkÛ z nov˘ch
ãlensk˘ch zemí tfietí místo za Polskem (45) a Rumunskem (39).

Uspokojivá je spolupráce nov˘ch ãlensk˘ch a kandidátsk˘ch státÛ s JRC
v tzv. Institucionálních sítích; tato spolupráce reprezentuje 28 % evrop-
sk˘ch partnerství JRC. âeská republika je do tûchto sítí dobfie integrová-
na, spolupracuje v 38 z nich. Rezervy jsou stále v zapojení nov˘ch ãlen-
sk˘ch a kandidátsk˘ch zemí do spoleãn˘ch projektÛ s JRC v 6. RP. âes-

ká republika má ve spoleãn˘ch projektech s JRC v 6. RP 49 partnerÛ, coÏ
je spoleãnû s Polskem nejvy‰‰í poãet z nov˘ch ãlensk˘ch zemí.

Nov˘ prvek v prohloubení spolupráce s JRC pfiinesla organizace “Kula-
t˘ch stolÛ s JRC”. V roce 2005 se konaly ve Slovinsku, Polsku, âeské re-
publice, na Kypru a Slovensku. Prostfiednictvím tûchto akcí obdrÏelo JRC
celkem 256 návrhÛ na  spolupráci, z toho 58 návrhÛ bylo z âR. V ná-
vaznosti na Kulaté stoly bylo organizováno nûkolik akcí – v âR to byl se-
mináfi zamûfien˘ na posílení spolupráce v bezpeãnostním v˘zkumu, kte-
r˘ se konal v prosinci 2005.

Plán na rok 2006
Pokraãování “Akce” pro rok 2006 je plánováno na základû anal˘zy v˘-
sledkÛ z roku 2005 a aktuálních potfieb. âástka vyãlenûná na tyto úãely
se blíÏí 10 mil. €. Aktivity budou zahrnovat:
- projekty zamûfiené na specifické potfieby cílov˘ch zemí v oblastech ja-

ko metrologie, zemûdûlství, rybáfiství, potraviny, Ïivotní prostfiedí, che-
mické látky a zdraví, v˘zkum, inovace a informaãní spoleãnost, ener-
getika, jaderná bezpeãnost, bezpeãnostní v˘zkum,

- více neÏ 120 semináfiÛ a ‰kolicích kursÛ,
- více neÏ 100 nabídek krátkodob˘ch pracovních pobytÛ a moÏnost ob-

novení stávajících pracovních kontraktÛ,
- pofiádání informaãních akcí.

Pfiehled nabídek ‰kolicích semináfiÛ a pracovních nabídek do jednotli-
v˘ch institutÛ JRC pfiineseme po vyhlá‰ení “Akce” na rok 2006 na
www.tc.cz a www.6rp.cz/JRC. Informace o aktivitách JRC jsou publiko-
vány na http://www.jrc.cec.eu.int/.

NAëA KONÍâKOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KONICKOVA@TC.CZ
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Hlavním úkolem Evropské kosmické agentury (European Space Agency),
která sídlí v PafiíÏi,  je vytváfiení koncepce evropského kosmického v˘-
zkumu a jeho realizace v praxi. Kromû toho ESA spolupracuje na vy-
bran˘ch projektech mimoevropsk˘ch kosmick˘ch agentur. V souãasné
dobû (duben 2006) je ãleny ESA celkem 17 evropsk˘ch zemí. âeská re-
publika mezi nû zatím nepatfií, ale má statut tzv. zemû spolupracující (co-
operating state). Zku‰en˘m v˘zkumn˘m pracovníkÛm i zaãínajícím ab-
solventÛm vysok˘ch ‰kol z ãlensk˘ch nebo spolupracujících zemí nabí-
zí ESA zajímavé stáÏe. Tyto stáÏe jsou organizovány v rámci programÛ
Young graduate trainees a Postdoctoral research fellowships. Nutnou
podmínkou pro absolvování stáÏí ESA je komunikace v angliãtinû nebo
ve francouz‰tinû.

Program Young graduate trainees je urãen pro absolventy vysok˘ch ‰kol
technického a pfiírodovûdného zamûfiení s Ïádnou nebo minimální od-
bornou praxí, ktefií mají zájem o práci v evropském kosmickém v˘zku-
mu nebo prÛmyslu.  KaÏd˘ rok – obvykle v listopadu nebo v prosinci -
uvefiejÀuje ESA na sv˘ch webov˘ch stránkách informace o voln˘ch mís-
tech pro stáÏisty (training opportunities). Uchazeãi o stáÏ ode‰lou Ïádost
v daném ãasovém termínu.  Na základû pfiedloÏen˘ch Ïádostí a dispo-
nibilního rozpoãtu vybere ESA bûhem nûkolika t˘dnÛ nejlep‰í uchazeãe
a pozve je na pohovor, kter˘ vût‰inou probíhá v únoru nebo v bfieznu.
Úspû‰ní uchazeãi pak nastupují na stáÏ v dubnu, v kvûtnu nebo v ãer-

vnu. Délka stáÏe je 12 mûsícÛ a nelze ji prodlouÏit. K základnímu mû-
síãnímu stipendiu ESA ve v˘‰i 2 – 2,4 tis. € jsou pfii splnûní urãit˘ch pod-
mínek vypláceny pfiíplatky (monthly expatriation allowance, installation
allowance).  

