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7. rámcový program zahájen



V pofiadí jiÏ âtvrté ãeské dny pro evropsk˘ v˘zkum,
které byly souãasnû konferencí k zahájení 7. rámcové-
ho programu, probûhly v Praze ve dnech 24. – 25. fiíj-
na 2006. Jednání prvního dne moderoval K. Klusáãek,
fieditel Technologického centra AV âR. V zahajovacím
projevu se P. MatûjÛ, námûstek ministrynû ‰kolství, mlá-
deÏe a tûlov˘chovy, ani zdaleka neomezil na obvyklé
pfiivítání úãastníkÛ, n˘brÏ s dÛrazem na fakta shrnul

hlavní problémy ãeské úãasti v rámcov˘ch progra-
mech. Upozornil, Ïe v porovnání se stejnû velk˘mi stá-
ty je na‰e úãast v˘raznû men‰í, dokonce nedosahuje
ani úãasti státÛ mnohem men‰ích neÏ je âR (FI, DK).
Mezi hlavní dÛvody niÏ‰í úãasti poãítá P. MatûjÛ nejen
snaz‰í dostupnost národní podpory, kterou ãesk˘m t˘-
mÛm poskytují domácí grantové agentury, ale téÏ do-
pad zdej‰í legislativy na financování projektÛ. V‰ichni
úãastníci rádi vyslechli informaci o tom, Ïe letitá pro-
blematika úhrady DPH v evropsk˘ch projektech bude
vbrzku vyfie‰ena a souãasnû napfií‰tû bude efektivnû
uspofiádáno kofinancování evropsk˘ch projektÛ z ães-
k˘ch zdrojÛ. Vyzdvihl naopak to, Ïe ãesk˘ prÛmysl se
do rámcového programu zapojuje zfietelnû více, neÏ je
tomu v ostatních nov˘ch ãlensk˘ch státech. 

Na projev profesora MatûjÛ navázal profesor I. Wil-
helm, vládní zmocnûnec pro evropsk˘ v˘zkum. Zamû-
fiil se zejména na mezinárodní porovnání systémÛ VaV,
z nûhoÏ jasnû plynula nutnost posílit sektor VaV v âR,
pokud nechceme hrát marginální roli v Evropském v˘-
zkumném prostoru. Prof. Illnerová hovofiila o ãinnosti
Evropského poradního sboru pro v˘zkum (EURAB),
v nûmÏ pracuje od jeho zaloÏení v r. 2001. EURAB se-
stává jak z ãlenÛ z akademického prostfiedí, tak i z prÛ-
myslu a vytváfií tak platformu, která má co fiíci k pro-
blematice zvy‰ování evropské konkurenceschopnosti.
S uspokojením konstatovala, Ïe âR má uÏ dlouho nad-
resortní radu pro v˘zkum a v˘voj, jejíÏ zfiízení EURAB
doporuãuje ãlensk˘m vládám. Prof. Illnerová v závûru

ocenila novû zaloÏenou Evropskou v˘zkumnou radu
(ERC), která by mûla v˘raznû podpofiit mladé talenty.

Hlavní projev dopoledního programu pronesl R. Escritt,
fieditel direktorátu A z DG Research. V‰echny mile pfie-
kvapil svou ãe‰tinou, kterou pfiednesl podstatnou ãást
svého sdûlení, v nûmÏ se nejprve vûnoval otázkám
„proã vlastnû evropsk˘ v˘zkum a proã se ho úãastnit“,
aby pak zevrubnû popsal pfiipravovan˘ 7. rámcov˘ pro-
gram. Podstatné bylo ubezpeãení, Ïe první v˘zvy
k pfiedkládání projektÛ budou vydány skuteãnû 22. pro-
since. V dopoledním jednání je‰tû H. Molina pfiedstavil
Spoleãné v˘zkumné centrum a jeho pracovní program
pro období 2007 - 2013, na závûr prof. P. Exner sezná-
mil úãastníky s tím, jak bude Evropská v˘zkumná rada
organizovat evropsk˘ základní v˘zkum. Prof. Exner zdÛ-
raznil, Ïe tentokrát pÛjde skuteãnû o ‰piãkov˘ v˘zkum,
coÏ nutnû vede tomu, Ïe v tomto pfiípadû nelze evoko-
vat „princip spravedlnosti“ (v jakém pomûru stát pfii-
spûje k rozpoãtu daného programu, v takovém pomûru
jeho t˘my získají prostfiedky z rozpoãtu programu), kte-
r˘ je vÏdy pfiipomínán pfii diskusích o evropském v˘-
zkumu. Disponibilní rozpoãet ERC je v‰ak nízk˘ a v‰e
zaãne v˘zvou na poãátku r. 2007 na projekty pro mla-
dé v˘zkumníky.

V odpoledním jednání vystoupili V. Albrecht, S. Her-
litschková, A. Siemaszko a M. Kedro, koordinátofii ná-
rodních kontaktÛ pro rámcov˘ program, aby shrnuli sta-
tistické údaje o úãasti âR, Rakouska, Polska a Sloven-
ska v 6. RP. S. Herlitschková (z rakouské „Förderung und
Forschungs Agentur, která disponuje roãním rozpoãtem
ve v˘‰i 420 mil. €) shrnula úãast Rakouska v posledních
tfiech rámcov˘ch programech. Rakousko nyní má 100%
návratnost sv˘ch pfiíspûvkÛ do RP, nicménû mu to trva-
lo 8 let, neÏ se k souãasnému stavu propracovalo. Zpo-
ãátku byla oãekávání politikÛ jen velmi nízká, nyní je
v‰ak jasné, Ïe je tfieba vytváfiet strategie úãasti (domi-
nantním úãastníkem jsou vysoké ‰koly). Zku‰enosti Ra-
kouska lze shrnout jako „veskrze pozitivní“.

Stalo se…

ôTVRTÉ ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM - KONFERENCE K ZAHÁJENÍ 7. RP 

Přednášející úvodního bloku referátů Čtvrtých českých dnů pro
evropský výzkum při zahájení konference v sále Národního domu
v Praze na Vinohradech. Foto B. Koč

Hlavní téma Čtvrtých českých dnů pro evropský výzkum –
zahájení 7. rámcového programu – přilákalo do auditoria přes
200 účastníků konference. Foto B.Koč

(Dokonãení na stranû 8)



nepochybnû nejdÛleÏitûj‰í zprávou posledního ãísla roku 2006 je sdûlení,
Ïe oba programy, tedy 7. rámcov˘ program Evropské unie pro v˘zkum
a technologick˘ v˘voj a program EURATOM , byly zahájeny. První v˘zvy
k pfiedkládání projektÛ uvefiejnila na CORDISu  Evropská
komise  22. prosince 2006 (http://cordis.europa.eu). Jde
celkem o 42 v˘zvy, na které byl alokován rozpoãet pfie-
kraãující 4 mld. €. Vyhlá‰ení v˘zev pfiedcházela úplná
smr‰È jednání a akcí. Návrh 7. RP s rozpoãtem 50,5 mld. €
pro sedmileté období 2007 – 2013 byl pfiijat Evropskou ra-
dou 18. prosince. Program EURATOM byl schválen pro pû-
tileté období 2007 - 2011 s rozpoãtem 2,7 mld. €. Byly
spu‰tûny nové webové stránky, jmenováni a pro‰koleni no-
ví národní kontaktní pracovníci pro 7.RP. Pamûtníci zahá-
jení pfiedchozích rámcov˘ch programÛ moÏná pfiipome-
nou, Ïe mnohé dokumenty potfiebné pro chod tûchto pro-
gramÛ b˘vají opoÏdûny. I tentokráte se texty v˘zev
odvolávají zatím na pfiedbûÏná znûní pracovních progra-
mÛ, z nichÏ ECHO uÏ zãásti ãerpalo v minulém ãísle a v˘tahy z dal‰ích pro-
gramÛ pfiiná‰í i toto ãíslo. Podstatné v‰ak je, Ïe napfi. „Pravidla úãasti“ by-
la pfiijata Evropsk˘m parlamentem a Evropskou radou téÏ 18. prosince 2006
a jsou tedy tentokráte známa pfied zahájením 7. RP. V˘zvy jsou téÏ vybave-
ny podrobn˘m „PrÛvodcem pro navrhovatele projektÛ“. Podrobné odkazy
na v‰echny tyto dokumenty nalezne ãesk˘ navrhovatel projektÛ na strán-
kách www.FP7.cz , které spravuje v rámci projektu NICER Technologické
centrum.
Intenzivní aktivity v‰ak probíhaly i na úrovních národních. Toto ãíslo pfii-
ná‰í informace o ãeské národní konferenci k zahájení 7. RP, která probûhla

v rámci pravideln˘ch (v pofiadí uÏ ãtvrt˘ch) „âesk˘ch dnÛ pro evropsk˘ v˘-
zkum“ (CZEDER), které se konaly v Praze 24. - 25. fiíjna. Vystoupili na nich
pfiedstavitelé Evropské komise, zástupce M·MT, reprezentanti ãeského v˘-

zkumu a v˘voje a dále i fiada zahraniãních hostÛ, ktefií se
podûlili s auditoriem zejména o své národní zku‰enosti
s rámcov˘mi programy. Komisafi Potoãnik opûtovnû zdÛ-
razÀuje, Ïe schválen˘ rozpoãet 7. RP znamená, Ïe v prÛ-
mûru bude kaÏdoroãnû alokováno na projekty o 40 % ví-
ce prostfiedkÛ, neÏ tomu bylo v 6. RP. To v‰ak zv˘‰í náro-
ky na kofinancování úãasti z národních zdrojÛ, a proto se
jistû posluchaãÛm CZEDER muselo jevit jako velmi zá-
sadní sdûlení prof. P. MatûjÛ, námûstka ministrynû ‰kolství
mládeÏe a tûlov˘chovy, kter˘ v zahajovacím projevu uve-
dl, Ïe vláda alokovala 500 mil. Kã na kofinancování úãas-
ti ãesk˘ch t˘mÛ v projektech schválen˘ch v r. 2007. V Ïi-
vot má b˘t uvedena i pfiíslu‰ná novela zákona 130/2002,
umoÏÀující tyto prostfiedky skuteãnû pouÏít, a koneãnû zá-

hy má b˘t rozfie‰en problém placení DPH tak, aby hrazení této danû ne-
bránilo univerzitám a akademick˘m institucím úãastnit se evropsk˘ch pro-
jektÛ s plnou disponibilní pracovní kapacitou. Snad není pfiehnané tvrdit,
Ïe i na na‰í národní úrovni ‰lo o „smr‰È aktivit“, které zfiejmû vyústí v od-
blokování problémÛ sice dost diskutovan˘ch, av‰ak dlouhodobû nefie‰e-
n˘ch. Bude snad v âesku rok 2007 rokem otevfien˘ch dvefií do znalostní
spoleãnosti?
V‰em ãtenáfiÛm, jejich rodinám a spolupracovníkÛm pfieje ECHO v‰e nej-
lep‰í do roku 2007.

VLADIMÍR ALBRECHT

Vážení čtenáři,
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Rozpoãty nûkter˘ch v˘zev jsou skuteãnû impozantní: napfi. v prioritû ICT
pfiekraãuje jedna v˘zva 1 mld. € a v˘zva v prioritû Health dosahuje témûfi
630 mil. €. Celkovû je pro 20 v˘zev v tematick˘ch prioritách specifické-
ho programu Spolupráce uvolnûna ãástka 3, 226 mld. €. Druh˘ nejvy‰‰í
rozpoãet, totiÏ 300,57 mil. €, má specifick˘ program Kapacity, kde je ny-
ní otevfieno 12 v˘zev a mezi nimi je v˘zva na projekty ve prospûch ma-
l˘ch a stfiedních podnikÛ, jejíÏ rozpoãet ãiní 100 mil. €. V˘zvou s rozpoã-
tem 289,5 mil. € byl otevfien s napûtím oãekávan˘ specifick˘ program
My‰lenky, zamûfien˘ pfiedev‰ím na podporu základního v˘zkumu. Ko-
neãnû specifick˘ program Lidé, kter˘ zejména podporou mobilit chce pfii-
spût k rozvoji kariéry evropského v˘zkumníka, byl otevfien ‰esti v˘zvami,
jejichÏ celkov˘ rozpoãet dosahuje 267,25 mil. €. Seznam v˘zev a jejich
rozpoãty jsou uvedeny v tabulce na str. 5. Jejich plná znûní lze nalézt na
adrese http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.
FP7Calls Page
V˘zvy definují témata, jejichÏ podrobn˘ obsah je uveden aÏ v pracovním
programu. Na stránce kaÏdé v˘zvy jsou uvedeny zatím provizorní pra-
covní programy (které v‰ak uÏ tûÏko doznají podstatn˘ch zmûn). Dále na
stránce najdeme dva velmi dÛleÏité dokumenty, jimÏ musí vûnovat po-
zornost kaÏd˘ navrhovatel projektu: jde jednak o „PrÛvodce pro navrho-
vatele projektu“ a dále o „Pravidla úãasti“, jejichÏ definitivní verze byla
schválena Evropsk˘m parlamentem a Radou Evropy 18. prosince. 
Webová stránka v˘zvy nabízí fiadu moÏností, které mají usnadnit úãast-
níkovi vstup do 7. RP. Jde napfi. o elektronické vyhledávání partnerÛ ãi
o propojení na národní kontaktní body. Nicménû v dobû vyhlá‰ení v˘-
zev tyto elektronické nástroje je‰tû nebyly funkãní.
PravidlÛm úãasti je vûnován samotn˘ ãlánek v tomto ãísle. Definitivní
verze Pravidel uÏ jen zpfiesÀuje pÛvodní verzi z ledna 2006, které se

ECHO vûnovalo dfiíve. Stále tedy platí, Ïe finanãní pfiíspûvek Spoleãen-
ství na fie‰ení projektu nemÛÏe vést k zisku. Komise v zásadû pfiispûje
úãastníkovi na jeho v˘zkumné a v˘vojové aktivity aÏ do 50 % nákladÛ,
které sama uzná – hovofiíme zde o uznateln˘ch nákladech (v ãeské no-
menklatufie, viz zákon 130/2002 Sb., se hovofií o uznan˘ch nákladech).
Univerzity, vefiejné neziskové organizace, v˘zkumné instituce a malé
a stfiední podniky v‰ak mohou získat podporu aÏ do v˘‰e 75 % uznatel-
n˘ch nákladÛ. Takto vymezení úãastníci mívají téÏ obtíÏe s doloÏením
nepfiím˘ch nákladÛ a Komise jim nyní umoÏÀuje nepfiímé náklady od-
hadnout jako 60 % pfiím˘ch uznateln˘ch nákladÛ. Pfiíspûvek na základ-
ní v˘zkum mÛÏe dosáhnout aÏ 100 % uznateln˘ch nákladÛ. Pravidla fa-
vorizují v˘zkumné a v˘vojové aktivity, kdyÏ v koordinaãních a podpÛr-
n˘ch projektech umoÏÀují odhadnout nepfiímé náklady jen jako 7 %
z uznateln˘ch pfiím˘ch nákladÛ. 
Tato poznámka nemÛÏe nahradit patfiiãné seznámení s Pravidly úãas-
ti. Chtûli jsme jen naznaãit, Ïe v porovnání s 6. RP jde vesmûs o zmû-
ny, které úãastníci, jeÏ získají podporu, nejspí‰e shledají jako pozitiv-
ní. V Pravidlech se projevila i agenda zjednodu‰ení, je napfi. stanove-
na velmi rozumná hranice (375 tis. €) pro celkové platby úãastníkovi,
do které nemusí své v˘daje dokládat certifikovan˘m vyúãtováním.
Vezmeme-li v úvahu je‰tû pfiipravované zmûny na ãeské stranû
(vracení DPH, legislativní zmûny usnadÀující kofinancování úãasti
z vefiejn˘ch prostfiedkÛ), lze konstatovat, Ïe ãesk˘m institucím se 
7. rámcov˘m programem skuteãnû otevírají nové moÏnosti pro zapo-
jení do evropského v˘zkumu. 

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, ALBRECHT@TC.CZ

Sedmý rámcový program byl zahájen!
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7. RÁMCOV¯ PROGRAM

EVROPSKÁ KOMISE DOSTÁLA SVÉMU ZÁMùRU ZAHÁJIT 7. RÁMCOV¯ PROGRAM A PROGRAM EURATOM JE·Tù V ROCE 2006. BYL OTEV-
¤EN PROST¤EDNICTVÍM 40 V¯ZEV,  KTERÉ POKR¯VAJÍ CELÉ SPEKTRUM TOHOTO PROGRAMU. JEJICH CELKOV¯ ROZPOâET P¤ESAHUJE 4,1
MLD.  €. V PROGRAMU EURATOM  PAK BYLA VYHLÁ·ENA V¯ZVA S ROZPOâTEM 48,65 MIL. €. 