Program  Postdoctoral research fellowships se t˘ká mlad˘ch vûdeck˘ch
pracovníkÛ, ktefií nedávno získali kvalifikaci PhD v technick˘ch nebo pfií-
rodovûdn˘ch oborech. StáÏe jsou v tomto programu k dispozici ve dvou
formách: interní a externí. V obou pfiípadech je délka  stáÏí dva roky -
bez moÏnosti prodlouÏení. ESA financuje v rámci tohoto programu pfii-
bliÏnû 30 interních a 20 externích stáÏistÛ souãasnû.

Interní stáÏisté pracují ve v˘zkumn˘ch zafiízeních ESA. Îádosti o interní
stáÏe je moÏné pfiedkládat kdykoliv. Uchazeãi vybraní na základû pfied-
loÏen˘ch Ïádostí jsou zváni na pohovor, úspû‰ní Ïadatelé pak nastupují
na stáÏ bûhem tfií mûsícÛ po pohovoru. Základní mûsíãní stipendium se
pohybuje v rozmezí 2 – 2,8 tis. €, pfii splnûní jist˘ch podmínek jsou vy-
pláceny  pfiíplatky – podobnû jako v programu Young graduate trainees.
Externí stáÏisté provádûjí v˘zkum v oborech, které urãuje ESA, pracují
v‰ak v rÛzn˘ch hostitelsk˘ch institucích mimo ESA. Hostitelsk˘mi insti-
tucemi mohou b˘t evropské univerzity nebo jiná evropská v˘zkumná
pracovi‰tû. Bûhem roku jsou obvykle dvû uzávûrky pro pfiedkládání Ïá-
dostí o externí stáÏe (31. bfiezna a 30. záfií), v˘bûrové fiízení pak probíhá

Na internetov˘ch stránkách Ministerstva informatiky http://www.
micr.cz/pracdotaz/ najdou podnikatelé dotazník, kter˘ má pomoci vy-
lep‰it elektronické sluÏby a pfiispût k dal‰ímu rozvoji sluÏeb eGovern-
ment2Business (eG2B) v âR. Jeho cílem je zjistit informace o zku‰enos-
tech a potfiebách v oblasti elektronick˘ch sluÏeb státu pro podnikatele.
Respondenti se mohou mimo jiné vyjádfiit k tomu, kde vidí slabiny sou-
ãasného stavu a jaké dal‰í sluÏby povaÏují za potfiebné elektronizovat.
Anketu zvefiejnilo ministerstvo ve spolupráci se SdruÏením pro infor-
maãní spoleãnost, Svazem prÛmyslu a dopravy âR, Asociací pro elek-
tronickou komerci a spoleãností Cross Czech, a. s. PrÛzkum je provádûn
v rámci evropského projektu TRANSFER EAST.

TRANSFER-EAST je projekt 6. RP EU, priorita IST, typu Specific Support
Action, jehoÏ cílem je pfienos pfiíkladÛ dobré praxe v oblasti eGovern-
mentu mezi star˘mi a nov˘mi ãlensk˘mi státy EU. Smyslem je umoÏnit
zástupcÛm ãeské vefiejné správy pfiístup k ovûfien˘m pfiístupÛm v návrhu
a implementaci elektronick˘ch sluÏeb pro podnikatele – eGovernment-
to-Business. TRANSFER-EAST se také zab˘vá legislativními pfiekáÏkami
pro uplatnûní tûchto pfiíkladÛ dobré praxe a umoÏÀuje v˘mûnu zku‰eností
a názorÛ mezi rÛzn˘mi úrovnûmi zainteresovan˘ch skupin. Cílem je
urychlit pfiechod k ekonomice a spoleãnosti zaloÏené na informaãních
technologiích a zlep‰it efektivitu vztahu mezi státní administrativou a pod-
nikatelskou sférou. V souãasné dobû probíhá první fáze projektu. Aktuál-
ní aktivitou je navázání spolupráce s institucemi státní správy a samos-
právy, které mají zájem o zprostfiedkování znalostí a zku‰eností v oblasti
elektronick˘ch sluÏeb pro podnikatele. Zájemci o spolupráci mohou kon-
taktovat zodpovûdného fie‰itele projektu na níÏe uveden˘ kontakt.

TRANSFER-EAST bude podporovat “e-Europe-e-Government Good Prac-
tice Framework”, kter˘ je podporován Evropskou komisí s cílem zv˘‰it
v˘mûnu a spolupráci mezi ãlensk˘mi zemûmi. Projekt byl oficiálnû za-
hájen v lednu 2006 a bude realizován ve tfiech hlavních krocích:  

1. Pfiehled aktuálního stavu implementace elektronick˘ch sluÏeb pro
podnikatele v nov˘ch ãlensk˘ch zemích, prÛzkum poÏadavkÛ podnika-
telÛ na elektronické sluÏby státní administrativy, v˘bûr oblastí potenciál-
nû vhodn˘ch pro transfer inovativních nástrojÛ, metod a pfiístupÛ, zain-
teresování státní administrativy do realizace projektu. Na základû tûch-
to anal˘z a úvodních aktivit bude vybrán soubor 25 evropsk˘ch pfiíkladÛ
dobré praxe.