Evropsk˘ parlament a Rada EU oficiálnû podepsaly pár dní pfied koncem
roku 2006 koneãné znûní legislativních dokumentÛ 7. RP, konkrétnû roz-
hodnutí o 7. RP (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_412/
l_41220061230cs00010041.pdf) spolu s nafiízením o pravidlech úãasti
v 7. RP (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_391/
l_39120061230cs00010018.pdf), samotná Rada pak je‰tû schválila roz-
hodnutí o jednotliv˘ch specifick˘ch programech (SP). Tím byly splnûny
podmínky, aby 7. rámcov˘ program EU pro v˘zkum, technologick˘ roz-
voj a demonstrace mohl b˘t zahájen, coÏ se stalo 22. prosince 2006 vy-
hlá‰ením v˘zev pro podání návrhÛ projektÛ. Dal‰í specifické dokumen-
ty 7. RP, z nichÏ nejdÛleÏitûj‰ím je modelová grantová smlouva, v‰ak Ko-
mise nestihla do konce roku dopracovat do finální podoby, budou proto
je‰tû dolaìovány v prvních mûsících roku 2007.
Modelová grantová smlouva (MGA – Model Grant Agreement) je tvofie-
na souborem dokumentÛ sestávajících ze základní smlouvy a nûkolika
pfiíloh (I-VII), jimÏ je tfieba vûnovat stejnou pozornost, jako základnímu
textu. I kdyÏ vÛdãím mottem 7. RP je zjednodu‰ení, nebylo moÏné vy-
tvofiit jednotnou v‰eobjímající grantovou smlouvu. Existuje tedy obecná
MGA, vãetnû pfiílohy III pro v˘zkumné infrastruktury, v˘zkum ve pro-
spûch MSP a ERANET, MGA pro akce Marie Curie (SP Lidé) a MGA pro
akce ERC (SP My‰lenky). PfiestoÏe koneãná verze MGA je‰tû není k dis-
pozici, základní podmínky a pravidla úãasti v projektech 7. RP jsou sta-
noveny a jejich v˘raznûj‰í zmûny jsou velmi nepravdûpodobné. V tom-

to ãlánku se zamûfiíme pfiedev‰ím na ustanovení obecné modelové gran-
tové smlouvy, a to na finanãní pravidla, osvûdãení o finanãních v˘kazech
Certificate on the financial statements (v 6.RP byl pouÏíván termín „au-
dit certificate“) a na nov˘ garanãní fond.

Finanční příspěvek
Finanãní pfiíspûvek Spoleãenství bude u naprosté vût‰iny grantÛ zaloÏen na
náhradû uznateln˘ch nákladÛ (pouÏíván je i v˘raz „zpÛsobilé náklady“),
a to plné nebo ãásteãné, mÛÏe v‰ak mít i podobu financování pevnou saz-
bou nebo pau‰álními ãástkami; pfiípustná bude i kombinace náhrady uzna-
teln˘ch nákladÛ s pevnou sazbou nebo pau‰ální ãástkou. Pro úplnost - fi-
nanãní pfiíspûvek Spoleãenství mÛÏe mít rovnûÏ podobu stipendií nebo cen.
Náhrada uznateln˘ch nákladÛ je principem znám˘m z 6. RP. Zmûna se
t˘ká pfiedev‰ím subjektÛ, které pouÏívaly v minulém programu tzv. mo-
del dodateãn˘ch nákladÛ (AC). V 7. RP budou tyto instituce novû vyka-
zovat celkové (nikoliv pouze dodateãné) pfiímé náklady projektu, tedy
i mzdy stál˘ch zamûstnancÛ. Pro vykazování nepfiím˘ch nákladÛ pro-
jektu dovolují nová pravidla nûkolik moÏností (viz dále). 
ZpÛsob financování nepfiím˘ch nákladÛ projektÛ 7. RP byl jedním z bo-
dÛ, kter˘ byl Komisí, Radou a EP nejdéle diskutován. Obavy, Ïe institu-
ce pouÏívající AC model v 6. RP na tom budou s nov˘mi pravidly v 7. RP
hÛfie, vedly ke kompromisnímu ujednání. PÛvodnû se pfiedpokládalo, Ïe
Komise sama stanoví v˘‰i v‰ech pevn˘ch sazeb na nepfiímé náklady. Na-

Financování projektů 7. RP



V˘zva v programu /prioritû Identifikátor v˘zvy Rozpoãet € Uzávûrka

Zdraví FP7-HEALTH-2007-A 628 000 000 19. 4. 2007

Potraviny, zemûdûlství, biotechnologie FP7-KBBE-2007-1 192 090 000 2. 5. 2007

Informaãní a komunikaãní technologie FP7-ICT-2007-1 1 019 000 000 8. 5. 2007

FP7-ICT-2007-C 0 viz text v˘zvy

Nanovûdy, nanotechnologie, materiály FP7-NMP-2007-CSA-1 15 000 000 5. 6. 2007

a nové v˘robní procesy FP7-NMP-2007-LARGE-1 200 000 000 4. 5. 2007

FP7-NMP-2007-SMALL-1 105 723 000 4. 5. 2007

FP7-NMP-2007-SME-1 44 000 000 4. 5. 2007

Energie FP7-ENERGY-2007-1-RTD 109 300 000 3. 5. 2007

FP7-ENERGY-2007-2-TREN 128 000 000 3. 5. 2007

Îivotní prostfiedí (vãetnû klimatick˘ch 
zmûn) FP7-ENV-2007-1 200 000 000 2. 5. 2007

Doprava (vãetnû letectví) FP7-SST-2007-RTD-1 153 480 000 3. 5. 2007

FP7-SST-2007-TREN-1 60 000 000 3. 5. 2007

FP7-TPT-2007-RTD-1 12 000 000 3. 5. 2007

Letectví a letecká doprava FP7-AAT-2007-RTD-1 153 480 000 3. 5. 2007

FP7-AAT-2007-TREN-1 4 000 000 3. 5. 2007

Bezpeãnostní v˘zkum FP7-SEC-2007-1 80 300 000 31. 5. 2007

Kosmick˘ v˘zkum FP7-SPACE -2007-1 34 500 000 19. 6. 2007

Socio-ekonomické vûdy, humanitní obory FP7-SSH-2007-1 58 500 000 10. 5. 2007 
9. 11. 2007

ERA NET/ERA NET plus FP7-ERANET-2007-RTD 28 900 000 31. 7. 2007

FP7-ERARESORG-2007-1-RTD 200 000 31. 5. 2007

My‰lenky ERC-2007-StG 289 500 000 25. 4. 2007

V˘ukové sítû pro zaãínající v˘zkumníky FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN 240 000 000 7. 5. 2007 
25. 9. 2007

Evropské reintegraãní granty FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG 9 500 000 25. 4. 2007

Mezinárodní reintegraãní granty FP7-PEOPLE-2007-4-3-IRG 14 500 000 25. 4. 2007

Noc v˘zkumníkÛ FP7-PEOPLE-2007-5-1-1-NIGHT 3 000 000 3. 4. 2007

Ocenûní Marie Curie FP7-PEOPLE-2007-5-2-AWARDS 250 000 26. 4. 2007

Aktivity mezinárodní spolupráce FP7-INCO-2007-1 17 000 000 2. 5. 2007

Mezinárodní spolupráce NCP FP7-INCO-2007-4 370 000 2. 5. 2007

V˘zkumné infrastruktury FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1 106 400 000 2. 5. 2007

Regiony znalostí: anal˘za, v˘mûna 
zku‰eností a integrace v˘zkumn˘ch ãinitelÛ FP7-REGIONS-2007-1 8 800 000 24. 4. 2007

Regiony znalostí: podpora vzniku klastrÛ FP7-REGIONS-2007-2 800 000 24. 4. 2007

Regiony znalostí: mezinárodní 
spolupráce NCP FP7-REGIONS-2007-3 400 000 24. 4. 2007

V˘zkumn˘ potenciál FP7-REGPOT-2007-1 23 500 000 24. 4. 2007

V˘zkumn˘ potenciál: hodnocení 
v˘zkumn˘ch institucí v konvergujících 
a odlehl˘ch regionech FP7-REGPOT-2007-2 1 000 000 24. 4. 2007

V˘zkumn˘ potenciál: mezinárodní 
spolupráce FP7-REGPOT-2007-3 8 000 000 24. 4. 2007

V˘zkumn˘ potenciál: mezinárodní 
spolupráce NCP FP7-REGPOT-2007-4 500 000 24. 4. 2007

Vûda ve spoleãnosti FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2007-1 21 798 000 23. 5. 2007

V˘zkum pro MSP FP7-SME-2007-1 100 000 000 4. 9. 2007

V˘zkum pro asociace MSP FP7-SME-2007-2 10 000 000 1. 6. 2007

V˘zkum pro MSP (podpÛrné akce) FP7-SME-2007-3 2 000 000 10. 5. 2007

EURATOM (‰tûpení) FP7-Fission-2007 48 650 000 2. 5. 2007
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konec v‰ak EP a Rada prosadily, Ïe v˘‰e pevné sazby vztahující se na in-
stituce neschopné vykazovat skuteãné nepfiímé náklady projektu bude
zakotvena pfiímo v pravidlech úãasti, nikoliv aÏ v modelové grantové
smlouvû. EP a Rada tak daly jasné mantinely pro tvorbu modelové gran-
tové smlouvy, která je plnû v rukách Komise (s ãlensk˘mi státy je pouze
konzultována).

Maximální podíl na financování
V pfiípadû ãinností v˘zkumu a technologického rozvoje mÛÏe finanãní
pfiíspûvek Spoleãenství dosáhnout maximálnû 50 % celkov˘ch uznatel-
n˘ch nákladÛ. V˘jimkou jsou neziskové vefiejné subjekty („vefiejn˘m or-
gánem“ se rozumí jak˘koli právní subjekt, kter˘ je jako takov˘ definován
vnitrostátním vefiejn˘m právem, jakoÏ i mezinárodní organizace), insti-
tuce stfiedního a vysoko‰kolského vzdûlávání, v˘zkumné organizace
(„v˘zkumnou organizací“ se rozumí právní subjekt zaloÏen˘ jako nezis-
ková organizace, pro níÏ je provádûní v˘zkumu nebo technologického
rozvoje jeden z jejích hlavních cílÛ) a malé a stfiední podniky, u nichÏ
mÛÏe pfiíspûvek Spoleãenství dosáhnout maximálnû 75 % celkov˘ch
uznateln˘ch nákladÛ.
Zmûna oproti pÛvodnímu návrhu pravidel úãasti v 7. RP se t˘ká bez-
peãnostního v˘zkumu. Zejména na podnût EP bylo schváleno, Ïe pfiís-
pûvek Spoleãenství pro ãinnosti v˘zkumu a technologického rozvoje
v oblasti bezpeãnosti mÛÏe rovnûÏ dosáhnout aÏ 75 % (nehledû na práv-
ní formu úãastníka), a to v pfiípadû rozvoje schopností v oblastech s vel-
mi omezenou velikostí trhu a nebezpeãím „selhání trhu“, a pro urychle-
n˘ rozvoj zafiízení v reakci na nové hrozby. Aby mohla b˘t úãastníkÛm
pfiiznána vy‰‰í míra podpory, musí prokázat v návrhu projektu, Ïe jsou
tyto podmínky splnûny. V modelové grantové smlouvû je vy‰‰í míra fi-
nancování pro bezpeãnostní v˘zkum fie‰ena zvlá‰tní doloÏkou ã. 23.
U demonstraãních ãinností mÛÏe finanãní pfiíspûvek Spoleãenství do-
sáhnout aÏ 50 % celkov˘ch uznateln˘ch nákladÛ. 
V pfiípadû dal‰ích ãinností nejmenovan˘ch v˘‰e, jako jsou odborná pfií-
prava, koordinaãní ãinnosti (nikoliv v‰ak koordinace v˘zkumu), nava-
zování kontaktÛ, ‰ífiení v˘sledkÛ (vãetnû publikací) a manaÏerské ãin-
nosti, mÛÏe finanãní pfiíspûvek Spoleãenství dosáhnout aÏ 100 % celko-
v˘ch uznateln˘ch nákladÛ. Do manaÏersk˘ch ãinností spadají i náklady
na osvûdãení o finanãních v˘kazech a metodologii a péãe o konsorciál-
ní smlouvu, pokud je povinná.
U ãinností souvisejících s akcemi „hraniãního“ v˘zkumu (akce Evropské
v˘zkumné rady - ERC), koordinaãními a podpÛrn˘mi akcemi a akcemi
na podporu odborné pfiípravy a profesního rozvoje v˘zkumn˘ch pra-
covníkÛ (akce Marie Curie) mÛÏe finanãní pfiíspûvek Spoleãenství do-
sáhnout aÏ 100 % celkov˘ch uznateln˘ch nákladÛ.
Pfii stanovení finanãního pfiíspûvku Spoleãenství se vezmou v úvahu
uznatelné náklady a pfiíjmy projektu. Pfiíspûvek Spoleãenství nesmí vést
k zisku, jeho v˘‰e tedy nepfiesáhne celkové uznatelné náklady projektu
mínus pfiíjmy projektu. Pfiíjmy mohou mít formu: 1) finanãních pfievodÛ
nebo materiálních pfiíspûvkÛ poskytnut˘ch tfietích stranou ve prospûch
pfiíjemce grantu; 3) pfiíjmÛ vznikl˘ch z projektu (pfiesná definice v ãlán-
ku II.17 MGA).
Modelová grantová smlouva 7. RP povoluje pfievod finanãních prostfied-
kÛ mezi jednotliv˘mi ãinnostmi a partnery v prÛbûhu projektu a umoÏ-
Àuje tak modifikovat pÛvodní pfiedbûÏné rozdûlení rozpoãtu uvedeného
v pfiíloze I grantové smlouvy za podmínky, Ïe úkoly stanovené ve stejné
pfiíloze budou splnûny. Co v‰ak není povoleno, je pfievod prostfiedkÛ z té
ãásti projektu, jejíÏ forma grantu byla stanovena jako náhrada uznatel-
n˘ch nákladÛ, na ãásti projektu, které jsou Evropskou komisí propláce-
ny formou pau‰ální ãástky.
Grantov˘ systém je zaloÏen na principu neziskovosti a spolufinanco-
vání. Úãastníci vykazují celkové uznatelné náklady organizace na pro-
jekt a Komise ãást tûchto nákladÛ podle dan˘ch pravidel refunduje.
Kterékoliv „kategorie nákladÛ“ tak mohou b˘t institucí hrazeny zcela

nebo ãásteãnû z vlastních zdrojÛ (napfi. reÏie nebo platy zamûstnancÛ).
I ty reÏimy financování, které jsou zdánlivû Komisí hrazeny ze 100 %,
ve skuteãnosti vyÏadují spolufinancování. Napfiíklad pfiímé náklady
u koordinaãních a podpÛrn˘ch akcí jsou sice hrazeny ze 100 %, av‰ak
pfiíspûvek Spoleãenství na nepfiímé náklady je omezen na 7 % pfiím˘ch
uznateln˘ch nákladÛ, coÏ rozhodnû nepokr˘vá ve‰keré nepfiímé ná-
klady na projekt.

Vykazování nepřímých nákladů
Koneãná verze pravidel úãasti v 7. RP stanovuje, Ïe neziskové vefiejné
subjekty, instituce stfiedního a vysoko‰kolského vzdûlávání, v˘zkumné
organizace a malé a stfiední podniky, které nemohou s jistotou stanovit
své skuteãné nepfiímé náklady, si pfii úãasti ve v˘zkumném projektu mo-
hou zvolit pevnou sazbu ve v˘‰i 60 % celkov˘ch pfiím˘ch uznateln˘ch
nákladÛ. To v‰ak platí jen pro granty udûlené v rámci v˘zev k pfiedklá-
dání návrhÛ projektÛ s uzávûrkou do konce roku 2009. S cílem motivo-
vat jmenované subjekty k pfiechodu na vykazování skuteãn˘ch pfiím˘ch
i nepfiím˘ch nákladÛ je dále v pravidlech úãasti uvedeno, Ïe pro granty
udûlené v rámci v˘zev s uzávûrkou od roku 2010 stanoví Komise novou
úroveÀ pevné sazby na nepfiímé náklady. Ta bude dosahovat minimálnû
40 %. Za zdÛraznûní stojí, Ïe v˘‰e pevné sazby na nepfiímé náklady se
nebude mûnit bûhem projektu. Pokud bude napfi. v roce 2008 udûlen
grant na vícelet˘ projekt se sazbou na nepfiímé náklady 60 %, zÛstane ta-
to sazba zachována po celé období projektu. 
Jiné neÏ v˘‰e jmenované subjekty se mohou rozhodnout, zda budou vy-
kazovat plné nepfiímé náklady nebo zda vyuÏijí moÏnosti pevné sazby
na nepfiímé náklady stanovené na 20 % celkov˘ch pfiím˘ch uznateln˘ch
nákladÛ. Oproti 6. RP, kdy velké firmy musely v kaÏdém pfiípadû úãtovat
skuteãné náklady, se v 7. RP jedná o moÏnost volby.
VraÈme se je‰tû k vykazování skuteãn˘ch nepfiím˘ch nákladÛ. Bûhem vy-
jednávání legislativních dokumentÛ 7. RP pfii‰la Rada s návrhem zjed-
nodu‰ené metody v˘poãtu nepfiím˘ch nákladÛ. Snahou bylo usnadnit vy-
sok˘m ‰kolám a jin˘m subjektÛm, které byly doposud zvyklé pouÏívat
model AC, pfiechod na vykazování pln˘ch nepfiím˘ch nákladÛ. Tato moÏ-
nost byla následnû zaãlenûna do pravidel úãasti v 7. RP a dále specifi-
kována v modelové grantové smlouvû. Jak se v‰ak ukázalo na jednání zá-
stupcÛ ãlensk˘ch státÛ s Evropskou komisí o MGA, není dosud pfiesnû
jasné, co se pod pojmem zjednodu‰ená metoda v˘poãtu nepfiím˘ch ná-
kladÛ skr˘vá. 
Návrh MGA praví, Ïe úãastník projektu mÛÏe pouÏít zjednodu‰enou me-
todu v˘poãtu sv˘ch nepfiím˘ch uznateln˘ch nákladÛ na úrovni svého
právního subjektu, je-li to v souladu s obvykl˘mi úãetními a manaÏer-
sk˘mi zásadami a postupy. PouÏití této metody je v‰ak akceptovatelné
pouze v pfiípadû, Ïe nedostatek analytického úãetnictví nebo zákonná
povinnost pouÏívat jednoduché úãetnictví (cash-based accounting) zne-
moÏÀuje pfiesnou alokaci nákladÛ. Zjednodu‰ená metoda musí b˘t za-
loÏena na skuteãn˘ch nákladech odvozen˘ch z finanãních úãtÛ v dot-
ãeném období. Dá se pfiedpokládat, Ïe diskuse o zjednodu‰ené metodû
v˘poãtu budou i nadále pokraãovat. Nûkolik ãlensk˘ch státÛ jiÏ zaháji-
lo bilaterální jednání s Evropskou komisí o vlastní metodû v˘poãtu reÏij-
ní sazby s cílem ujistit se, Ïe zam˘‰lené „zjednodu‰ení“ bude pro Komi-
si akceptovatelné.
Podobnû jak známo z minulého RP, i v 7. RP platí, Ïe subjekt vyuÏí-
vající moÏnosti pevné sazby na nepfiímé náklady se bude moci pozdûji
rozhodnout pro vykazování skuteãn˘ch nepfiím˘ch nákladÛ (vãetnû
zjednodu‰ené metody). V takovém pfiípadû v‰ak musí tento zpÛsob vy-
kazování nepfiím˘ch nákladÛ pouÏít u v‰ech následujících projektÛ 
7. RP.
Pokud jde o nepfiímé náklady, zb˘vá je‰tû zmínit v˘‰i pevné sazby pro
koordinaãní a podpÛrné akce. Návrh modelové grantové smlouvy sta-
noví, Ïe v pfiípadû tûchto akcí budou nepfiímé náklady uhrazeny maxi-
málnû do v˘‰e 7 % v‰ech pfiím˘ch uznateln˘ch nákladÛ. Vût‰ina zástup-
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cÛ ãlensk˘ch státÛ sice vznesla proti takto nízkému ãíslu v˘hrady, ale zdá
se, Ïe Komise svÛj návrh nezmûní. 
Pro úplnost si dovolím malé odboãení na modelovou grantovou smlou-
vu pro akce Evropské v˘zkumné rady (ERC). Pro tuto zcela novou oblast
RP bude s nejvût‰í pravdûpodobností platit, Ïe náhrada nepfiím˘ch ná-
kladÛ nepfiesáhne 20 % v‰ech pfiím˘ch uznateln˘ch nákladÛ.

Platby
ReÏim zálohov˘ch plateb by mûl v 7. RP doznat v˘razného zjednodu‰e-
ní. Bûhem vyjednávání projektov˘ch partnerÛ s Evropskou komisí o ko-
neãné podobû grantové smlouvy bude dohodnuta mj. v˘‰e zálohové
platby. Obecnû se pfiedpokládá, Ïe zálohová platba bude ãinit pfiibliÏnû
150 % prÛmûrného pfiíspûvku ES na jedno období (prÛmûrn˘ pfiíspûvek
= pfiedpokládan˘ celkov˘ pfiíspûvek Spoleãenství / poãet období). V‰e
v‰ak záleÏí na povaze projektu. Pro stanovení v˘‰e zálohové platby je
tfieba vzít v potaz, Ïe z ní bude ihned odeãtena ãástka ve v˘‰i 5 % cel-
kového pfiedpokládaného pfiíspûvku Spoleãenství, která bude pfievedena
do garanãního fondu (viz dále).
Po skonãení kaÏdého období pak Komise vyplatí úãastníkÛm projektu
prÛbûÏnou platbu (interim payment), která koresponduje s ãástkou vy-
kázanou za dané období a akceptovanou Evropskou komisí. Souãet zá-
lohové platby a v‰ech prÛbûÏn˘ch plateb po dobu fie‰ení projektu pfiitom
nesmí pfiesáhnout 90 % maximální v˘‰e celkového pfiíspûvku Spoleãen-
ství. Komise ve skuteãnosti zadrÏí 15 %: 10 % + 5 % v garanãním fondu
(pfiíspûvek do garanãního fondu je vnímán jako souãást zálohové plat-
by). Po skonãení posledního zúãtovacího období pak Komise vyplatí ko-
neãnou platbu finanãního pfiíspûvku ES.

Osvědčení o finančních výkazech
V˘razné zjednodu‰ení pfiinesly nové podmínky 7. RP ohlednû vystavení
osvûdãení o finanãních v˘kazech. Povinnost pfiedloÏit Komisi osvûdãení
o finanãních v˘kazech budou mít pouze ti partnefii projektÛ 7. RP, jejichÏ
finanãní pfiíspûvek Spoleãenství formou náhrady uznateln˘ch nákladÛ ãi-
ní nebo je vy‰‰í neÏ 375 tis. €. Pro pau‰ální sazby a pevné ãástky by ne-
mûlo b˘t poÏadováno osvûdãení o finanãních v˘kazech vÛbec. Partnefii,
jejichÏ pfiíspûvek Spoleãenství na jeden projekt nedosáhne této v˘‰e, ne-
budou muset pfiedkládat Ïádné osvûdãení o finanãních v˘kazech. Ostatní
partnefii budou osvûdãení pfiedkládat pokaÏdé, kdyÏ kumulovan˘ pfiíspû-
vek dosáhne zmínûné v˘‰e nehledû na to, zda se jedná o prÛbûÏnou plat-
bu nebo platbu koneãnou. V˘jimku tvofií projekty s pfiíspûvkem pfievy‰ují-
cím 375 tis.€ ale s délkou trvání 2 roky ãi ménû, u nichÏ staãí pfiedloÏit
v kaÏdém pfiípadû jen jedno osvûdãení na konci projektu. Zmûnou oproti
6. RP je i skuteãnost, Ïe osvûdãení o finanãních v˘kazech bude mít Komi-
sí stanovenou formu (formuláfi D - pfiíloha VII grantové smlouvy).

Novinkou je dále i ustanovení, Ïe úãastník projektu mÛÏe pfiedloÏit Ko-
misi (pokud ta s tím pfiedem souhlasí) ke schválení osvûdãení o metodo-
logii, kterou pouÏívá pfii pfiípravû finanãních v˘kazÛ, t˘kající se jak osob-
ních, tak reÏijních nákladÛ a souvisejících kontrolních systémÛ. Toto
osvûdãení musí b˘t vyhotoveno ve stanovené formû (formuláfi E – pfiílo-
ha VII grantové smlouvy) a ovûfieno externím auditorem (v urãit˘ch pfií-

padech kompetentním státním úfiedníkem). V pfiípadû,
Ïe Komise osvûdãení o metodologii akceptuje, odpadá
pro tohoto úãastníka povinnost poskytovat osvûdãení
o finanãních v˘kazech na prÛbûÏné platby. To se v‰ak
net˘ká platby koneãné. Je tfieba zdÛraznit, Ïe toto usta-
novení je zam˘‰leno primárnû pro instituce, které mají
velmi vysok˘ poãet úãastí v projektech RP (fiádovû sto
a více).
Netfieba pfiipomínat, Ïe stejnû jako v 6. RP, bude i v 7.
RP Komise vymáhat nemalé od‰kodné v pfiípadû nav˘-
‰ení v˘dajÛ a následného obdrÏení neoprávnûného fi-
nanãního pfiíspûvku ES.

Garanční fond
Dobrou zprávou pfiedev‰ím pro podnikatelsk˘ sektor je
skuteãnost, Ïe v 7. RP byla zru‰ena tzv. kolektivní fi-
nanãní odpovûdnost známá ze 6. RP, kdy nûktefií úãast-
níci projektu pfiebírali finanãní odpovûdnost za své part-
nery ve stejném konsorciu. Namísto toho byl v novém

rámcovém programu Evropskou komisí zfiízen úãastnick˘ garanãní fond,
jehoÏ mechanismus fungování je následující: ze zálohové platby kaÏdé-
ho projektu 7. RP bude odeãtena ãástka pfiestavující 5 % pfiedpokláda-
ného maximálního pfiíspûvku Spoleãenství pro dan˘ projekt a tyto pro-
stfiedky budou následnû pfievedeny do garanãního fondu, kde budou po
celou dobu trvání projektu generovat úroky. Tyto úroky budou pouÏity
na krytí pfiípadn˘ch ztrát v‰ech fie‰en˘ch projektÛ.
Pokud napfi. jeden z partnerÛ poru‰í své závazky a bude dluÏit Spole-
ãenství urãitou ãástku a pokud se zb˘vající partnefii projektu dohodnou
na tom, Ïe chtûjí v projektu pokraãovat bez zmûny jeho cílÛ, Komise pfie-
vede z fondu dluÏnou ãástku koordinátorovi projektu. Zb˘vající partne-
fii tak mohou pokraãovat v práci na projektu bez velkého zdrÏení. Komi-
se v‰ak pochopitelnû bude i nadále vymáhat dluÏnou ãástku od partne-
ra neplnícího závazky. Podobnû v pfiípadû, Ïe jeden z partnerÛ bude
dluÏit Spoleãenství urãitou ãástku u jiÏ skonãeného projektu, Komise si
mÛÏe tuto ãástku vybrat z garanãního fondu.
Na konci projektu bude spoleãnû s koneãnou platbou v‰em partnerÛm
z fondu vrácena stejná ãástka, jakou do nûj pÛvodnû vloÏili. Pokud má
v‰ak nûkter˘ z partnerÛ dluh vÛãi Spoleãenství, bude mu tato ãástka od
jeho pfiíspûvku do fondu odeãtena. Garanãní fond operuje na úrovni
celého 7. RP, nikoliv na úrovni jednotliv˘ch projektÛ. MÛÏe se tedy stát
i úãastníkÛm úspû‰ného projektu, Ïe ve chvíli, kdy jsou prostfiedky part-
nerÛm v konsorciu vraceny, nebude ve fondu dostatek prostfiedkÛ (tzn.
generované úroky nestaãily na pokrytí ztrát a musely b˘t pouÏity pfiís-
pûvky úãastníkÛ projektÛ). V tomto pfiípadû Komise mÛÏe odeãíst
z ãástky vracené úãastníkÛm projektu maximálnû 1 % finanãního pfiís-
pûvku Spoleãenství. Odeãet se v‰ak nevztahuje na vefiejné subjekty,
právní subjekty, jejichÏ úãast na nepfiímé akci je zaruãena ãlenskou ne-
bo asociovanou zemí, a instituce stfiedního a vysoko‰kolského vzdûlá-
vání. Garanãní fond bude Komisí povaÏován za dostateãnou záruku;
od úãastníkÛ by tedy nemûly b˘t vyÏadovány Ïádné dal‰í záruky nebo
zaji‰tûní.

MARIE KOLMANOVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

CZELO BRUSEL,

KOLMANOVA@TC.CZ 

V˘zkum Demonstraãní Dal‰í ãinnosti 
a technologick˘ rozvoj ãinnosti specifikované
(zahrnuje koordinaci v pfiíloze I grantové
vûdeck˘ch ãinností) smlouvy

Sítû excelence 50 % 100 %
75 % 1)

Projekty zaloÏené 50 % 50 % 100 %
na spolupráci 75 % 1)

Koordinaãní 
a podpÛrné akce 2) 100 %

Tabulka - Maximální míry pfiíspûvku Spoleãenství (procentní podíl uznateln˘ch nákladÛ)

Poznámky:
1) V pfiípadû neziskov˘ch vefiejn˘ch subjektÛ, institucí stfiedního a vysoko‰kolského vzdûlávání, 

v˘zkumn˘ch organizací a mal˘ch a stfiedních podnikÛ.
2) V pfiípadû koordinaãních a podpÛrn˘ch akcí mÛÏe náhrada nepfiím˘ch uznateln˘ch nákladÛ 

dosáhnout maximálnû 7 % pfiím˘ch uznateln˘ch nákladÛ, vyjma nákladÛ na subdodávky.
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A. Siemaszko (koordinátor národních kontaktních bodÛ Polska) a M. Ked-
ro (slovensk˘ koordinátor národních kontaktních bodÛ) uÏ tak pozitivní ná-
hled na úãast sv˘ch zemí  nepfiednesli. Polsko je vlastnû donátorem RP
a soukromé investice Polska do VaV jsou v absolutní hodnotû niÏ‰í neÏ  in-
vestice malinkého Lucemburska, uvedl A. Siemaszko. Polsko  chce jít ces-
tou posilování sv˘ch center excelence,  jimÏ se v‰ak uÏ v 6. RP nedostává
takové pozornosti jako v 5. RP. Upozornil téÏ na nûkteré souãasné hrozby,
napfiíklad tu, Ïe  souãasné evropské  technologické platformy mají  mini-

mální kontakty s národními platformami, ba nezfiídka jsou
uzavfien˘m klubem. Polsko by uvítalo spoleãn˘ postup,
kter˘ by vedl k rozvoji v˘zkumného potenciálu, kter˘ ne-
pochybnû nové ãlenské státy mají. M. Kedro pfiipomnûl
ustavení nové slovenské grantové agentury, která dispo-
nuje rozpoãtem 1 mld. Sk. Slovensko se sice úãastní vy‰-
‰ího poãtu projektÛ v 6. RP, neÏ tomu bylo v 5. RP, nic-
ménû jde vût‰inou o úãast v koordinaãních a podpÛrn˘ch
aktivitách, neboÈ slovenské t˘my nemají dostateãné pro-
stfiedky na kofinancování své úãasti ve velk˘ch integro-
van˘ch projektech ãi sítích excelence.

Jednání uzavfiel M. Gaillard z francouzského minister-
stva pro vûdu a vzdûlávání, kter˘ se zab˘val otázkami
posilování Evropského v˘zkumného prostoru. Pfiipo-
mnûl, Ïe v r. 2009 pfievezme âR pfiedsednictví EU od
Francie, aby ho následnû pfiedala ·védsku. Pfiedsednic-
tví není jen formálním aktem, musí pfiispût k fie‰ení reáln˘ch problémÛ.
Evropû prostû vyvstávají noví konkurenti; nejde jen o tradiãní soupefiení
s USA a poukaz na Japonsko, ale Gaillard ve sv˘ch grafech demonstroval
rostoucí v˘znam âíny. Proto musí jít o cílevûdomé propojování národních
v˘zkumn˘ch aktivit a o zásadní otázky fiízení národního v˘zkumu tak, aby
evropsk˘ v˘zkum pfiispíval k fie‰ení zásadních problémÛ stejnû jako v˘-
zkum v USA ãi v technologicky globálnû v˘znamn˘ch regionech. 

Hlavní pfiedná‰ku dopoledního jednání druhého dne proslovil J. D. Malo
z Evropské komise. Zhostil se bezvadnû nelehkého úkolu seznámit úãast-

níky s pravidly úãasti v rámcovém programu. Odpolední jednání probíha-
lo ve dvou paralelních sekcích: první z nich byla zamûfiena na nové zpÛ-
soby financování v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch aktivit v EU, o kter˘ch hovo-
fiili A. Krzyzanowska z Evropské komise a G. Cheshire z Evropské inves-
tiãní banky, a ve druhé t˘m Technologického centra AV âR, kter˘ je
povûfien fie‰ením grantu „Národní informaãní centrum pro evropsk˘ v˘-
zkum“, navázal na pfiedchozí pfiedná‰ku R. Escritta a pfiedstavil podrobnûji
tematick˘ obsah 7. RP. V nelehké konkurenci s první sekcí t˘m obstál: vÛ-

ãi hostÛm by nebylo zdvofiilé porovnávat velikos-
ti auditoria obou sekcí, ale kaÏdopádnû auditori-
um v druhé sekci setrvalo i po vymûfieném ãase. 

Po ukonãení âtvrt˘ch ãesk˘ch dnÛ pro evropsk˘
v˘zkum probûhla vefiejná debata o zapojení âR do
evropského v˘zkumu. Zúãastnili se jí v˘znamní
pfiedstavitelé v˘zkumu a v˘voje: prof. MatûjÛ, nám.
ministrynû ‰kolství, prof. Syka, pfiedseda Grantové
agentury âR, dr. Hru‰ák, zástupce AV âR,
prof. Ga‰, prorektor Karlovy university pro VaV,
prof. Moravcová, prorektorka V·CHT pro VaV. Jest-
liÏe v povûdomí v˘zkumné komunity má evropsk˘
v˘zkum uÏ pomûrnû pevnou pozici, mal˘ zájem
politikÛ a novináfiÛ o debatu naznaãuje , Ïe ve ve-
fiejnosti je evropsk˘ v˘zkum stále je‰tû popelkou.
Kolikrát musí v high-tech produktech pfiev˘‰it ãín-
sk˘ dovoz do âR ná‰ export do âíny, aby se tento
okázal˘ nezájem zmûnil? 

PrÛbûh âtvrt˘ch ãesk˘ch dnÛ pro evropsk˘ v˘zkum je díky laskavosti fir-
my MANTA (www.manta.cz) k dispozici formou elektronického záznamu,
kter˘ je dostupn˘ na webov˘ch stránkách TC AV (www.tc.cz), resp. na
stránkách V·B TUO (http://was.vsb.cz/mediasite/viewer/FrontEnd/
Front.aspx?&shouldResize=False) pod tlaãítkem TC AV âR. Pfií‰tí âeské dny
pro evropsk˘ v˘zkum se budou konat opût v posledním fiíjnovém t˘dnu,
ov‰em uÏ v prvním roce a s prvními zku‰enostmi z prÛbûhu 7. RP.

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, ALBRECHT@TC.CZ

Čtvrté české dny pro evropský výzkum - konference k zahájení 7. RP 
(Dokonãení ze strany 2)

S úvodními referáty vystoupili mimo jiné Richard Escritt, 
Alejandro Herrero Molina (nahofie), Petr MatûjÛ a Helena 
Illnerová (vpravo) Foto B. Koã



V minulém ãísle jsme ukazovali, Ïe úãast âR v 6. RP není pfiíli‰ intenziv-
ní, neboÈ podle poãtu úãastí pfiipadajících na 1 mil. obyvatel se âR fiadí
aÏ na 22. místo mezi zemûmi EU-25. Indikátor samotné úãasti v‰ak málo
vypovídá o v˘znamnosti úãasti, tu popisuje mnohem lépe objem finanã-
ních prostfiedkÛ (aÈ uÏ rozpoãet nebo poÏadovan˘ pfiíspûvek) nutn˘ch pro
úãast. Na sloupcovém grafu 1 jsou zemû EU sefiazeny podle celkov˘ch
investic do úãasti (tj. podle souãtu rozpoãtÛ v‰ech národních t˘mÛ na
úãast v 6. RP) pfiipadajících na 1 mld. € hrubého domácího produktu da-
né ãlenské zemû. Tento pfiepoãet je nutn˘ jak pro eliminaci velikosti da-
né ekonomiky, která má zásadní vliv na celkové investice do rámcového
programu, tak i rÛznost cenov˘ch hladin ve státech EU-25. Je vidût, Ïe
i v této statistice zÛstává âR na 22. místû mezi zemûmi EU-25 (tedy jde
o stejné pofiadí jako v indexu „poãet úãastí na 1 mil. obyvatel“). 