2. Z primární databáze 25 pfiíkladÛ dobré praxe bude vybráno 10 pfií-
kladÛ pro uskuteãnûní transferu do nov˘ch ãlensk˘ch zemí na základû
studií proveditelnosti. Vybrané technologie a pfiístupy budou podrobnû
dokumentovány.

3. Vlastní transfer vybran˘ch technologií bude uskuteãnûn v rámci works-
hopÛ, ‰kolení a setkání se zástupci zúãastnûn˘ch institucí státní admi-
nistrativy. Pfiedpokládá se realizace dvou pilotních akcí v kaÏdé ze zú-
ãastnûn˘ch zemí.

Projekt zahrnuje pût nov˘ch ãlensk˘ch zemí (âR, SR, Maìarsko, Slovin-
sko a Polsko) a ãtyfii staré ãlenské zemû (Itálie, Nûmecko, Belgie, Dán-
sko). Koordinátorem je italská spoleãnost Sviluppo Italia, ãesk˘m part-
nerem je spoleãnost Cross Czech, a. s.

Kontakt na ãeského partnera projektu: RNDr. Petr Kofián, Ph.D.,  CROSS
CZECH a. s., ·panûlská 4, 120 00 Praha 2, âR,  tel.: + 420 221 590 764,
+ 420 602 771 748, fax: + 420 221 590 797, e-mail: petr.koran
@crossczech.cz, www.crossczech.cz

PETR KO¤ÁN,

CROSS CZECH, a. s.,

PETR.KORAN@CROSSCZECH.CZ

TRANSFER EAST - rozvoj elektronických služeb pro podnikatele 
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Nabídka stáží European Space Agency (ESA)



v ãervnu a v prosinci. V˘sledky jsou uchazeãÛm oznamovány po nûko-
lika t˘dnech, tj. v ãervenci nebo v lednu, úspû‰ní Ïadatelé pak nastupují
na stáÏ bûhem tfií mûsícÛ po ukonãení v˘bûrového fiízení. Stipendium ve
v˘‰i 0,8 - 1 tis. € mûsíãnû je vypláceno ãtvrtletnû. StáÏisté mohou pfiitom
mít je‰tû jin˘ zdroj pfiíjmÛ, ten v‰ak musí splÀovat nûkteré pfiesnû defino-
vané podmínky.  Ve v‰ech zde uveden˘ch pfiípadech ESA hradí cestovní

náklady na zaãátku a na konci stáÏe.  Podrobné informace jsou dosaÏi-
telné z webové stránky http://www.esa.int/SPECIALS/Careers_at_ESA/

EMIL  KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, 

KRAEMER@TC.CZ
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V˘zkumn˘ fond pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel) je
vhodnou moÏností jak získat finanãní prostfiedky na v˘zkumné projekty
v hutnictví, hornictví  i navazujících odvûtvích, jako jsou strojírenství,
energetika nebo sníÏení vlivu na  Ïivotního prostfiedí. Podání projektu do
RFCS tak mÛÏe b˘t zajímavou alternativou v dobû po ukonãení v˘zev 
6. RP a oãekávaného zaãátku 7. RP.

V˘zkumn˘ fond pro uhlí a ocel, zaloÏen˘ poãátkem roku 2003, roãnû
rozdûlí pfiibliÏnû 60 mil. € a tato suma se bude pravdûpodobnû mírnû
zvy‰ovat tím, jak nové ãlenské zemû (mezi nimi i âR) poskytnou pfiís-
pûvky do základního jmûní vytvofieného v prÛbûhu existence Evropské-
ho spoleãenství uhlí a oceli. Fond je tedy jak˘msi doplÀkem rámcov˘m
programÛm EU s podobn˘mi globálními cíli (konkurenceschopnost, udr-
Ïiteln˘ rozvoj a spolupráce prÛmyslu s v˘zkumnou sférou). V˘zva fondu
k podávání návrhÛ projektÛ je kontinuální s kaÏdoroãní uzávûrkou 15.
záfií. Îadatel musí mít právní subjektivitu v jedné z ãlensk˘ch zemí EU
a minimální poãet ÏadatelÛ úãastnících se projektu není nijak omezen.
V pfiípadû kladného v˘sledku evaluace je moÏné zdroje vyuÏít na pokrytí
40 % nákladÛ na pilotní a demonstraãní projekty, 60 % na v˘zkumné