Jakkoli se dlouhodobû poukazuje v této souvislosti na to, Ïe âR má me-
zi zemûmi EU-25 jeden z nejniÏ‰ích poãtÛ v˘zkumníkÛ (aÈ uÏ pfiipadají-
cích na 1 mil. obyvatel nebo na 1000 zamûstnancÛ), sloupcov˘ graf 2

ukazuje, Ïe malá kapacita lidsk˘ch zdrojÛ niÏ‰í
úãast âR v 6. RP nevysvûtluje. V tomto grafu
jsou zemû EU-25 sefiazeny podle celkového po-
Ïadovaného pfiíspûvku (souãtu pfiíspûvkÛ od Ev-
ropské komise poÏadovan˘ch v‰emi úãastníky
z daného státu) pfiipadajícího na jednoho v˘-
zkumníka. Tento indikátor, kter˘ fiadí âR na 20.
místo mezi zemûmi EU-25, má v‰ak velmi kom-
plexní povahu. Jeho hodnota závisí jak na ce-
nov˘ch hladinách dané zemû, tak i na struktufie
projektÛ (napfiíklad úãast ve velk˘ch integrova-
n˘ch projektech b˘vá spojena s vy‰‰ím pfiíspûv-
kem EK neÏ úãast ve specifick˘ch podpÛrn˘ch
akcích), ale bez v˘znamu není ani skladba
úãastníkÛ (prÛmysloví úãastníci participují zpra-
vidla v projektech s vy‰‰ími poÏadavky na pfiís-
pûvek neÏ úãastníci z akademick˘ch institucí).

Koneãnû nelze bez pov‰imnutí pfiejít fakt, Ïe velmi vysoce technologic-
ky vyspûlé zemû (Nûmecko, Francie a Finsko) se podle této statistiky na-
cházejí aÏ ve druhé pÛlce mezi zemûmi EU-25. Naznaãuje to, Ïe kore-
lace mezi finanãními prostfiedky na obyvatele na národní v˘zkum a tû-
mito prostfiedky alokovan˘mi na evropsk˘ v˘zkum nemusí b˘t pfiíli‰
vysoká. To ostatnû naznaãují i pozice Kypru a Malty, které celé statistice
dominují.

Sloupcov˘ graf 3  ukazuje  celkové poãty úãastí âR v jednotliv˘ch typech
projektÛ. âR má tedy nejvy‰‰í poãet úãastí ve specifick˘ch projektech cí-
lovû orientovaného v˘zkumu (STREP) a jen nepatrnû niÏ‰í v integrova-
n˘ch projektech (IP). Na tfietím místû je pak úãast ve specifick˘ch pod-
pÛrn˘ch akcích (SSA). Projekty jsou v grafu sefiazeny podle souhrnn˘ch
pfiíspûvkÛ, které na jejich fie‰ení poÏadují ãe‰tí úãastníci od Evropské ko-
mise. Tento údaj znázorÀuje lomená ãára se ‰kálou na pravé stranû gra-
fu. Zde je patrné, Ïe ãeské t˘my poÏadují daleko nejvût‰í podporu na
svou úãast v projektech skuteãnû zamûfien˘ch na v˘zkum, totiÏ v IP a ve

STREP. Tím se âR fiadí k technologicky vyspûl˘m
státÛm; poznamenejme, Ïe se tím odli‰uje od
mnoha nov˘ch ãlensk˘ch státÛ, jejichÏ t˘my zís-
kávají  podporu zejména pro úãast v koordinaã-
ních akcích (CA) a specifick˘ch podpÛrn˘ch ak-
cích (SSA).

Struktura úãasti âR v 6. RP se v‰ak li‰í nejen
podle typÛ projektÛ, n˘brÏ zejména podle te-
matick˘ch (a dal‰ích) priorit tohoto programu.
Sloupcov˘ graf 4 znázorÀuje poãty úãastí ães-
k˘ch t˘mÛ v jednotliv˘ch tematick˘ch priori-
tách. Je zfiejmé, Ïe nejvy‰‰í poãet úãastí má âR
v projektech pro malé a stfiední podniky (SME).
Poznamenejme, Ïe jde pouze o projekty koo-
perativního a kolektivního v˘zkumu, tj. nejsou
zde zahrnuty úãasti mal˘ch a stfiedních podnikÛ
ve v˘zkumn˘ch projektech IP, STREP ãi sítích
excelence. Statistika tedy naznaãuje, Ïe malé
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Graf 1 - Lomená čára se škálou na pravé straně udává  pro každý stát EU-25 souhrn rozpočtů všech
jeho účastníků v projektech 6. RP. Státy EU-25 jsou seřazeny podle úrovně souhrnných rozpočtů jejich
týmů připadajících na 1 mld. € HDP.

po
ža

do
va

ný
 p

ří
sp

ěv
ek

 n
a 

1 
vý

zk
um

ní
ka

 (€
)

Graf 2 - Celkové příspěvky požadované jednotlivými státy EU-25 přepočítané na jednoho výzkumní-
ka. Plné sloupce označují nové členské státy EU.

Bilance účasti ČR v první polovině 6. RP  (II. část)
VYHLÁ·ENÍ 7. RÁMCOVÉHO PROGRAMU OTEV¤ELO NEJEN NOVÉ MOÎNOSTI PRO V¯ZKUMNÉ T¯MY, ALE I P¤IBLÍÎILO OBDOBÍ INTEN-
ZIVNÍHO HODNOCENÍ UKONâENÉHO 6. RÁMCOVÉHO PROGRAMU. ECHO SE HODNOCENÍM ÚâASTI ôR VùNUJE SYSTEMATICKY A TEN-
TO P¤ÍSPùVEK P¤INÁ·Í V¯BùR ZE STATISTIK  PREZENTOVAN¯CH  NA 4. âESK¯CH DNECH PRO EVROPSK¯ V¯ZKUM A JE P¤ÍM¯M POKRA-
âOVÁNÍM  STEJNOJMENNÉHO âLÁNKU Z âÍSLA 5/2006.



a stfiední podniky reagují velmi Ïivû na podnûty
rámcového programu a tato reakce vychází vel-
mi pozitivnû i v mezinárodním porovnání
s ostatními nov˘mi ãlensk˘mi státy. Vysoké
úãasti má âR dále v prioritách „vûdy o Ïivé pfií-
rodû a biotechnologie pro zdraví“ (LSH), v in-
formaãních technologiích (IST) a ve studijních
pobytech Marie Curie (mobilita). Tradiãnû vyso-
kou úãast má âR v prioritû „globální zmûny kli-
matu“ (Global) a nepochybn˘m úspûchem je i
dosti vysoká úãast v prioritû pro nanotechnolo-
gie, v níÏ byl patrnû nejvy‰‰í „pfievis vysoce hod-
nocen˘ch projektÛ nad disponibilním rozpo-
ãtem“ (takÏe celoevropská úspû‰nost v nûkte-
r˘ch v˘zvách byla dokonce niÏ‰í neÏ 10 %).
Naproti tomu se jako pomûrnû nízká mÛÏe jevit ãeská úãast v prioritû
NEST (novû vyvstávající vûdní obory a technologie), kde bylo nûkolik v˘-
zev s atraktivními tématy pro pracovi‰tû základního v˘zkumu.

Celkové pfiíspûvky poÏadované ãesk˘mi úãast-
níky v jednotliv˘ch prioritách jsou v grafu 4 na-
znaãeny lomenou ãarou. Nejvût‰í pfiíspûvek te-
dy plyne z priority LSH a pak z priorit IST, na-
notechnologií (NMP) a z mobilitních akcí.
âeské malé a stfiední podniky se projektÛ úãast-
ní s men‰ími rozpoãty a tedy i s men‰ími poÏa-
dovan˘mi pfiíspûvky, takÏe celkov˘ takto získa-
n˘ pfiíspûvek uÏ nedominuje této statistice tak,
jak tomu bylo u úãastí.
Celkové získané pfiíspûvky je v‰ak nutné hod-
notit z hlediska celkov˘ch dosud uvolnûn˘ch
rozpoãtÛ. 

Sloupcov˘ graf 5 pak ukazuje, jakou ãást z uvol-
nûn˘ch rozpoãtÛ získali dosud ãe‰tí úãastníci.
Ukazuje se tak, Ïe nejvy‰‰í pomûrnou ãást z do-
sud uvolnûného rozpoãtu získaly ãeské t˘my
úãastnící se projektÛ pro malé a stfiední podni-
ky, na druhém místû pak jde o t˘my v prioritû
„Vûda a spoleãnost“ (Sci&Soc) a na tfietím místû
je program EURATOM. V tûchto tfiech prioritách
pfiesahuje kontrahovaná podpora vÏdy 1,5 %
z celkovû uvolnûného rozpoãtu. Více neÏ 1 %
rozpoãtu dané priority získali je‰tû úãastníci
v projektech priorit Global, Citizen (sociálnû
ekonomické a humanitní vûdy), v˘zkum na pod-
poru politik (Pol. Support) a téÏ ve spoleãné v˘-
zvû priorit IST a NMP. PfiipomeÀme, Ïe poãína-
je r. 2006 pfiispívá âR více neÏ jedním procen-
tem do rozpoãtu EU a tedy na‰i úãast lze
povaÏovat za úspû‰nou právû v té prioritû, v níÏ
t˘my kontrahují  právû alespoÀ jedno procento
z dosud uvolnûného rozpoãtu. Z tohoto hledis-
ka se jako ménû úspû‰ná jeví úãast v prioritû IST,
v leteckém a kosmickém v˘zkumu (Aero, Spa-
ce) a v programu INCO. 

PfiipomeÀme, Ïe se jedná pouze o údaje vzta-
hující se k první polovinû rozpoãtu 6. RP, a pro-
to ponecháme zevrubnûj‰í hodnocení úãasti
v jednotliv˘ch prioritách aÏ budou známa úpl-
nûj‰í data. Závûrem pfiiná‰íme je‰tû statistiku,

která ukazuje, jak velké procento z celkov˘ch investic do 6. RP (opût: jde
o souãet rozpoãtÛ v‰ech úãastníkÛ) pfiedstavují rozpoãty prÛmyslov˘ch
úãastníkÛ. Pro krátkost mÛÏeme hovofiit o „prÛmyslové penetraci“. 
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Graf 4 - Sloupcový graf se škálou na levé straně ukazuje počty účastí českých týmů v jednotlivých pri-
oritách  6. RP. Lomená čára se škálou na pravé straně ukazuje souhrnné kontrahované příspěvky, kte-
ré na svou účast požadují české týmy EK.

LS
H

IS
T

IS
T-

N
M

P

N
M

P

A
er

o

Sp
ac

e

Fo
od

G
lo

ba
l

En
er

gy

Tr
an

sp
or

t

Ci
ti

ze
ns

Po
l.

su
pp

er
t

N
ES

T

SM
E

IN
CO

IN
N

O

M
ob

ili
ty

 

In
fr

as
tr

.

Sc
i&

So
c

ER
A

N
ET

EU
RA

TO
M

Graf  5 - Sloupce ukazují, jaké procento z uvolněných  rozpočtů   jednotlivých priorit kontrahovaly
české týmy.
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Graf 3 - Sloupcový graf se škálou na levé straně ukazuje celkové počty účastí českých týmů v jedno-
tlivých typech projektů 6. RP. Lomená čára se škálou na pravé straně pak zobrazuje celkové příspěv-
ky požadované v jednotlivých typech projektů českými týmy od Evropské komise.



Ve sloupcovém grafu 6 jsou státy EU-25 uspofiádány podle takto defino-
vané prÛmyslové penetrace. NahlíÏeno touto statistikou si stojí âR 
v 6. RP mimofiádnû úspû‰nû: nejen, Ïe pfiedstihujeme v˘raznû v‰echny
nové ãlenské státy, ale ãeská prÛmyslová penetrace je vy‰‰í neÏ italská,
‰panûlská, portugalská a fiecká. Podrobnûj‰í anal˘za naznaãuje velké roz-
díly v jednotliv˘ch tematick˘ch prioritách v prÛmyslové penetraci. Za-
tímco ãesk˘ prÛmysl se vÛbec dosud neúãastnil v prioritách LSH a Food,
v prioritách IST, NMP a v leteckém v˘zkumu je ãeská prÛmyslová pene-

trace velmi vysoká a zfietelnû pfiekraãuje evrop-
sk˘ prÛmûr. I zde v‰ak ponecháme zevrubnûj‰í
anal˘zu aÏ na období, kdy budou známy údaje
z celkového prÛbûhu 6. RP.

Závûrem lze tedy shrnout, Ïe údaje z prvé polo-
viny alokace rozpoãtu 6. RP naznaãují, Ïe cel-
ková úãast ãesk˘ch t˘mÛ je niÏ‰í, neÏ by odpo-
vídalo na‰im investicím do VaV. âR investuje do
VaV asi 1,3 % svého HDP, coÏ je druhá nejvy‰‰í
hodnota mezi nov˘mi ãlensk˘mi státy a souãas-
nû jde o vy‰‰í hodnotu, neÏ kterou má nûkolik
státÛ EU-15 (napfi. Itálie, ·panûlsko, ¤ecko). DÛ-
vody této niÏ‰í úãasti bude tfieba zevrubnû ana-
lyzovat, pfiiãemÏ uÏ nyní je zfiejmé, Ïe pÛjde
o „multifaktoriální pfiíãinnost“. Na druhé stranû
se úãast ãeského prÛmyslu a zejména mal˘ch
a stfiedních podnikÛ jeví jako velmi úspû‰ná, coÏ
dává dÛvod k domnûnce, Ïe systematické úsilí
o vytvofiení lep‰ích podmínek pro spolupráci

ãeského prÛmyslu s ãesk˘mi akademick˘mi a univerzitními pracovi‰ti
v rámcovém programu by mohlo bez vût‰ích investic pfiinést rychle nejen
zlep‰ení úãasti, ale zejména by mohlo dospût k dosahování v˘sledkÛ s vy-
sokou pfiidanou hodnotou uplatnitelnou v celoevropském mûfiítku.

VLADIMÍR ALBRECHT,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

ALBRECHT@TC.CZ
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Priorita zdraví (Health) je v 7. RP zamûfiena na zlep‰ení zdraví evropsk˘ch
obãanÛ a zv˘‰ení konkurenceschopnosti evropského prÛmyslu a podnikÛ
v oblasti zdraví a zároveÀ bude podporovat fie‰ení globálních otázek t˘ka-
jících se zdraví, zejména hrozbu novû vznikajících epidemií. DÛraz bude
kladen na pfienos v˘sledkÛ vûdy a v˘zkumu v oblasti zdraví do praxe, ze-
jména klinické (tzv. translaãní v˘zkum). Bude podporován v˘voj a valida-
ce nov˘ch terapeutick˘ch metod, metod pro prevenci a zlep‰ení zdraví,
v˘voj diagnostick˘ch nástrojÛ a technologií. V oblasti institucionální bude
dÛraz kladen na udrÏitelné a efektivní systémy zdravotní péãe.

V 7. RP se v prioritû zdraví v roce 2007 poãítá se dvûma v˘zvami. Pfied-
pokládan˘ rozpoãet tematické ãásti Spolupráce je 32,365 mil. €, z toho
6,05 mil. € pfiipadá na rozpoãet priority Zdraví. Projekty v 7. rámcovém
programu jsou trojího typu (coÏ je odli‰né od 6. RP). Jsou to:
- kolaborativní projekty (Collaborative projects, CPs), zaloÏené na spo-
lupráci zahrnující malé a stfiední kolaborativní projekty a velké integru-
jící kolaborativní projekty. Podporovány budou v˘zkumné projekty pro-
vádûné konsorcii a úãastníky rÛzn˘ch zemí s cílem rozvíjet nové po-
znatky, nové technologie, produkty nebo spoleãné zdroje pro v˘zkum;
- sítû excelence (Network of Excellence, NoEs) smûfiují k podpofie spo-
leãn˘ch v˘zkumn˘ch programÛ provádûn˘ch fiadou v˘zkumn˘ch orga-
nizací integrujících své ãinnosti v dané oblasti, realizovan˘ch v˘zkum-
n˘mi t˘my v rámci dlouhodobé spolupráce;
- koordinaãní a podpÛrné akce (Coordination and support actions, CSAs)
zamûfiené na koordinaci a podporu v˘zkumu (tvorbu sítí, v˘mûny, mezi-
národní pfiístup k v˘zkumn˘m infrastrukturám, studie, konference apod.).

Hlavní my‰lenka priority zdraví staví na zku‰enostech pfiedcházejících
rámcov˘ch programÛ, zaji‰Èuje návaznost na pfiedcházející programy,
zahrnuje hlavní globální zdravotní problémy a reflektuje stávající pokrok
v biomedicínû a vûdách o zdraví. Zamûfiuje se na úãinnûj‰í podporu
„dobrého zdraví“, prevenci a léãbu nemocí, které ohroÏují zdraví ev-
ropsk˘ch obãanÛ nejv˘znamnûji, a úãelnému a úãinnému cílení zdra-
votní péãe. Obsah v˘zev priority Zdraví pomÛÏe integrovat ‰iroké zna-
losti genomick˘ch dat pro nové poznání a aplikace v medicínû a bio-
technologiích, bude podporovat translaãní zdravotní v˘zkum, kter˘
umoÏní pfienos poznatkÛ v˘zkumu nutn˘ pfii zaji‰tûní praktick˘ch v˘hod
z biomedicínského v˘zkumu, a také umoÏní Evropû pfiispût úãinnûji
k mezinárodnímu boji s nemocemi globálního v˘znamu a porovnání mo-
delÛ, systémÛ a dat v národních databázích.

V˘zkum v oblasti zdraví pomÛÏe posílení  konkurenceschopnosti evrop-
ské péãe o zdraví zaloÏené na biotechnologiích a medicínsk˘ch tech-
nologick˘ch sektorech a ve zv˘‰ené mífie také na podpofie a spolupráci
mal˘ch a stfiedních podnikÛ. Nezastupitelnou roli bude mít i farmaceu-
tick˘ prÛmysl. Zvlá‰tû bude podporována Spojená technologická inicia-
tiva pro inovace v medicínû s cílem pfiekonat problémy spojené s v˘-
zkumem a v˘robou lékÛ. Speciální pozornost bude vûnována snaze
o sblíÏení a propojení v˘zkumu a klinické praxe podporou koncepce kli-
nické validace. Tento v˘zkum pfiispûje k v˘voji norem a standardÛ pro
nové pokrokové terapie (regenerativní medicína), které pomohou EU ãe-
lit svûtové konkurenci. Novû se objevuje téma udrÏitelné a efektivní
systémy zdravotní péãe.

Priorita Zdraví v 7. rámcovém programu

Graf 6 - Průmyslová penetrace (měřená podílem  souhrnu  rozpočtů průmyslových účastníků  vůči sou-
hrnu rozpočtů všech účastníků)  států EU-25.
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Priorita Zdraví je charakterizována tfiemi okruhy aktivit (tfiemi pilífii). Jsou
to biotechnologie, generické nástroje a technologie pro lidské zdraví,
translaãní v˘zkum pro lidské zdraví a optimalizace poskytování zdra-
votní péãe obãanÛm EU.

Biotechnologie, generické nástroje a technologie pro lid-
ské zdraví

Úkolem bude v˘voj nov˘ch nástrojÛ pro moderní biologii, které usnad-
ní tvorbu dat a zv˘‰í jejich kvalitu. Speciálnû budou posilovány nové
technologie sekvenování, genové exprese, strukturální genomiky, bioin-
formatiky a biologie systémÛ.

Tematické okruhy v˘zev: Vysoce v˘konn˘ v˘zkum; Detekce, diagnóza
a monitoring; Inovaãní terapeutické pfiístupy a zásahy (imunoterapie, ge-
nová terapie, kmenové buÀky / tkáÀové inÏen˘rství / regenerativní me-
dicína); Pfiedpovûdi udrÏitelnosti, bezpeãnosti a úãinnosti terapií (alter-
nativní testovací strategie).

Translační výzkum pro lidské zdraví 

Tato aktivita smûfiuje ke zlep‰ení znalostí biologick˘ch procesÛ a me-
chanismÛ u zdrav˘ch jedincÛ a u specifick˘ch nemocí v rÛzn˘ch situa-
cích a cílem je pfienést tyto poznatky do klinick˘ch aplikací a praxe a za-
jistit, aby tato klinická data byla plnû k dispozici a byla základem pro
smûrování dal‰ího v˘zkumu.   

Tematické okruhy v˘zev: Pfieklenující témata zdraví dûtí; Integrování bio-
logick˘ch dat a procesÛ (shromaÏìování velk˘ch datov˘ch souborÛ, bio-
logie systémÛ);  V˘zkum mozku a souvisejících chorob lidského v˘voje
a stárnutí; Translaãní v˘zkum hlavních infekãních chorob (odolnost vÛ-
ãi antibakteriálním lékÛm, HIV/AIDS, malárie, TBC, novû se objevující
epidemie); Translaãní v˘zkum hlavních chorob (rakovina, kardiovasku-
lární choroby, diabetes a obezita, fiídce se vyskytující choroby, dal‰í chro-
nické choroby). 

Optimalizace poskytování zdravotní péče občanům EU

Cílem je poskytnout nezbytn˘ základ pro rozhodování t˘kající se zdra-
votnick˘ch systémÛ a efektivnûj‰í strategie podpory zdraví, prevence

chorob, diagnózy a terapie. Zdravotní systémy EU jsou dÛleÏitou ãástí
vysoké úrovnû sociální ochrany a pfiispívají k sociální soudrÏnosti a so-
ciální spravedlnosti a udrÏitelnému rozvoji. Evropské zdravotní systémy
také smûfiují k odstranûní nerovnosti zdravotní péãe, zv˘‰ení dostupnos-
ti, podpofie zdrav˘ch Ïivotních a stravovacích návykÛ.

Tematické okruhy v˘zev: Zv˘‰it kvalitu podpory zdraví a prevence cho-
rob; Pfienos klinick˘ch v˘sledkÛ do klinické praxe spojené s lep‰ím vyu-
Ïitím lékÛ a adekvátní vyuÏití behaviorálních a organizaãních zásahÛ
a zdravotní terapie a technologie; Kvalita, solidarita a udrÏitelnost zdra-
votních systémÛ; Koordinace a podpora akcí “Optimalizace doruãení
zdravotní péãe k evropskému obãanovi”.

Další akce napříč zdravotnickou tematikou

Tato aktivita byla pfiidána dodateãnû, tematicky jde napfiíã v˘‰e uvede-
n˘mi aktivitami. Cílem je vytváfiet, sdílet a poskytnout  znalosti z oblasti
zdraví tfietím zemím, zahrnující zdravotní systémy, zdravotní péãi, péãi
o matku a dítû, kontrolu infekãních chorob a dal‰í strategicky dÛleÏité
oblasti. 

Tematické okruhy v˘zev: Specifické akce mezinárodní spolupráce (opo-
míjené infekãní choroby, systém zdravotní péãe, politika a management,
strategické koordinace a podpora aktivit pro mezinárodní spolupráci);
Koordinace a podpora akcí napfiíã tematikou.

Koordinace s ostatními výzkumnými programy

V˘zvy priority Zdraví budou zahrnovat témata pro specifické ERA-NET
akce, které budou smûfiovat k urychlení spolupráce a koordinace se zdra-
vím spojen˘ch v˘zkumn˘ch programÛ na národních i mezinárodních
úrovních, a budou vyuÏity k vzájemnému doplÀování a souãinnosti s ãin-
nostmi provádûn˘mi v rámci mezivládních struktur, jako napfi. EUREKA
a COST.

JUDITA KINKOROVÁ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KINKOROVA@TC.CZ

AKTIVITA: 1. BIOTECHNOLOGIE, GENERICKÉ NÁSTROJE
A TECHNOLOGIE PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ 

OBLAST: 1.1. VYSOCE V¯KONN¯ V¯ZKUM
HEALTH-2007-1.1-1: Jednotná databáze genetick˘ch variací u ãlo-
vûka a modelov˘ch organismÛ CP
HEALTH-2007-1.1-2.: âasová a prostorová protomika ke studiu bio-
logick˘ch  procesÛ ve vztahu k lidskému zdraví CP
HEALTH-2007-1.1-3: PrÛkopnické techniky pro sekvenování a ge-
notypování DNA CP

OBLAST: 1.2. DETEKCE, DIGNÓZA A MONITORING 
HEALTH-2007-1.2-1: V˘voj hybridních zobrazovacích systémÛ CP
HEALTH-2007-1.2-2: Vysoce v˘konné molekulární diagnostiky
u jednotliv˘ch pacientÛ s genetick˘mi chorobami CP
HEALTH-2007-1.2-3: Nové cílené zobrazovací sondy pro brzkou
in-vivo diagnózu a/nebo odpovûì na terapii CP

HEALTH-2007-1.2-4: In vivo zobrazovací metody pro bunûãnou te-
rapii 

OBLAST: 1.3. P¤EDPOVùDI UDRÎITELNOSTI, BEZPEâNOSTI
A ÚâINNOSTI TERAPIÍ

Alternativní testovací strategie 
HEALTH-2007-1.3-1: Nové alterantivní testovací strategie pro v˘-
zkum a v˘voj ve farmacii CP
HEALTH-2007-1.3-2: Bezpeãnost bez testování na zvífiatech CSA
HEALTH-2007-1.3-3: Podpora, v˘voj, validace, v˘klad a imple-
mentace QSARs (quantitative structure-activity relationship) v toxi-
kologii CP
HEALTH-2007-1.3-4: Alternativní testovací strategie stanovení
toxikologického profilu nanoãástic uÏívan˘ch v lékafiské dia-
gnostice CP
HEALTH-2007-1.3-5: In silico modelování pro v˘stupy ADMET CP
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OBLAST: 1.4. INOVAâNÍ TERAPEUTICKÉ P¤ÍSTUPY A ZÁSAHY
Imunoterapie
HEALTH-2007-1.4-1: V˘voj a v˘roba protilátek nové generace CP
HEALTH-2007-1.4-2: Inovaãní pfiístupy ve v˘voji oãkovacích látek
pro dûti CP
HEALTH-2007-1.4-3: Imunoterapie potravinov˘ch alergií CP

AKTIVITA: 2. TRANSLAâNÍ V¯ZKUM PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ

OBLAST: 2.1. INTEGROVÁNÍ BIOLOGICK¯CH DAT A PROCESÒ:
SHROMAÎëOVÁNÍ ÚDAJÒ VE VELKÉM Mù¤ÍTKU, BIOLOGIE
SYSTÉMÒ

2.1.1. ShromaÏìování údajÛ ve velkém mûfiítku
HEALTH-2007-2.1.1-1: Vytvofiení sítû biobank v Evropû: v˘voj stan-
dardÛ a norem pro existující a budoucí lidské vzorky v biobankách
NoE
HEALTH-2007-2.1.1-2: Epidemiologické molekulární studie v exis-
tujících dobfie definovan˘ch evropsk˘ch (a/nebo) populaãních sku-
pinách CP
HEALTH-2007-2.1.1-3: Srovnávací studie genetick˘ch rozdílÛ lidí
za úãelem poznání Evropské populace CP
HEALTH-2007-2.1.1-4: Charakteristika a variabilita mikrobiálních
komunit v lidském tûle CP
HEALTH-2007-2.1.1-5: Strukturálnû-funkãní anal˘zy membránov˘ch
pfiena‰eãÛ a cesty pro identifikaci moÏn˘ch cílov˘ch míst lékÛ CP
HEALTH-2007-2.1.1-6: Vysokov˘konná anal˘za lipidÛ a lipopro-
teinov˘ch interakcí CP
HEALTH-2007-2.1.1-7: Komplexní genomové studie savãích mo-
delÛ (ne hlodavcÛ) pro identifikaci genÛ zodpovûdn˘ch za lidské
zdraví a nemoci CP

2.1.2. Biologie systémÛ
HEALTH-2007-2.1.2-1: Systémov˘ pfiístup k eukaryotním jednobu-
nûãn˘m organismÛm CP
HEALTH-2007-2.1.2-2: Modelování T- lymfocytové (T-cell) aktiva-
ce CP
HEALTH-2007-2.1.2-3: Fundamentální pfiístupy k diferenciaci kme-
nov˘ch bunûk CP
HEALTH-2007-2.1.2-4: V˘voj integrovan˘ch in vitro, in vivo a systé-
my biologick˘ch modelov˘ch pfiístupÛ k pochopení apoptózy v kon-
textu zdraví a chorob CP

OBLAST: 2.2. V¯ZKUM MOZKU A SOUVISEJÍCÍCH CHOROB,
LIDSKÉHO V¯VOJE A STÁRNUTÍ

2.2.1. Mozek a související choroby 
HEALTH-2007-2.2.1-1: Mrtvice a základní mechanismy ischemic-
kého po‰kození mozku CP
HEALTH-2007-2.2.1-2: Kódování v nervov˘ch shlucích CP
HEALTH-2007-2.2.1-3: Neurobiologie a úzkostné poruchy CP
HEALTH-2007-2.2.1-4: Ztráta pamûti: základní mechanismy a tera-
pie CP
HEALTH-2007-2.2.1-5: Od základních pátefiních mechanismÛ
k chorobám míchy a trauma CP
HEALTH-2007-2.2.1-6: Neuron-gliové interakce ve zdraví a nemo-
ci CP

2.2.2. Lidsk˘ v˘voj a stárnutí 
HEALTH-2007-2.2.2-1: Nové pfiístupy k rekonstrukci imunitních
funkcí ve stáfií CP
HEALTH-2007-2.2.2-2: Terminace v˘vojov˘ch procesÛ a jejich re-
aktivace v dospûlosti CP

HEALTH-2007-2.2.2-3: Biomarkery stárnutí CP
HEALTH-2007-2.2.2-4: VzrÛstající úãast star‰ích obãanÛ v klinic-
k˘ch zkou‰kách CSA
HEALTH-2007-2.2.2-5: V˘zkum v˘voje ãlovûka a/nebo zdravé stár-
nutí v zemích EU CSA

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

2.3.2. HIV/AIDS, malárie a tuberkulóza 
HEALTH-2007-2.3.2-1: Objev lékÛ proti HIV/AIDS a preklinick˘ v˘-
voj CP
HEALTH-2007-2.3.2-2: Vysoce inovaãní pfiístupy ve v˘zkumu in-
terakcí hostitel-pathogen u tuberkulózy CP
HEALTH-2007-2.3.2-3: V˘voj rychl˘ch testÛ na diagnózu rezistent-
ních kmenÛ HIV, malárie a tuberkulózy CP
HEALTH-2007-2.3.2-4: Nedostatek znalostí o onemocnûní malárií
u tûhotn˘ch CP
HEALTH-2007-2.3.2-5: Pediatrické formulace lékÛ proti HIV/AIDS,
malárie a tuberkulózy CSA
HEALTH-2007-2.3.2-6: Nové vakcíny proti HIV obsahující ‰iroce
úãinné neutralizaãní protilátky CP

2.3.3. Potenciálnû nové a znovu se objevující epidemie 
HEALTH-2007-2.3.3-1: V˘voj ‰iroce úãinn˘ch vakcín proti chfiip-
ce CP
HEALTH-2007-2.3.3-2: Identifikace imunologick˘ch mechanismÛ
ochrany vakcín proti chfiipce CP
HEALTH-2007-2.3.3-3: Standardizace imunologick˘ch esejí zahr-
nující náhradní markery pro evaluaci nov˘ch vakcín proti chfiipce
v klinick˘ch testech CSA
HEALTH-2007-2.3.3-4: Inovaãní a pozornost zasluhující dia-
gnostické testy chfiipky CP
HEALTH-2007-2.3.3-5: V˘voj dal‰ích léãebn˘ch strategií pro pa-
cienty trpící vysoce patogenními chfiipkami CP
HEALTH-2007-2.3.3-6: V˘voj kontrolních a následky zmírÀujících
strategií proti pandemiím chfiipky CP
HEALTH-2007-2.3.3-7: Podpora vysoce inovaãního interdiscipli-
nárního v˘zkumu chfiipky CP

Specifiká mezinárodní akce spolupráce (SICA)
HEALTH-2007-2.3.3-8: V˘zkum chfiipky ve spolupráci s asijsk˘mi
partnery CP

OBLAST: 2.4. TRANSLAâNÍ V¯ZKUM HLAVNÍCH CHOROB
2.4.1. Rakovina 
HEALTH-2007-2.4.1-1: Pfienos znalostí o nekódujících RNAs smû-
fiujících k pÛvodu rakoviny do nov˘ch diagnostick˘ch a terapeutic-
k˘ch strategií CP
HEALTH-2007-2.4.1-2: Pfienos klinick˘ch “omics”-technologií (ge-
nomiky, proteomiky, metabolomiky) do inovaãních biomarkerÛ ra-
koviny pomáhající pfii brzké diagnóze, prognóze a léãbû vybran˘ch
pacientÛ CP
HEALTH-2007-2.4.1-3: Genomová nestabilita a genové zmûny
u po‰kození pfiedcházejících rakovinû CP
HEALTH-2007-2.4.1-4: Nové metody screeningu rakoviny CP
HEALTH-2007-2.4.1-5: Optimalizace v˘zkumu pacientÛ s rakovi-
nou na konci Ïivota CSA
HEALTH-2007-2.4.1-6: Pochopení a boj s metastázami CP
HEALTH-2007-2.4.1-7: Zlep‰ení cílení lékÛ k rakovinov˘m buÀkám
pro rakovinovou terapii (jinou neÏ genovou) CP
HEALTH-2007-2.4.1-8: V˘voj vysokov˘konn˘ch bioesejí a modelÛ
pro lidskou rakovinu na niÏ‰ích druzích ÏivoãichÛ CP
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2.4.2. Kardiovaskulární choroby
HEALTH-2007-2.4.2-1: Molekulární základ a zánûtlivé odpovûdi
spojené s vaskulární pfiestavbou u arteriosklerózy CP
HEALTH-2007-2.4.2-2: Vaskulární pfiestavba u aneurismatick˘ch
onemocnûní CP
HEALTH-2007-2.4.2-3: Boj s mrtvicí Noe

2.4.3. Cukrovka a obezita
HEALTH-2007-2.4.3-1: Poãáteãní prÛbûh a strategie ãasné preven-
ce diabetu typu 1 CP
HEALTH-2007-2.4.3-2: Kombinované formy diabetu u dûtí CP
HEALTH-2007-2.4.3-3: Inzulínová resistence jako klíãov˘ faktor pfii
diabetu a metabolick˘ syndrom CP
HEALTH-2007-2.4.3-4: Patofyziologické mechanismy spojené
s nadbyteãnou tukovou tezervou CP
HEALTH-2007-2.4.3-5: Road-map pro v˘zkum diabetu CSA

2.4.4. ¤ídce se vyskytující choroby 
HEALTH-2007-2.4.4-1: Pfiirozen˘ prÛbûh a patofyziologie u fiídce
se vyskytujících onemocnûní CP
HEALTH-2007-2.4.4-2: V˘stavba v˘zkumn˘ch kapacit pro oblasti
fiídce se vyskytujících chorob CSA