projekty a aÏ 100 % na doprovodná opatfiení (promotion, mobility). Ví-
ce o RFCS najdete na http://www.cordis.lu/coal-steel-rtd/
Z prÛbûhu informaãního semináfie k RFCS, kter˘ se uskuteãnil 6. 4. 2006
v prostorách Technologického centra AV âR, a z navazující diskuse vy-
plynulo, Ïe je vhodné nejprve získat zku‰enosti projektového partnera
a ty v budoucnu vyuÏít pro koordinaci vlastních projektÛ. Doufejme, Ïe
i tím se podafií zvrátit negativní statistická data, ve kter˘ch úãastníci RFCS
projektÛ z âR získávají ménû finanãních prostfiedkÛ, neÏ by procentuel-
nû odpovídalo jejich poãtu úãastí.
Zástupce Evropské komise M. Andrieu na semináfii zmínil i zajímavou
novinku pfii evaluaci projektÛ z oceláfiství. Projekty totiÏ budou posuzo-
vány i z hlediska prÛmyslového vyuÏití, a to pfiedev‰ím pfii porovnání ná-
vrhu s v˘zkumn˘mi tématy uveden˘mi ve strategickém dokumentu Ev-
ropské oceláfiské technologické platformy – ESTEP.  Tento precedens vy-
uÏití SRA dokumentu vytvofieného zástupci prÛmyslu zvy‰uje potfiebu
bedlivû sledovat dûní, a pokud moÏno se i zapojit do aktivit evropsk˘ch
technologick˘ch platforem.

RUDOLF FRYâEK,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, FRYCEK@TC.CZ

Výzkumný fond pro uhlí a ocel - RFCS

V˘zkumn˘ fond uhlí a oceli (RFCS) vyhlásil v˘zkumn˘ program, jehoÏ
uzávûrka bude 15. 9. 2006. Podrobnosti jsou uvedeny na
http://www.cordis.lu/coal-steel-rtd. Pro vyhodnocení pfiihlá‰ek projektÛ
hledá RFCS dobrovolné hodnotitele (evaluátory). Tato práce je v˘hodnou
pfiíleÏitostí, jak získat zku‰enosti v oblasti evropsk˘ch v˘zkumn˘ch pro-
jektÛ a jak navázat kontakty  vyuÏitelné v pfiípadném zapojení do v˘-
zkumn˘ch projektÛ.

Jak˘m zpÛsobem se ucházet o zapojení do t˘mu hodnotitelÛ? Prvním
krokem je registrace do databáze hodnotitelÛ 6. RP. Tato registrace pro-
bíhá elektronicky na webové adrese https://emmfp6.cordis.lu/
index.cfm?fuseaction=wel.welcome. Zájemce vyplní bûÏn˘ dotazník,
pochopitelnû s uvedením specializace a odborné praxe. Nutno upozor-
nit, Ïe zásadní podmínkou je solidní znalost angliãtiny. Záhy po regist-
raci obdrÏí Ïadatel e-mailem identifikaãní kód a heslo. O registraci
a identifikaãním kódu je tfieba informovat sekretariát V˘zkumného fon-
du uhlí a oceli (ten je souãástí Generálního fieditelství pro v˘zkum a v˘-
voj EC) a to formou e-mailové zprávy na adresu Lily.van-der-
steen@cec.eu.int. ZároveÀ je vhodné informovat pfiíslu‰ného odborné-
ho úfiedníka, kter˘ má na starosti pfiíslu‰n˘ v˘zkumn˘ obor. Jména
a kontakt na dotyãného úfiedníka lze nalézt na webov˘ch stránkách
RFCS, tj. http://www.cordis.lu/coal-steel-rtd/home.html.

Po registraci obdrÏí Ïadatelé automatickou odpovûì, která je v‰ak pou-
ze potvrzením registrace. Následnû obdrÏí Ïadatel i dal‰í automatické
zprávy, které se budou dotazovat na dostupnost kandidáta v daném ãa-
se a podobnû. Samotn˘ v˘bûr hodnotitelÛ probûhne aÏ po uzavfiení v˘-
zvy, tj. po 15. 9. 2006. Teprve v okamÏiku, kdy bude znám poãet pfied-
loÏen˘ch projektÛ, bude rozhodnuto o poãtu hodnotitelÛ. SloÏení hod-
notitelsk˘ch t˘mÛ nebude zvefiejÀováno, aby byla zachována anonymita,
a tudíÏ i objektivita hodnocení. Hodnotitel si tedy bude muset rezervo-
vat pfiíslu‰n˘ termín (jeden t˘den v fiíjnu nebo v listopadu), ale definitiv-
ní potvrzení a pozvánku dostane jen krátce pfied hodnocením. Aãkoli je
práce hodnotitele dobrovolná, Evropská komise hradí ve‰keré náklady
spojené s úãastí na hodnocení. Vedení RFCS uvítá nové Ïadatele o hod-
nocení projektÛ. Kromû hodnocení pfiihlá‰ek projektÛ bude RFCS potfie-
bovat následnû i experty na prÛbûÏné a závûreãné hodnocení projektÛ.
Mimofiádn˘ zájem má právû o hodnotitele z nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU.
Pro nû je to vynikající pfiíleÏitost, jak se detailnû seznámit s procedurami
pfiedkládání, hodnocení a kontroly projektÛ. 