2.4.5. Dal‰í chronické nemoci
HEALTH-2007-2.4.5-1: Osteoarthritida CP
HEALTH-2007-2.4.5-2: Zánûtlivá stfievní onemocnûní CP
HEALTH-2007-2.4.5-3: Osteoporóza: signální cesty a formace kos-
tí a homeostáze CP
HEALTH-2007-2.4.5-4: Genetické faktory osteoporózy CP
HEALTH-2007-2.4.5-5: Meziobratlová degenerace: prevence a ná-
hrada CP
HEALTH-2007-2.4.5-6: Inovaãní koncepty t˘kající se vzniku a v˘voje
choroboplodn˘ch zárodkÛ chronick˘ch obstrukãních plicních chorob CP

HEALTH-2007-2.4.5-7: Poruchy sluchu a degenerace CSA
HEALTH-2007-2.4.5-8: Poruchy doteku ve stáfií CSA

AKTIVITA 3. OPTIMALIZACE DORUâENÍ LÉKA¤SKÉ PÉâE
EVROPSKÉMU OBâANOVI 

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

OBLAST: 4.1. KOORDINACE A PODPORA AKCÍ NAP¤Íâ
TEMATIKOU

HEALTH-2007-4.1-1: Posílení vytvofiení sítû národních kontaktÛ
(NCP) v 7. rámcovém programu, priorita Zdraví podporou meziná-
rodní spolupráce CSA
HEALTH-2007-4.1-2: Podpora v˘zkumnû zamûfien˘ch hi-tech mal˘ch
a stfiedních podnikÛ zapojen˘ch v oblasti biomedicínského inÏen˘rství
a dal‰ích technologick˘ch sektorech v oblasti péãe o zdraví CSA
HEALTH-2007-4.1-3: Zhodnocení projektov˘ch závûrÛ v˘zkumnû
zamûfien˘ch hi-tech mal˘ch a stfiedních podnikÛ zapojen˘ch v rám-
cov˘ch programech v oblasti péãe o zdraví CSA
HEALTH-2007-4.1-4: Poznávání potfieb pacientÛ v souvislosti s kli-
nick˘mi testy CSA
HEALTH-2007-4.1-5: Akce podporující vûdeckou komunikaci CSA
HEALTH-2007-4.1-6: Iniciativy posilující dialog a debaty o v˘zku-
mu v oblasti zdraví, které zajímají vefiejnost CSA
HEALTH-2007-4.1-7: Studie o vlivu legislativy EU v oblasti zdra-
votního v˘zkumu, v˘voje a aplikací CSA

OBLAST: 4.2. REAKCE NA POT¤EBY POLITIKY EU
HEALTH-2007-4.2-3: V˘zkum ocenûní ekonomick˘ch dimenzí
zdraví a bezpeãnosti v zamûstnání CSA
HEALTH-2007-4.2-4: Zdravotní statistiky a fiídce se vyskytující události CP

Hlavním cílem specifického programu „Lidé“ je poskytovat v Evropském
v˘zkumném prostoru ‰irokou podporu pro kvalitativní i kvantitativní roz-
voj lidsk˘ch zdrojÛ ve v‰ech vûdních oborech. Tento program navazuje na
podprogram 6. RP EU „Lidské zdroje a mobilita“, kter˘ v‰ak byl známûj‰í
pod názvem Akce Marie Curie. Tyto akce nabízejí fiadu moÏností jak pro
v˘zkumné pracovníky v rÛzn˘ch fázích jejich kariéry, tak pro organizace,
které se stanou jejich hostitelsk˘mi institucemi. NáplÀ programu Lidé tvo-
fií rÛzné typy akcí Marie Curie doplnûné o nûkteré specifické akce. 

Celkov˘ rozpoãet programu Lidé v 7. RP EU (2007 - 2013) je 4,7 mld. €,
coÏ znamená, Ïe v porovnání s 6. RP EU mají akce Marie Curie v 7. RP
v roãním prÛmûru pfiibliÏnû o 50 % vy‰‰í rozpoãet. Evropská komise od-
haduje, Ïe finanãní prostfiedky z programu Lidé by mohlo v rÛzné formû
a v rÛzné v˘‰i získat asi 70 tis. v˘zkumn˘ch pracovníkÛ. 

Stejnû jako v 6. RP jsou i v 7. RP zájemci o stáÏe Marie Curie rozdûlová-
ni podle délky v˘zkumné praxe na dvû skupiny - zaãínající a zku‰ené.
Zaãínající v˘zkumníci nemají kvalifikaci PhD a jejich v˘zkumná praxe
je krat‰í neÏ 4 roky. Zku‰ení v˘zkumníci mají minimálnû 4 roky v˘-
zkumné praxe nebo kvalifikaci PhD. Obecnou podmínkou úãasti v ak-
cích Marie Curie je - aÏ na urãité v˘jimky - mezinárodní mobilita, tj. v˘-
zkumní pracovníci nemohou získat finanãní prostfiedky pro stáÏe v ze-
mích, ve kter˘ch Ïijí. V souvislosti s akcemi Marie Curie se pouÏívá
termín „tfietí zemû“ oznaãující ty zemû, které nejsou fiádn˘mi ani asoci-
ovan˘mi ãleny EU. Podle hlavních cílÛ, které akce Marie Curie v 7. RP

sledují, je lze rozdûlit do pûti skupin. Pfiedpokládan˘ podíl tûchto skupin
na celkovém rozpoãtu programu Lidé je uveden v tabulce.

1. ŠKOLENÍ ZAČÍNAJÍCÍCH VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ
1.1 ·kolicí sítû
·kolicí sítû jsou orientovány na posílení kapacity vysok˘ch ‰kol, v˘-
zkumn˘ch institucí a podnikÛ, které spolupracují pfii ‰kolení zaãínají-
cích v˘zkumn˘ch pracovníkÛ ze v‰ech zemí svûta – nejãastûji v rámci
doktorandského studia. Délka stáÏí se mÛÏe pohybovat od 3 mûsícÛ do
3 let. Podíl stáÏistÛ ze tfietích zemí bude procentuálnû omezen˘. Z roz-
poãtu ‰kolicích sítí lze financovat i omezen˘ poãet externích ‰kolitelÛ.
Ti v‰ak musí mít buì kvalifikaci PhD, nebo minimálnû 4 roky v˘zkum-
né praxe. Vybrané ‰kolicí sítû budou financovány Evropskou komisí po
dobu maximálnû 4 let a musí je tvofiit minimálnû tfii univerzity nebo ji-
ná v˘zkumná pracovi‰tû v minimálnû tfiech ãlensk˘ch nebo asociova-
n˘ch zemích EU. 

Specifický program  „LIDÉ“  v 7. RP EU
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Cíl Podíl na rozpoãtu
programu Lidé

·kolení zaãínajících v˘zkumn˘ch pracovníkÛ asi 40 %

CeloÏivotní vzdûlávání a profesní rÛst 25 % – 30 %

Spolupráce akademické sféry s prÛmyslem 5 % – 10 %

Spolupráce se zemûmi mimo EU 25 % – 30 %

Specifické akce 1 % – 2 %
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2. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PROFESNÍ RŮST
2.1 Evropské stáÏe
Evropské stáÏe umoÏÀují zku‰en˘m v˘zkumn˘m pracovníkÛm z ãlen-
sk˘ch nebo asociovan˘ch zemí EU podpofiit svÛj dal‰í profesní rÛst for-
mou studijních pobytÛ na respektovan˘ch evropsk˘ch pracovi‰tích, se
kter˘mi se dohodnou na pracovním programu stáÏe a cílech, kter˘ch má
b˘t dosaÏeno. Návrhy pfiedkládají v˘zkumní pracovníci po dohodû s hos-
titelsk˘mi institucemi. Jsou vybíráni pfiedev‰ím ti pracovníci, ktefií jiÏ pro-
kázali, Ïe mají potenciál dosáhnout vysoké úrovnû ve svém vûdním obo-
ru. Délka evropsk˘ch stáÏí mÛÏe b˘t v rozmezí 12 aÏ 24 mûsícÛ. 

2.2 Evropské reintegraãní granty
Cílem evropsk˘ch reintegraãních grantÛ je ulehãit zku‰en˘m v˘zkumn˘m
pracovníkÛm z ãlensk˘ch nebo asociovan˘ch zemí EU, ktefií absolvovali
nûkter˘ typ stáÏe Marie Curie v 6. nebo v 7. RP v minimální délce 18 mûsí-
cÛ, pokraãování profesionální dráhy v Evropském v˘zkumném prostoru.
Návrhy na tyto granty pfiedkládají v˘zkumní pracovníci po dohodû s hosti-
telsk˘mi institucemi nejpozdûji do 6 mûsícÛ od ukonãení pfiedmûtn˘ch stá-
Ïí. Granty jsou poskytovány hostitelsk˘m institucím na období 2 aÏ 3 let ve
formû pevnû stanoveného roãního pfiíspûvku na financování projektÛ rein-
tegrace jednotliv˘ch pracovníkÛ. Celkové prokázané náklady na reinte-
graãní projekt musí b˘t vût‰í neÏ v˘‰e grantu.

2.3 Kofinancování regionálních, národních a mezinárodních programÛ
Novou formu spolupráce – spoleãné financování stáÏí z nûkolika zdro-
jÛ, které bude implementováno jako nov˘ typ akce Marie Curie - zavádí
7. RP. Návrhy na projekty kofinancování budou Evropské komisi pfied-
kládat regionální, národní nebo mezinárodní instituce v ãlensk˘ch nebo
asociovan˘ch zemích EU zab˘vající se financováním stáÏí zku‰en˘ch
v˘zkumn˘ch pracovníkÛ. Ve vybran˘ch projektech bude Evropská ko-
mise financovat pfiibliÏnû 35 % celkov˘ch nákladÛ na v˘zkumné stáÏe.
Podrobná metodika kofinancování bude zvefiejnûna v první polovinû ro-
ku 2007.

3. SPOLUPRÁCE AKADEMICKÉ SFÉRY S PRŮMYSLEM
3.1 Spoleãné projekty akademick˘ch organizací a prÛmyslov˘ch firem
Na tûchto akcích Marie Curie se mohou podílet akademické organizace
a prÛmyslové firmy minimálnû ze 2 rÛzn˘ch ãlensk˘ch nebo asociova-
n˘ch zemí EU, pfiiãemÏ budou preferovány malé a stfiední podniky. Ko-
ordinátory projektÛ, jejichÏ doporuãená délka je 3 aÏ 4 roky, mohou b˘t
jak firmy, tak i akademické organizace. Spolupráce akademické sféry
s prÛmyslem bude mít tfii formy:
- v˘mûna stál˘ch zamûstnancÛ mezi obûma sférami realizovaná for-

mou stáÏí,
- hostování externích zku‰en˘ch v˘zkumn˘ch pracovníkÛ,
- spoleãnû organizované konference a semináfie.

V˘mûnn˘ch stáÏí v délce od 2 mûsícÛ do 2 let se mohou zúãastnit zaãí-
nající i zku‰ení v˘zkumní pracovníci. Hostující externí zku‰ení v˘zkum-
ní pracovníci se úãastní projektu po dobu 1 aÏ 2 let. Mohou b˘t ze v‰ech
zemí svûta s v˘jimkou zemû, ve které se projekt realizuje. 

4. SPOLUPRÁCE SE ZEMĚMI MIMO EU
4.1 StáÏe ve tfietích zemích pro evropské v˘zkumné pracovníky 
Tyto akce Marie Curie umoÏÀují zku‰en˘m v˘zkumn˘m pracovníkÛm
z ãlensk˘ch nebo asociovan˘ch zemí EU podpofiit svÛj dal‰í profesní rÛst
formou stáÏí na renomovan˘ch pracovi‰tích ve tfietích zemích. StáÏe se
skládají ze dvou ãástí. První ãást v délce 1 aÏ 2 roky absolvují stáÏisté
v hostitelsk˘ch institucích ve tfietích zemích. Druhá ãást, která má polo-
viãní délku, probíhá v hostitelsk˘ch institucích v ãlensk˘ch nebo asoci-
ovan˘ch zemích EU. Návrhy pfiedkládají v˘zkumní pracovníci po doho-
dû s hostitelsk˘mi institucemi.

4.2 StáÏe pro v˘zkumné pracovníky ze tfietích zemí
Cílem tûchto stáÏí je získat vynikající v˘zkumné pracovníky ze tfietích
zemí pro vzájemnû v˘hodnou spolupráci v Evropském v˘zkumném pro-
storu. V˘zkumní pracovníci z rozvojov˘ch zemí mohou získat finanãní
pfiíspûvek na projekt reintegrace do zemí, ze kter˘ch pocházejí. Návrhy
na stáÏe v délce 1 aÏ 2 roky pfiedkládají zku‰ení v˘zkumní pracovníci ze
tfietích zemí po dohodû s hostitelsk˘mi institucemi z ãlensk˘ch nebo aso-
ciovan˘ch zemích EU. 

4.3 Mezinárodní reintegraãní granty
Mezinárodní reintegraãní granty si kladou za cíl motivovat zku‰ené ev-
ropské v˘zkumné pracovníky, ktefií pracují ve tfietích zemích minimál-
nû po dobu 3 let, k tomu, aby se vrátili a pokraãovali ve své profesio-
nální dráze v Evropském v˘zkumném prostoru. Návrhy pfiedkládají v˘-
zkumní pracovníci po dohodû s hostitelsk˘mi institucemi v ãlensk˘ch
nebo asociovan˘ch zemích EU. Granty jsou poskytovány hostitelsk˘m
institucím na období 2 aÏ 4 roky ve formû pevnû stanoveného roãního
pfiíspûvku na financování projektÛ reintegrace jednotliv˘ch pracovníkÛ.
Celkové prokázané náklady na reintegraãní projekt musí b˘t vût‰í neÏ
v˘‰e grantu.

5. SPECIFICKÉ AKCE
5.1 Noc vûdcÛ
Specifické akce „noc vûdcÛ“ jsou zamûfieny na zvy‰ování vefiejné infor-
movanosti o vûdeck˘ch aktivitách a probíhajícím technologickém v˘voji.
Navazují na celoevropské noci vûdcÛ, které se s velk˘m úspûchem usku-
teãnily v letech 2005 a 2006. Evropská komise, která tyto akce finanãnû
podporuje, se tímto zpÛsobem snaÏí zv˘‰it zájem mlad˘ch lidí o práci ve
v˘zkumu. Maximální délka projektÛ Noc vûdcÛ je 7 mûsícÛ, které pokr˘-
vají fázi pfiípravy, vlastní realizaci a vyhodnocení v˘sledkÛ. Pfiedpokládá
se finanãní spoluúãast národních nebo regionálních organizací.

5.2 Ceny pro vynikající v˘zkumné pracovníky
Evropská komise udûluje ceny vynikajícím v˘zkumn˘m pracovníkÛm,
ktefií se zúãastnili nûkterého z rámcov˘ch programÛ EU v oblasti mobi-
lity v minimální délce 12 mûsícÛ. Cílem je zviditelnit úspûchy evropské-
ho v˘zkumu a povzbudit vûdce v dal‰í práci - zejména v evropsk˘ch v˘-
zkumn˘ch programech. KaÏd˘ rok je udûlováno 5 cen ve v˘‰i 50 tis. €.
Od vyznamenan˘ch vûdcÛ se oãekává, Ïe se budou zúãastÀovat akcí
propagujících úspûchy dosaÏené v Evropském v˘zkumném prostoru.     

5.3 Mezinárodní spolupráce mezi ãleny Evropské sítû center mobility 
Návrhy na tyto projekty mezinárodní spolupráce mohou pfiedkládat pouze
organizace, které jsou ãleny Evropské sítû center mobility. Centra mobility
poskytují bezplatné konzultaãní sluÏby zahrnující praktické informace t˘-
kající se mezd, daní, pracovních povolení, dÛchodového a zdravotního za-
bezpeãení, sociálních dávek, moÏností ubytování, ‰kolní docházky dûtí, ja-
zykov˘ch kurzÛ apod. Maximální délka projektÛ je 36 mûsícÛ.

5.4 Mezinárodní spolupráce národních kontaktních pracovníkÛ (NCP)
Národní kontaktní pracovníci (National Contact Points) pro specifick˘ pro-
gram LIDÉ pfiedloÏí jeden spoleãn˘ návrh na projekt mezinárodní spoluprá-
ce, kter˘ mÛÏe zahrnovat napfi. spoleãné semináfie, ‰kolení nebo prezentace
pfiíleÏitostí pro v˘zkumné pracovníky v jednotliv˘ch zemích. Projekt mÛÏe
trvat maximálnû 60 mûsícÛ a musí b˘t ukonãen nejpozdûji v únoru 2013. 

Aktuální informace o specifickém programu Lidé jsou dosaÏitelné na ad-
rese http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

EMIL KRAEMER,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,

KRAEMER@TC.CZ



O sociálních orientovan˘ch v˘zkumn˘ch platformách se zaãalo mluvit
v rámci pfiípravy Sedmého rámcového programu v druhé pÛlce roku
2005. Jejich koncepce se volnû inspirovala technologick˘mi platforma-
mi, které se osvûdãily, a mají v 7. RP své pevné místo. Zatímco v tech-
nologick˘ch platformách vychází impuls k v˘zkumu z prÛmyslové sféry,
v sociálních platformách by mûl vycházet hlavnû z vefiejné sféry v ‰iro-
kém slova smyslu. 
Iniciativy se chopil region Sydsam z jiÏního ·védska, jenÏ publikoval po-
stupnû dva dokumenty, v nichÏ se snaÏí definovat, jak by evropské soci-
ální platformy mûly vypadat. ·védové také na toto téma uspofiádali v Bru-
selu dva semináfie (v únoru a v listopadu) s cílem rozpoutat evropskou
diskusi o sociálních platformách.

Co jsou sociální platformy?
Sociální platformy by mohly b˘t modelem nového pojetí v˘zkumu v sociál-
ních vûdách. KaÏdá platforma by mûla fungovat napfiíã nûkolika sférami ve-
fiejného Ïivota, mûla by propojovat v˘zkum, podnikatelské subjekty a vefiej-
nou správu (zapojeny by mûly b˘t také nevládní a neziskové organizace, na-
pfiíklad humanitární organizace, obãanské iniciativy, nemocnice, domovy
dÛchodcÛ atd.). Témata v˘zkumu sociálních platforem by mûla vzcházet ni-
koli od v˘zkumníkÛ, ale z konkrétních potfieb – jejich zadavateli by mûli b˘t
ãinitelé z vefiejné a podnikatelské sféry, ktefií by se na v˘zkumu také aktivnû
podíleli. Platforma by tak mûla pfiedem zaji‰tûnou takfika okamÏitou aplika-
ci získan˘ch poznatkÛ v praxi. Aplikace poznatkÛ by zároveÀ obstarala zpût-
nou vazbu pro dal‰í v˘zkum. Díky napojení na vefiejnou a podnikatelskou
sféru by platforma také pfiirozenû zaji‰Èovala ‰ífiení v˘sledkÛ v˘zkumu. 

Platformy by mûly b˘t postavené na dialogu. Nemají hierarchickou struk-
turu, mûly by zajistit, aby byl sly‰et kaÏd˘ hlas. Strategie a metody v˘-
zkumu by mûly b˘t flexibilní. Velkou v˘hodou platforem je nejen moÏ-
nost bezprostfiední reakce na konkrétní spoleãenské potfieby, ale také
schopnost je v rámci práce platformy identifikovat. Sociální platformy ta-
ké pfiedstavují specifickou odpovûì na jeden z hlavních problémÛ soci-
álních vûd v Evropû: problémem ãasto není nedostatek poznatkÛ, ale je-
jich implementace v praxi.

·védsk˘ dokument navrhuje kritéria pro ustavení sociální platformy. Pat-
fií mezi nû: schopnost identifikovat zásadní spoleãenské v˘zvy a reago-
vat na nû, dlouhodobá angaÏovanost a aktivní pfiístup ze strany v‰ech
„klíãov˘ch hráãÛ“, zejména z vefiejné sféry, interdisciplinárnost, k otáz-
ce by se mûlo pfiistupovat ze v‰ech moÏn˘ch úhlÛ, kontinuální uãení
a trénování, aplikace v˘sledkÛ tvofií souãást v˘zkumného procesu, ve-
dení zaloÏené na dialogu zaji‰Èující, aby byly vysly‰eny hlasy v‰ech pra-
vomocn˘ch ãinitelÛ, flexibilní strategie v˘zkumu.

V pracovních návrzích specifického programu Spolupráce se pí‰e o moÏ-
nosti zaloÏení sociálních platforem. Na semináfii 21. listopadu se mluvi-

lo o tom, Ïe Evropská komise pravdûpodobnû umoÏní vznik jedné pilot-
ní platformy, a po vyhodnocení jejího pfiínosu rozhodne o pfiípadném
vzniku dal‰ích platforem. Konkrétní modality – délka projektu, v˘‰e pod-
pory – budou upfiesnûny pozdûji; u pilotní platformy se pravdûpodobnû
bude jednat o podporu na krat‰í dobu. Nástrojem implementace platfo-
rem by mûly b˘t koordinaãní nebo specifické podpÛrné akce.

Na semináfii bylo také zdÛraznûno, Ïe existující metodologie a kritéria
sociálních platforem by mûly b˘t dále upfiesÀovány a konkretizovány.
DÛraz by mûl b˘t kladen na v˘chovu vûdcÛ pro práci v platformû a o‰et-
fien by mûl b˘t také vztah k Evropské komisi jakoÏto hlavnímu investoru
projektu tak, aby nedocházelo ke konfliktÛm kompetencí. Semináfi byl
rozdûlen na dvû pracovní skupiny: první byla zamûfiena na vytvofiení so-
ciální platformy v oblasti demografick˘ch zmûn a druhá na trvale udrÏi-
telné vyuÏití vody. Nejrozvinutûj‰í je v tuto chvíli evropská platforma na
téma stárnutí. Platforma by mûla pokr˘t co nej‰ir‰í spektrum otázek, kte-
ré otevírá fenomén stárnutí populace, jako jsou napfiíklad demografické
tendence, dÛstojné stárnutí, zdravotní péãe atp. 

Budoucnost sociálních platforem
Pro konkrétnûj‰í pfiedstavu o fungování sociálních platforem uvádím pfií-
klad ze zmínûného ‰védského dokumentu: v jednom jiho‰védském regi-
onu pÛsobila uÏ deset let malá vûdeckov˘zkumná instituce zab˘vající se
oblastí spoleãenského blahobytu. Po stíÏnostech místních autorit, Ïe v˘-
sledky v˘zkumu nemají Ïádnou konkrétní praktickou hodnotu, byla in-
stituce reorganizována podle poÏadavku, aby produkovala poznatky za-
loÏené na aktuálních potfiebách a zku‰enostech vycházejících ze Ïivota
obãanÛ. Vefiejní ãinitelé a v˘znamní regionální hráãi tak získali moÏnost
podílet se na produkci poznatkÛ. Vznikla tak jedineãná spolupráce me-
zi místní samosprávou regionu Skane na jedné stranû a v˘zkumníky
z rÛzn˘ch disciplín (sociologie, architektura, statistika, ekonomie a me-
dicína) na stranû druhé. V˘zkumná instituce tak zaãala fungovat jako vol-
ná síÈ kolem místních vefiejn˘ch institucí.

Jsem pfiesvûdãen, Ïe sociální platformy jsou konceptem budoucnosti a Ïe
by mohly plnit v˘znamnou, zejména koordinaãní roli, a to nejenom na
evropské, ale i na národních úrovních. Mohly by pomoci pfiekonat roz-
tfií‰tûnost, která panuje v mnoha oblastech a vytvofiit rámec pro plodnou
a smysluplnou komunikaci mezi v˘zkumníky (vûdci), rÛzn˘mi organiza-
cemi pracujícími v terénu, vefiejnou správou a konkrétními institucemi.
·kála jejich uÏití je nesmírnû ‰iroká, od témat práce s konkrétními lidmi
(integrace men‰in, péãe o zdraví, sociální péãe) aÏ po „technická“ témata
udrÏitelného vyuÏití zdrojÛ. Koncepce sociálních platforem tak daleko
pfiesahuje oblast sociálních a humanitních vûd.

MICHAL PACVO≈, 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR,  PACVON@TC.CZ
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7. RÁMCOV¯ PROGRAM – LIDÉ

V˘zkumní pracovníci, ktefií se zúãastnili nûkterého z rámcov˘ch progra-
mÛ EU v oblasti mobility po dobu nejménû jednoho roku, se mohou
ucházet o ceny Marie Curie. Cílem tûchto cen udûlovan˘ch v 6. i v 7. RP
je zviditelnit úspûchy evropského v˘zkumu a povzbudit vynikající vûd-
ce v dal‰í práci, a to zejména v evropsk˘ch v˘zkumn˘ch programech.
KaÏdoroãnû je takto vyznamenáno 5 v˘zkumn˘ch pracovníkÛ, kaÏd˘
z nich obdrÏí cenu ve v˘‰i 50 tis. €. 
V listopadu 2006 zvefiejnila Evropská komise jména 5 vûdeck˘ch pra-
covníkÛ, ktefií získali leto‰ní ceny Marie Curie. Jsou to: Michel Lavido-

rová (Izrael) za v˘zkum v oblasti zlep‰ení ãtení prostfiednictvím interhe-
misférické stimulace, Frank Keppler (Nûmecko) za objev klimaticky re-
levantních stopov˘ch plynÛ ze zemsk˘ch ekosystémÛ, Chris Ewels (Spo-
jené království) za v˘zkum v oblasti poãítaãového modelování defektÛ
v grafitov˘ch nanotrubiãkách, Nicolas Cerf (Belgie) za v˘zkum v oblasti
kvantov˘ch informací a v˘poãtÛ, Paola Borriová (Itálie) za v˘zkum v ob-
lasti polovodiãov˘ch nanostruktur a jejich ultrarychlé reakce na lasero-
vé svûtlo.

EMIL KRAEMER

Ceny Marie Curie pro vynikající výzkumné pracovníky 



V˘zkumné a v˘vojové ãinnosti, aÈ jiÏ financované z vefiejn˘ch (národ-
ních, evropsk˘ch) ãi soukrom˘ch prostfiedkÛ, ãasto plodí velmi zajíma-
vé nehmotné v˘sledky - nehmotné statky. Pro v˘zkumné instituce a uni-
verzity pfiedstavují tyto statky a jejich komercializace stále dÛleÏitûj‰í
zdroj financování dal‰ího v˘zkumu a jin˘ch aktivit, pro komerãní firmy
zase jednu z klíãov˘ch konkurenãních v˘hod, která jim umoÏní dlouho-
dobûji se drÏet na pfiíslu‰n˘ch trzích a tedy i existovat, pfiípadnû zaujímat
v˘znamnûj‰í trÏní postavení. 
Mezi nejdÛleÏitûj‰í nehmotné statky z ekonomického hlediska lze pova-
Ïovat ty, jeÏ mohou poÏívat prÛmyslovû-právní ochrany, pfiedev‰ím:
technická fie‰ení (ochrana patentem ãi uÏitn˘m vzorem), tj. v˘sledky v˘-
zkumu a v˘voje, vzhled v˘robku (ochrana prÛmyslov˘m vzorem), ozna-
ãení (ochranná známka). Dále jsou zajímavé téÏ nehmotné statky nepo-
Ïívající pfiímo prÛmyslovû-právní ochrany, jako napfi. utajované ob-
chodní ãi technické poznatky (obchodní tajemství, know-how). S rÛstem
jejich ekonomického v˘znamu nab˘vá na dÛleÏitosti vymezení a ze-
jména vymáhání vlastnick˘ch práv k nehmotn˘m statkÛm (viz napfi. im-
plementace smûrnice EP a Rady ã. 2004/48/ES do ãeské legislativy v po-
dobû zákona ã. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z prÛmyslového vlast-
nictví).
Posilování vlastnick˘ch práv k nehmotn˘m statkÛm pfiirozenû napomá-
há jejich smûnû, ãasto mezi subjekty z odli‰n˘ch zemí ãi kontinentÛ. Ta-
to smûna probíhá nejãastûji formou licenãní ãi jí podobné smlouvy (pro-
blematika licencí byla tématem ãlánku „Licence, licenãní smlouvy a ob-
chod s licencemi“ JUDr. Kubíãka v ãasopisu ECHO 4/2005). 
Objem pfiíjmÛ z licenãních obchodÛ zemí OECD byl v r. 2004 odhado-
ván na 110 mld. USD, z toho na USA pfiipadá asi 43 mld., na EU asi 25
mld. Chápání nehmotn˘ch pfiedmûtÛ jako „obchodovateln˘ch statkÛ“
s definovan˘mi vlastnick˘mi právy umoÏÀuje také dal‰í nakládání s ni-
mi - mohou b˘t vkládány jako nepenûÏní vklady do obchodních spoleã-
ností, pfievádûny v rámci fúzí, prodávány v rámci konkurzÛ a likvidací
podnikÛ, dûdûny, darovány, b˘t pfiedmûtem zástavního práva, nebo mÛ-
Ïe b˘t s nehmotn˘mi statky neoprávnûnû nakládáno a docházet k poru-
‰ování práv k nim. Ve v‰ech uveden˘ch pfiípadech je tfieba znát hodno-
tu pfiedmûtného nehmotného statku, ãili poradit si urãit˘m zpÛsobem
s jeho „ocenûním“. 

Oceňování nehmotných statků
Nehmotné statky nejsou obchodovány na organizovan˘ch vefiejn˘ch tr-
zích, není tedy moÏné jednodu‰e „zjistit cenu“ stejného pfiedmûtu na tr-
hu, proto si s jeho ocenûním musí poradit odborník – soudní znalec, od-
hadce majetku ãi jin˘ odborník. Znalcem pro konkrétní obor, potfiebn˘m
pro fiízení pfied státními orgány, je osoba (fyzická osoba, ústav) zapsaná
do seznamu znalcÛ a tlumoãníkÛ (dle zákona ã. 36/1967 Sb., zákon
o znalcích a tlumoãnících). Pomoc soudního znalce je vyÏadována v pfií-
padech, jako jsou nepenûÏit˘ vklad nehmotného statku do podniku, pfie-
vod nehmotného statku pfii fúzích ãi konkurzech podnikÛ nebo pfii po-
ru‰ování práv. Pfii jin˘ch podnûtech pro ocenûní postaãí „vzdûlan˘ od-
borník“ - pro oblast oceÀování majetku je poÏadováno podnikatelské
oprávnûní na základû koncesované Ïivnosti (odhadce majetku). V pfií-
padû oceÀování pro rozhodování o uzavfiení licenãní smlouvy je toto po-
radenství v zásadû vûcí smluvních stran (nevypl˘vá ze zákona), mÛÏe b˘t
vyÏádána pomoc aÈ uÏ odhadce majetku nebo i jiného odborníka (dále
„oceÀovatelé“).
Bezprostfiední v˘sledek ocenûní – hodnota nehmotného statku – se rÛz-
ní podle úkolu, kter˘ je na oceÀovatele kladen. Zejména v pfiípadû „soud-
ních podnûtÛ“ je na oceÀovatele kladen poÏadavek odhadu jedné ãást-
ky, za kterou by si mezi sebou smûnily dvû strany dan˘ nehmotn˘ch sta-
tek na trhu, tzv. trÏní hodnoty. Pfii uzavírání licenãních smluv
a poradenství ohlednû ocenûní smûÀovan˘ch práv k nehmotnému stat-

ku není zcela moÏné odhadovat jednu ãástku, kterou bude zájemce jis-
tû ochoten zaplatit a vlastník jistû ochoten pfiijmout, ale spí‰e o odhad
rámcov˘ch cenov˘ch pozic, které by si mûly strany licenãní transakce
stanovit dfiíve, neÏ se pustí do samotn˘ch cenov˘ch jednání. Tyto ceno-
vé pozice mohou b˘t samozfiejmû rovnûÏ stanoveny pomocí absolutní
ãástky – hodnoty práv k nehmotnému statku. K úvahám o celkové hod-
notû se v‰ak pfii licenci dostáváme spí‰e nepfiímo, a sice pomocí odhadu
v˘‰e licenãního poplatku, kter˘ je nejãastûj‰í formou úhrady ceny licen-
ce. Souãet tûchto licenãních poplatkÛ, placen˘ch po dobu platnosti li-
cenãní smlouvy, pak tvofií celkovou hodnotu práv.
Anal˘za obou dvou pohledÛ – pohled celkové ãástky i v˘‰e licenãního
poplatku – jsou tématem následujících kapitol. Z dÛvodu klíãového v˘-
znamu technick˘ch fie‰ení (vynálezy, uÏitné vzory), jakoÏto v˘sledkÛ v˘-
zkumnû-v˘vojov˘ch aktivit, se soustfieìuji na oceÀování tûchto nehmot-
n˘ch statkÛ. Principy ocenûní jsou pojednány nejdfiíve teoreticky, v zá-
vûru je podán ilustrativní pfiíklad. 

Vyjednávání o ceně licence
Cena licence je smluvní záleÏitostí stran transakce, tedy kompromis dvou
odli‰n˘ch pohledÛ na hodnotu smûÀovan˘ch práv k nehmotnému stat-
ku. Má-li dojít k nûjakému cenovému kompromisu mezi vlastníkem práv
a zájemcem o licenci, je tfieba, aby kaÏdá z obou stran mûla alespoÀ rám-
covû vymezenu svoji cenovou pozici, coÏ je úkol pro oceÀovatele, ãili:
- z pohledu vlastníka odhadnout minimální ãástku, za kterou je ochoten

do cenov˘ch jednání vstoupit,
- z pohledu zájemce naopak maximální ãástku, na kterou je ochoten

v jednáních pfiistoupit.
Je-li maximální zvaÏovaná ãástka zájemce vy‰‰í neÏ minimální zvaÏo-
vaná ãástka majitele, je splnûn základní pfiedpoklad pro úspû‰ná ceno-
vá jednání (viz graf 1).

Takové pojetí oceÀování nehmotn˘ch statkÛ pro úãely licencí je schÛd-
nûj‰í a je schopno poskytnout i urãit˘ racionální podklad pro úspû‰nost
celé transakce. Spoléhat se pfii jednáních na odhad jedné optimální ãást-
ky není podle mého názoru pfiíli‰ vhodné. Schopnost odhadnout solidnû
vlastní cenovou pozici a pokusit se o odhad hranice druhé strany trans-
akce, pfiípadnû si opatfiit soubor argumentÛ pro „hájení“ své pozice, se
jeví jako mnohem uÏiteãnûj‰í, neboÈ dává urãitou vyjednávací v˘hodu.

Obecné přístupy k ocenění vynálezu
K ocenûní vynálezu lze pfiistoupit obecnû tfiemi zpÛsoby, z nichÏ kaÏd˘
nahlíÏí hodnotu z jiného úhlu a klade si tudíÏ ponûkud odli‰né otázky
(viz tab. 1). KaÏd˘ z tûchto základních tfií pfiístupÛ má své pfiednosti a svá
rizika uÏití v odli‰n˘ch podnûtech pro ocenûní (transakce, poru‰ování
práv, vklad do spoleãnosti apod.). V pfiípadû ocenûní pro úãely poskyt-
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Graf 1 - Tvorba ceny za licenci



nutí práv k uÏívání vynálezu na základû licence (která jsou na‰ím hlav-
ním tématem) nelze v zásadû zavrhnout ani jeden z tûchto oceÀovacích
principÛ. Následující kapitoly nastiÀují pouÏitelnost v‰ech tfií konceptÛ
pro úãely odhadu cenov˘ch pozic vlastníka vynálezu a zájemce o li-
cenci.