IVO ·ANC,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, CZELO BRUSEL,

SANC@TC.CZ

Výzkumný fond uhlí a oceli hledá hodnotitele projektů



V‰ichni se jiÏ tû‰íme na slibovaná zjednodu‰ení administrativy v 7. RP.
Toho, kdo sledoval v˘voj podmínek souãasného programu mohlo na-
padnout porovnání s ãeskou, neustále se mûnící legislativou. První pro-
jekty byly pfiipravovány bez znalosti modelové smlouvy a jejích dodat-
kÛ, tedy bez podrobné znalosti podmínek budoucího kontraktu. Zpo-
ãátku snad ani úfiedníci EK nemûli jasno o podmínkách financování sítí
excelence (NoE) a integrovan˘ch projektÛ (IP). Snaha sníÏit administra-
tivu pouÏitím pau‰álních ãástek se promûnila v ãernou mÛru vût‰iny ad-
ministrátorÛ NoE. Dobfie my‰lené auditované vyúãtování, pomáhající na-
pfiíklad u projektÛ typu STREP, se zejména u NoE a IP promûnilo v ne-
smyslné vyhazování penûz tím, Ïe bude provádûno u kaÏdého úãastníka
projektu jednou roãnû. Pfii definování podmínek nikdo nemyslel na to,
Ïe sítû budou mít i mnoho úãastníkÛ s mal˘m rozpoãtem. 

Po vyúãtování projektÛ v prvním roce bylo jasné, Ïe je tfieba pravidlo
upravit. Zmûny mohou b˘t provedeny pomocí ãlánku 8 modelové
smlouvy s EK, kter˘ se t˘ká zvlá‰tních ujednání smlouvy. Ta jsou do-
mlouvána pfii uzavírání kontraktu s EK; u projektÛ jiÏ probíhajících je
o dodatek moÏno poÏádat standardním zpÛsobem, koordinátor podá Ïá-
dost na pfiání celého konsorcia. O tom, co musí b˘t fie‰eno dodatkem ke
smlouvû a jakou formou, pojednává velmi pfiehlednû dokument „Gui-
delines on amendments to FP6 contracts“. Modelová speciální ujednání
(special clauses) byla souãástí modelové smlouvy s EK jiÏ od poãátku
a postupnû byla podle potfieby doplÀována. V souãasné dobû jich je ãty-
fiicet. 

V srpnu loÀského roku pfiipravila EK jejich pfiehlednou tabulku „Table of
special clauses, Revised version August 2005“ a „Guidelines for Special
Clauses“. Dokumenty, které jsou dostupné na stránce CORDIS v sekci
pro modelov˘ kontrakt (http://cordis.europa.eu.int/fp6/find-doc.htm) vy-
svûtlují, jak a kdy jsou tyto doloÏky pouÏívány. 

KaÏd˘ z úãastníkÛ projektu si musí uvûdomit, Ïe podpisem smlouvy pfii-
jal v‰echna její ujednání a mûl by se s nimi a jejich dÛsledky podrobnû
seznámit. KaÏdopádnû je tfieba vzít v úvahu, Ïe v 6. RP vystupuje kon-
sorcium jako celek a v pfiípadû, Ïe nûkter˘ z partnerÛ nesplní svoji po-
vinnost, mÛÏe mít jeho chyba vliv i na ostatní, ktefií o ní nemusí vÛbec
vûdût. Tyto situace by mûla také fie‰it konsorciální smlouva.

âasto se setkávám stíÏností, Ïe EK neposílá peníze vãas. Ne vÏdy v‰ak
jsou prÛtahy zpÛsobeny EK, dÛvod mÛÏe b˘t i na stranû konsorcia, tfieba
chyby koordinátora nebo nûkterého z partnerÛ. Vysvûtlení se dostane
k jednotliv˘m ãlenÛm konsorcia jen v˘jimeãnû. Jedním z dÛvodÛ zdrÏe-
ní platby mÛÏe b˘t nesprávné pochopení ãi pouÏití ujednání ãíslo 32
a 39, která pojednávají o certifikovaném vyúãtování. 

Speciální ujednání 32 umoÏÀuje modifikovat ãlánek 7.2 hlavní smlou-
vy. T̆ ká se v˘hradnû projektÛ typu NoE a IP a umoÏÀuje zmûnit povin-
nost podávat certifkované vyúãtování kaÏd˘ rok. Podle potfieby pak mÛ-
Ïe b˘t období prodlouÏeno. Jak je nepochybnû v‰em úãastníkÛm pro-
jektÛ známo, pfiijetí certifikovaného vyúãtování mûní zálohu EK v platbu
EK úãastníkovi za dané období a umoÏÀuje mu získat zálohu na dal‰í ob-
dobí v maximální moÏné v˘‰i. Pokud vyúãtování není provázeno pfií-
slu‰n˘m certifikátem, záloha zÛstává zálohou, tj. jde o prostfiedky, jejichÏ
vlastníkem je Evropská komise (smluvnû je definována v˘‰ka zálohy),
a navíc dal‰í zálohová platba mÛÏe b˘t projektu poslána pouze v pfiípa-
dû, Ïe bylo spotfiebováno více neÏ 70 % zálohy pÛvodní (ãlánek 8 hlav-
ní smlouvy). Pravidlo bude nejlépe patrné na následujících pfiíkladech
(pro pfiehlednost jsou uÏívány fiktivní jednotky): 

Pfiíklad 1: První záloha projektu byla 100, druhá je plánována 110, v‰ich-
ni úãastníci projektu mají dodat certifikované vyúãtování. Vyúãtování ce-
lého projektu je v souãtu 85 (ze zálohy zbylo 15) a v‰ichni partnefii po-
dali správné certifikované vyúãtování. Zálohová platba EK na dal‰í ob-
dobí bude tedy niÏ‰í o nespotfiebovanou ãástku: 110 – (100-85) = 95.
Nûkter˘ z partnerÛ mohl oprávnûnû vyúãtovat více, neÏ byl jeho pláno-
van˘ podíl na první období. Dûlení zálohy na dal‰í období je tfieba o‰et-
fiit konsorciální smlouvou, protoÏe konsorcium je posuzováno jako ce-
lek. 

Pfiíklad 2: První záloha projektu byla 100, druhá je plánována 110, v‰ich-
ni úãastníci projektu mají dodat certifikované vyúãtování. Vyúãtování ce-
lého projektu je v souãtu 85, ale ne v‰ichni partnefii podali certifikované
vyúãtování. V tomto pfiíkladû bylo certifikováno vyúãtování pouze 70.
Dal‰ích 15 bylo sice vyúãtováno, ale bez certifikátu nebylo pfiijato. Ze
zálohové platby 100 bylo tedy pfiijato 70 a záloha na dal‰í období pro
projekt bude 110 – (100-70) = 80. Rozdûlení zálohy na partnery by mû-
lo b˘t na základû splnûné povinnosti, pfiijatého vyúãtování a plánu na
dal‰í období. 

Pfiíklad 3: První záloha projektu byla 100, druhá je plánována 110, za
první vykazované období není Ïádáno certifikované vyúãtování. Úãast-
níci vyúãtovali 60, coÏ znamená, Ïe nespotfiebovali 70 % zálohy na prv-
ní období a záloha na druhé období bude nulová. Pokud by v tomto pfií-
padû bylo celé vyúãtování auditované, záloha na následné období by by-
la 110 – (100-60) = 70. 
PouÏití zvlá‰tního ujednání smlouvy (Clause 32) o prodlouÏení doby bez
certifikovaného vyúãtování mÛÏe tedy ovlivnit velikost zálohové platby
EK. 

Obdobn˘ úãinek mÛÏe mít pouÏití speciálního ujednání 39, které stej-
nû jako ujednání 32 mÛÏe upravit ãlánek 7.2 modelové smlouvy. Ujed-
nání, které je platné pro v‰echny typy projektÛ fiíká, Ïe kontraktor, jehoÏ
finanãní nárok vÛãi EK je pro dané období men‰í nebo roven 150 tis. €
nemusí za dané období pfiedkládat s vyúãtováním certifikát. Hranice 150
tis. € platí kumulativnû, dokud jí není za více období dosaÏeno. Certifi-
kát za v‰echna tato období se potom pfiedkládá s pfiíslu‰n˘m vyúãtová-
ním. Na konci projektu v‰ak musí b˘t certifikované vyúãtování i u pro-
jektu, kter˘ této hranice nedosáhl vÛbec. 

Pokud v ãlánku 8 kontraktu speciální ujednání 39 není smluveno (dfiíve
uzavfiené kontrakty), nelze automaticky hranici 150 tis. € bez certifiká-
tu pouÏít. Pokud se partnefii projektu dohodnou, Ïe mají o zavedení ujed-
nání 39 zájem, musí koordinátor standardním zpÛsobem poÏádat o do-
datek ke smlouvû. 

Pfiíklad 4: První záloha projektu byla 100, druhá je plánována 110,
smlouva má ujednání 39. Za první období je vyúãtováno 105 následo-
vnû: 
• 90 vyúãtovali partnefii, ktefií nárokovali více neÏ 150 tis. €, ale jen 70

bylo certifikováno, za 20 jednotek nebyl certifikát pfiedloÏen. Pfiijato
tedy bude jen 70, vyúãtování 20 bylo odmítnuto pro toto období (chy-
bí certifikát);

• 15 vyúãtovali partnefii, ktefií za dané období nedosáhli hranice pfiís-
pûvku EK 150 tis. €. Vyúãtování bylo pfiijato, ale stále zÛstává zálohou; 

• Záloha pro následné období tedy bude: 110 – (100 – 70 – 15) = 95 (20
bez certifikátu je pojednáno jinak neÏ 15 bez certifikátu = vliv ujed-
nání 39);

• Za vyúãtované je pokládáno 70 (má certifikát, záloha se zmûnila v plat-
bu).

Proč někdy nepřijdou peníze podle plánu
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V˘poãet spotfiebované 70% zálohy je zaloÏen na ku-
mulativním vyuÏití postupn˘ch záloh, na vyúãtováni
a certifikátech. Je posuzován cel˘ projekt, nikoliv vyúãto-
vání a certifikáty jednotliv˘ch úãastníkÛ. Proto je nutné,
aby koordinátor informoval celé konsorcium o stavu vyú-
ãtování projektu (záloze, vyúãtování a jeho pfiípadné cer-
tifikaci) a jednotliví úãastníci dobfie porozumûli celému
systému. Podle mé zku‰enosti fiada koordinátorÛ dopady

speciálních ujednání nesleduje (pfiípadnû si je neuvûdo-
muje), a proto dochází ke zbyteãn˘m nedorozumûním.
ZároveÀ je ale na kaÏdém z partnerÛ projektu, aby znal
moÏné dopady smlouvy, kterou podepí‰e, a zajistil si o‰et-
fiení pfiípadn˘ch problémÛ. 

EVA HILLEROVÁ, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

HILLEROVA@TC.CZ 

Kalendář akcí Českého inovačního centra 
na květen - červen 2006

Květen 2006

10.5.2006 European SEAFOOD Exposition 2006 New brokerage BEMT - Brussels (Belgie)

12.5.2006 Innovat&Match 2006 New brokerage BEMT - Bologna (Itálie)

15.5.2006 ACHEMA 2006 – Partnering event “Chemical Engineering” brokerage BEMT - Frankfurt am Main
(SRN)

15.5.2006 CERAMITEC 2006 SME Mission and Brokerage Event - Munich (SRN)

16.5.2006 IRC Induction Workshop IRC Secretariat Event - Wroclaw (Polsko)

16.5.2006 Berlin Air Show - ILA 2006 brokerage - Berlin (SRN)

16.5.2006 Rapid.Tech - Users conference and exhibition on Rapid Manufacturing - Erfurt (SRN)

17.5.2006 Brokerage Event in Food Technologies brokerage BEMT - Vienna (Rakousko)

17.5.2006 Wireless Event: one-day telecoms partnering forum brokerage BEMT - London (Velká Británie)

17.5.2006 NANOTECHNOLOGY IN NORTHERN EUROPE 2006 brokerage BEMT - Helsinki (Finsko)

17.5.2006 ElectroZone - Brokerage Event on Electronics brokerage BEMT -Budapest (Maďarsko)

18.5.2006 Supervision and detection of forest fires - Sundsvall (Švédsko)

22.5.2006 2006 IRC Managers Spring School IRC Secretariat Event - Izmir (Turecko)

23.5.2006 BALTTECHNIKA 2006 - Vilnius (Litva)

24.5.2006 Technology Transfer Day and Co-operation Technology Exchange in the field of Automotive Indust-
ry brokerage - Nitra (Slovensko)

29.5.2006 Brokerage Event and Seminars on Soil and Water Pollution brokerage - Orebro (Švédsko)

29.5.2006 BioMed Israel 2006 Brokerage Event brokerage - Jerusalem (Izrael)

31.5.2006 Seafood plus conference and partnering event New brokerage BEMT - Tromsö (Norsko)

31.5.2006 FUTURALLIA 2006 brokerage - Wroclaw (Polsko)

31.5.2006 Technology Transfer Day - Bioenergy, Waste Management and Recycling brokerage BEMT - Joenko-
eping (Švédsko)

Červen 2006

7.6.2006 Green Ventures 2006 brokerage - Potsdam (SRN) 

8.6.2006 Future Fish Eurasia Brokerage Event - 2006 brokerage BEMT - Istanbul (Turecko) 

14.6.2006 MEDinROME brokerage BEMT - Rome (Itálie)

14.6.2006 6th HEALTH AND FOOD DAYS brokerage - LA ROCHELLE (Francie) 

15.6.2006 BioDundee Conference and Partnering Event 2006 brokerage BEMT - Dundee, Skotsko, (Velká Bri-
tánie)

22.6.2006 Molecular Staging of Cancer brokerage BEMT - Heidelberg (SRN)

22.6.2006 Functional Foods - Innovation for the health enhancing food sector brokerage BEMT - Aberdeen
(Velká Británie)

22.6.2006 Naval technology mission in Madrid - Madrid (Španělsko)

27.6.2006 GIM 2006 - Genetics of industrial microorganisms brokerage BEMT - Prague (Česká republika)

28.6.2006 7th International Venture Capital Forum brokerage - Athens (Řecko)

29.6.2006 FARMAMEETING 2006 New brokerage BEMT - Madrid (Španělsko)



ING. VLADIMÍR ŠPAČEK, CSC., VEDE ODDĚLENÍ
HODNOCENÍ A ZKOUŠENÍ V PARDUBICKÉ FIRMĚ
SYNPO, A. S. ZEPTALI JSME SE NA  JEHO
ZKUŠENOSTI Z PROJEKTŮ RÁMCOVÝCH
PROGRAMŮ EU PRO VÝZKUM, TECHNOLOGICKÝ
ROZVOJ A DEMONSTRACE.

Jaká je specializace vaší firmy?

Firma SYNPO se zabývá vývojem některých typů syntetic-
kých polymerů, například epoxidových pryskyřic, nasyce-
ných i nenasycených polyesterů, akrylových nebo metak-
rylových polymerů nebo kopolymerů, polyuretanů a po-
dobně. Nezanedbatelnou částí naší práce je hodnocení,
zkoušení a analýza polymerů a výrobků na nich založe-
ných a konečně také výroba  a příprava některých speciál-
ních polymerů.

Jak jste se zapojili do evropského konsorcia a jak
byste charakterizoval váš projekt?

Vzhledem k našemu zaměření a možnostem se nám
přibližně před třemi roky naskytla příležitost připojit se
k již běžícímu projektu nazvanému ECOPAINT. Tehdy byla
poněkud výjimečná situace, kdy se kandidátské země
mohly připojit k již rozběhnutým projektům. ECOPAINT se
zabýval zlepšením nátěrových systémů, hmot a postupů
používaných při povrchové úpravě námořních lodí. Asi tro-
chu nezvyklé téma pro firmu z ČR, ale nakonec se ukáza-
lo, že právě naše zaměření velice vhodně doplňuje stáva-
jící konsorcium. Po skončení tohoto projektu  jsme i se
všemi novými partnery z ECOPAINTu podali návrh na pro-
jekt nový, s obdobným zaměřením. Nový projekt byl spíše
směřován na opravy povrchu lodí než na samotnou stav-
bu, jako tomu bylo v předchozím případě. Záběr nového
projektu je velmi široký, a to od modifikace a zlepšení
vlastností nátěrových hmot modifikací polymerního poji-
va, přes řešení ekologie a hygieny pracovního prostředí,
až po návrh robotického systému schopného natírat trup
lodi.

Jaké jsou vaše zkušenosti z činností konsorcia?

Konsorcium pracující na řešení projektu je velmi různorodé
a vlastně zahrnuje všechny fáze „zacházení“ s nátěrovou
hmotou. Od vývoje pojiva (SYNPO) a jeho formulaci
(SYNPO), hodnocení vlastností a ochranného účinku (DNV),
pracovní prostředí (Newcastle NHS), dopady na ekologii
(University of Newcastle), až po zkoušky v loděnicích a pří-
mo na lodích (Julius Meyer Werft, Odense Steel Shipyard).
Členů konsorcia je celkem devět, přičemž koordinátorem je
loděnice Julius Meyer. Konsorcium rovněž zorganizovalo tzv.
User group, kde jsou zastoupeni skoro všichni významní
a největší evropští výrobci nátěrových hmot z oboru. User
group se aktivně zúčastní projektu a ovlivňuje svými poža-
davky zaměření a řízení projektu. Partneři se scházejí pravi-
delně 3 – 4krát ročně k diskusím nad výsledky a přibližně
dvakrát ročně jsou výsledky prezentovány členům již zmíně-
né User group. Výsledky a postup řešení jsou samozřejmě
v půlročních intervalech kontrolovány Evropskou komisí.

Jaký je finální výstup z projektu?

Výstupem tohoto projektu jsou většinou odborné zprávy
s výsledky řešení jeho jednotlivých částí. Vzhledem k to-
mu, že je naše práce placena z veřejných prostředků, jsou
výsledky v podobě obecných řešení a měli by jich při vý-
voji konkrétních výrobků využít nejen členové User group.

Proč firma SYNPO řeší projekty z rámcových pro-
gramů EU? Považujete administrativu projektů za
nadbytečnou?

Je příjemnou skutečností, že někdo je ochoten, alespoň
z části, platit vaši práci a vaší povinností je dosahovat při-
jatelných výsledků a peníze takto získané vynaložit účel-
ně a v souladu s pravidly. To s sebou přináší  určitou by-
rokracii, která alespoň v tomto případě nepřekračuje
únosnou míru a není zase až tak hrozná. Ale nejsme ko-
ordinátory projektu, jehož pozice je určitě složitější. Mám
ale dojem, že v případě výzkumných projektů z rozpočtu
ČR je situace, pokud se byrokracie týká, přinejmenším po-
rovnatelná. Dá se i říci, že např. některé formuláře a do-
tazníky, které jsou čas od času vyžadovány, mohou být
i zábavné. Musíte si také zvyknout na poněkud specifický
jazyk a zvláštní výrazy a snahu o politickou korektnost za
každou cenu. Jste např. dotazováni, kolik lidských bytos-
tí pracuje na projektu a kolik z toho je žen.

Nejdůležitější však je otázka, proč to všechno dělat a k če-
mu by nám všechno mohlo být. Kdybych se měl na to po-
kusit odpovědět, viděl bych to asi takto:
1. Část vašeho výzkumu a vývoje (např. polovinu) platí ně-
kdo jiný. Můžete tak mít za cizí peníze výsledky, které mo-
hou vaší firmě pomoci v budoucnu obstát v konkurenci.
2. Je to výborná možnost, jak porovnat svoje znalosti, po-
stupy a řešení přinejmenším v evropském měřítku.
3. Je to určitě i dobrá reklama. Z vlastních zkušeností mů-
žeme říci, že účinnější než třeba účast na různých veletr-
zích a výstavách.
4. A v neposlední řadě je to navázání velmi užitečných
kontaktů.

Děkuji vám za rozhovor.

Ptal se RUDOLF FRYČEK, TC AV ČR

Z Pardubic i pro námořní lodě

Inžernýr Vladimír Špaček, CSC Foto B. Koč