Cenová pozice vlastníka 
Pfii odhadu minimální cenové pozice vlastníka lze vyjít v zásadû z tûch-
to oceÀovacích metod: náklady vytvofiení, oãekávané náklady, srovna-
telné ceny.

Náklady vytvoření
Zcela prvotní úvaha, kterou by mûl majitel vynálezu provést ohlednû od-
hadu své minimální cenové hranice, se t˘ká v minulosti vynaloÏen˘ch
prostfiedkÛ na vytvofiení vynálezu. Majitel vynálezu by mûl od transakce
oãekávat minimálnû uhrazení sv˘ch (v minu-
losti vynaloÏen˘ch) vloÏen˘ch prostfiedkÛ, tedy
tûch, které se bezprostfiednû t˘kaly v˘zkumnû-
v˘vojov˘ch aktivit pro dan˘ vynález. Tyto pro-
stfiedky jsou obvykle tvofieny následujícími ná-
kladov˘mi poloÏkami:
- náklady na práci (tvÛrãí i administrativní práce),
- prostfiedky k práci (zafiízení speciální ãi multi-

funkãní),
- externí sluÏby (v˘zkum, právní sluÏby apod.),
- patentové re‰er‰e (nekomerãní, komerãní da-

tabáze),
- náklady prÛmyslovû-právní ochrany (dosud

vynaloÏené).
Je zfiejmé, Ïe za úãelem odhadu není tfieba pra-
covat se zcela pfiesn˘mi hodnotami náklado-
v˘ch poloÏek, je v‰ak vhodné mít alespoÀ tako-
vou úãetní ãi jinou evidenci, která umoÏní od-
had solidního intervalu v˘‰e vynaloÏen˘ch
prostfiedkÛ.

Očekávané náklady
K ponûkud odli‰nému fie‰ení odhadu minimální cenové pozice vlastní-
ka mÛÏeme dospût, pokud se pfii sledování nákladÛ pfieorientujeme z po-
hledu historie na pohled budoucnosti. Tento pohled lze vyjádfiit otázkou
„Kolik mû vynález bude v budoucnosti stát prostfiedkÛ, pokud budu ja-
ko majitel udrÏovat patent v platnosti?“ Jedná se obecnû o tyto sledova-
né nákladové poloÏky:
- náklady prÛmyslovû-právní ochrany (dle poãtu teritorií a délky ochrany),
- externí sluÏby (právní sluÏby, monitoring konkurence apod.).
S rÛstem ekonomického v˘znamu vynálezu rostou jak náklady na roz-
sáhlej‰í patentovou ochranu, tak náklady spojené se sledováním a ochra-
nou vlastnick˘ch práv na pfiíslu‰n˘ch územích.

Srovnatelné ceny
Na rozdíl od nákladÛ (historick˘ch ãi oãekávan˘ch) zde vlastník vyuÏí-
vá informace o jiÏ uskuteãnûn˘ch transakcích (licencích) s „obdobn˘mi“

pfiedmûty a v zásadû si klade otázku „Jak˘ licenãní poplatek bych asi do-
stal z ãisté ceny v˘robku, kdybych vynález nabídl jinému zájemci na tr-
hu?“ Pfii tomto odhadu cenové hranice mÛÏeme vyjít v podstatû ze tfií in-
formaãních zdrojÛ:
Interní transakce vlastníka. Zde se jedná pfiirozenû o zdroj nejvhodnûj-
‰í. Vlastníkem jiÏ realizované licenãní a jim podobné smlouvy obsahují
cenové podmínky dojednané pfii poskytování práv k obdobn˘m vynále-
zÛm a mohou tak b˘t velmi dobr˘m odrazov˘m mÛstkem pro cenová
jednání o jiné licenãní smlouvû. Pfiijatelnost takov˘ch ãi obdobn˘ch ce-
nov˘ch podmínek smluvní stranou je pravdûpodobná zejména pokud se
jedná o totoÏného nabyvatele (zájemce), jak tomu bylo v pfiedchozích
transakcích.
Externí transakce. Dal‰ím záchytn˘m bodem mÛÏe b˘t nalezení jiné ob-
dobné transakce (aÈ uÏ mezi na‰ím nabyvatelem a tfietí osobou ãi mezi
zcela jin˘mi osobami), která se t˘ká obdobného pfiedmûtu smlouvy. Ten-
to informaãní zdroj b˘vá zpravidla dosti nákladn˘, neboÈ obsah licenã-
ních smluv neb˘vá vefiejnû publikován, a tak se nabízí zejména vyuÏití
placen˘ch komerãních databází.
PrÛmûrná oborová data. PrÛmûrná data o licenãních poplatcích, obvy-
kle placen˘ch v rámci dan˘ch prÛmyslov˘ch (ãi jin˘ch) oborÛ, jsou sice
v porovnání s pfiedchozími zdroji dosti nepfiesná, zato v‰ak nejlevnûj‰í
a urãitou rámcovou indikaci poskytnout mohou. Tato data jsou obãas
publikována v odborn˘ch ãasopisech vûnovan˘ch problematice obcho-
dování nehmotn˘mi statky. Ukázku prÛmûrn˘ch licenãní plateb ve vy-
bran˘ch oborech podává tabulka 2.

Ve v‰ech pfiípadech porovnávání s pfiedchozími transakcemi je tfieba v˘-
‰i licenãního poplatku zpfiesÀovat s ohledem na parametry transakce stá-
vající (jak je vynález jedineãn˘, jak ‰iroce je chránûn, jak˘ je rozsah pro-
dukce, jak˘ typ smlouvy se uzavírá, jaká je pfiedplatba apod.). Souãin v˘-
‰e licenãního poplatku a rozsahu plánované produkce zájemce po dobu
trvání licenãní smlouvy pak tvofií jádro odhadu celkové hodnoty vynále-
zu v této metodû.

Cenová pozice zájemce
Pfii formulování maximální cenové pozice zájemce lze vyjít v zásadû
z tûchto otázek, opût zaloÏen˘ch na základních tfiech oceÀovacích prin-
cipech:
- srovnatelné ceny,
- ekonomická únosnost nabídky,
- náklady znovuvytvofiení (obejití patentu).
Srovnatelné ceny. Stejnû jako pro vlastníka i pro zájemce o vynález jsou
nejv˘znamnûj‰ím zdrojem cenov˘ch informací v minulosti uzavfiené li-
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Otázka Pfiístup k ocenûní

Kolik prostfiedkÛ majitel vynaloÏí v souvislosti 
s vynálezem?

nákladov˘ pfiístup

Za kolik je moÏné na trhu koupit/prodat obdobn˘
vynález?

srovnávací pfiístup

Kolik ãist˘ch pfiíjmÛ pfiinese uÏivateli vynález? v˘nosov˘ pfiístup

Tabulka 1 -  Pfiístupy k ocenûní vynálezu

Obor / LP 0–2 % 2-5  % 5-10 % 10-15 % 15-20 % 20-25 % >25%

Leteck˘ 50 % 50 %

Automobilov˘ 52,5 % 45 % 2,5 %

Chemick˘ 16,5 % 58,1 % 24,3 % 0,8 % 0,4 %

Poãítaãe 62,5 % 31,3 % 6,3 %

Elektronika 50 % 25 % 25 %

Potravin./ Spotfiební 100 %

V˘robní (obecnû) 45 % 28,6 % 12,1 % 14,3 %

Vláda/Univerzity 25 % 25 % 50 %

Zdravotnictví 3,3 % 51,7 % 45 %

Farmacie 23.6 % 32,1 % 29,3 % 12,5 % 1,1 % 0,7 % 0,7 %

Telekomunikace 40 % 37,3 % 23,6 %

Tabulka 2 - âetnost a v˘‰e licenãních poplatkÛ ve vybran˘ch oborech



cenãní ãi jim podobné smlouvy, pfiípadnû údaje o tom, kolik se v daném
prÛmyslovém oboru obvykle platí za obdobná technická fie‰ení.
Ekonomická únosnost nabídky. Ekonomickou únosnost nabízené ceny
licence je moÏné uchopit rÛzn˘mi zpÛsoby. Zde nabízíme fie‰ení násle-
dujících klíãov˘ch otázek pro zájemce:
Je vzhledem k plánovan˘m ziskov˘m marÏím cena licence pfiijatelná?
Jsou potfiebné dodateãné investice do pfiizpÛ-
sobení v˘robních kapacit?
Jak˘ by byl zisk z alternativní v˘roby na „jiné
bázi“?
Prvním pfiedpokladem pro jakékoliv ekono-
mické hodnocení pfiijatelnosti nabídky licen-
ce je sestavení finanãního plánu licenãní v˘-
roby. Z tohoto finanãní plánu by mûly vzejít
zejména: 1. ziskovost licenãní v˘roby, 2. po-
Ïadavky na jednorázové investiãní akce v dÛ-
sledku zavádûní licenãní v˘roby. Principem je
zde pak porovnat v˘‰i plateb za licenci se zis-
kovostí licenãní v˘roby, v˘‰i dodateãn˘ch in-
vestiãních nákladÛ a moÏnostmi vyfie‰it „tech-
nick˘ problém“ jinak neÏ nákupem licence za
dan˘ch podmínek.
Náklady vlastního vytvofiení. Zatímco pfied-
chozí dva pohledy odpovídají na otázky „Jak
to vidí trh?“, pfiípadnû „Jak˘ je ãist˘ pfiínos
z hlediska zájemce?“, pohled nákladÛ vlastní-
ho vytvofiení odpovídá na komplexní otázky
zájemce typu:
Kolik ãasu a prostfiedkÛ bych musel vynaloÏit
na vytvofiení obdobného fie‰ení (tzv. obejití patentu; invent-around costs)? 
Je to vÛbec schÛdná alternativa vzhledem k situaci na trhu a ãasové ná-
roãnosti vlastního v˘zkumu a v˘voje?
Je moÏné vynalézt substituãní fie‰ení bez rizika poru‰ování práv vyjed-
návaného vynálezu? 
Jak˘m zpÛsobem by se majitel vynálezu postavil k této situaci? Je zde ri-
ziko soudní Ïaloby?
Je tedy tfieba, aby si zájemce ujasnil, zda vÛbec je schopen vyfie‰it pro-
blém vlastním v˘zkumem, v˘zkumem na zakázku apod., potaÏmo jak
dlouho by takov˘ v˘zkum trval. Z ekonomického hlediska je nutné kal-
kulovat v rámci tohoto nákladového odhadu nejen prostfiedky vynaloÏe-
né pfiímo na vytvofiení substituãního fie‰ení, ale také související nepfiímé
náklady, které plynou ze ztrát zpÛsoben˘ch zpoÏdûním komercializace
vynálezu ãi z nákladÛ na pfiípadné soudní spory, aÈ uÏ bude jejich v˘sle-
dek jak˘koliv.

Ilustrativní příklad ocenění
Pfiedpokládejme, Ïe vlastník vynálezu dosud vynaloÏil v souvislosti s v˘-
zkumnû-v˘vojov˘mi aktivitami 1,5 mil. Kã. Nachází se ve fázi pfiihla‰o-
vání k Evropské patentové ochranû v 8 zemích, která stojí asi 1 mil. Kã
pro desetileté období. Dále vlastník pfiedpokládá, Ïe zájemce mÛÏe do-
sáhnout obratu v˘roby s vynálezem aÏ 60 mil. Kã, pfiiãemÏ prÛmûrná v˘-
‰e licenãního poplatku pro dan˘ obor se pohybuje mezi 2 a 5 % z ãisté
prodejní ceny licenãního v˘robku. To znamená velmi hrub˘ odhad hod-
noty práv mezi 1,2 – 3 mil. Kã.
Dále pfiedpokládejme, Ïe zájemce o licenci odhaduje obrat licenãní v˘-
roby na 50 mil. Kã, pfiiãemÏ rovnûÏ pfiedpokládá licenãní poplatek 2 – 5 %.
To pfiedstavuje celkovou ãástku 1 – 2,5 mil Kã. Navíc pfiedpokládá, Ïe
z licenãní v˘roby bude dosahovat asi 30% ziskové marÏe, alternativní
fie‰ení v˘roby sk˘tá asi 23% ziskovou marÏi, nepfiedpokládá dodateãné
investice do uzpÛsobení v˘roby. Rozdíl (30 - 23 %) pak tvofií ãist˘ pfiíjem
7 % z 50 mil. Kã, coÏ pfiedstavuje 3,5 mil. Kã. Kdyby se pokou‰el patent
obejít, vynaloÏil by na toto úsilí asi 4 mil. Kã. 

Dílãí odhady dle rÛzn˘ch, v˘‰e pojednan˘ch principÛ ocenûní, a sou-
hrnné cenové pozice obou stran ukazuje graf 2.
Pfii v˘‰e uvedeném ilustrativním zadání je pravdûpodobné, Ïe pro zá-
klad cenov˘ch jednání je moÏné zvolit licenãní poplatek v rozmezí
asi 3 – 5 %, v absolutním vyjádfiení ãástku asi 1,5 – 2,5 mil. Kã. Pro
vlastníka znamená pozice 3 % poplatku uhrazení jak minul˘ch, tak

oãekávan˘ch nákladÛ a zároveÀ se pohybuje v rámci prÛmûrn˘ch trÏ-
ních sazeb (2 – 5 %). Pro zájemce znamená maximální cenová pozi-
ce 5 % (2,5 mil. Kã) ãástku, která je mnohem niÏ‰í neÏ náklady na obe-
jití patentu (4 mil. Kã), znamená také, Ïe nezaplatí cel˘ ãist˘ pfiíjem
vlastníku na licenãních poplatcích (3,5 > 2,5 mil. Kã) a zároveÀ je ta-
ké v souladu s trÏními sazbami (2 – 5 %).

Závěr
Závûrem je tfieba zmínit nûkolik skuteãností, které provázejí proces oce-
nûní a ãiní jej ponûkud sloÏitûj‰ím, neÏ je v uvedeném ilustrativním pfií-
kladu, a také základní doporuãení a informace pro ty, ktefií o ocenûní
sv˘ch nehmotn˘ch statkÛ uvaÏují:
Ocenûní vyÏaduje úzkou spolupráci oceÀovatele s vynálezcem a práv-
ním odborníkem se zku‰enostmi v oblasti obchodu nehmotn˘mi statky;
pouze spolupráce tûchto osob mÛÏe uãinit v˘sledné odhady praktick˘-
mi, uÏiteãn˘mi a srozumiteln˘mi. Obû strany transakce se pfiirozenû sna-
Ïí svoji pozici maximálnû vylep‰it (vlastník zv˘‰it, zájemce sníÏit); ãasto
ne zcela oprávnûnû s ohledem na pravdûpodobné trÏní vyuÏití vynále-
zu. I z tohoto dÛvodu je tfieba se pfied samotn˘m ocenûním vzájemnû in-
formovat (vlastník – oceÀovatel - právník) o vzájemn˘ch pfiedstavách
a skuteãn˘ch moÏnostech komercializace, zejména vzhledem ke zpÛ-
sobu a rozsahu ochrany práv k nehmotnému statku (jak a kde je ne-
hmotn˘ statek chránûn?).
Ocenûním vymezená cenová pozice se bude pfii jednání zcela jistû po-
hybovat, a to v závislosti nejen na parametrech druhu licence (v˘luãná,
nev˘luãná apod.), na samotn˘ch vlastnostech nehmotného statku (jak je
jedineãn˘, jaká obdobná fie‰ení existují,…), ale také na moÏnostech sa-
motného zájemce (co je to za podnik, jaké má kapacity a zku‰enosti s ob-
dobnou v˘robou, jaké má jméno a povûst na trhu,…).

PAVEL SVAâINA, 

KONZULTANT PRO OCE≈OVÁNÍ NEHMOTN¯CH STATKÒ,

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AV âR, SVACINA@TC.CZ
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Graf 2  - Cenové pozice stran transakce a prostor pro cenová jednání
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Jedná se o integrovan˘ projekt financovan˘ Evropskou komisí a za-
ãlenûn˘ do 6. rámcového programu pro v˘zkum, technologii a v˘voj,
tematická priorita 5. Byl zahájen 1. kvûtna 2006 a plánová doba trvá-
ní jsou 4 roky. Celkové náklady projektu pfiedstavují 20,08 mil. €, z to-
ho 15,5 mil.€ bylo poskytnuto EU z prostfiedkÛ 6. RP. Koordinátorem
projektu je SPES-GEIE, tj. Evropské konsorcium federací potravináfi-
ského prÛmyslu pro v˘zkum, inovace a vzdûlávání. ¤ízením projektu
je povûfien pan Daniele Rossi. Skupina sdruÏuje 11 národních federa-
cí potravináfiského prÛmyslu, které zastupují 280 oborÛ a 35 tis. ma-
l˘ch a stfiedních podnikÛ. 

Vedení projektu zam˘‰lí oslovit nejen partnerské organizace, ale i ‰ir‰í
vefiejnost, která má zájem o tuto problematiku. Zprávy a informace o pro-
jektu budou zvefiejÀovány ve vlastním zpravodaji, kter˘ bude po celou
dobu existence projektu pfiiná‰et informace o jeho prÛbûhu, tzn. o nej-
dÛleÏitûj‰ích akcích, v˘zkumn˘ch a ‰kolících ãinnostech v oblasti tra-
diãních potravin. Pod pojmem tradiãní potraviny rozumíme v‰echny v˘-
robky regionálních a národních kuchyní s dlouhou dobou pouÏívání.
Úkolem zpravodaje je také reflektovat nov˘ v˘voj v oboru, publikovat
aktuální informace a dal‰í záleÏitosti spojené s v˘robou tradiãních ev-
ropsk˘ch potravin. Projekt má rovnûÏ své vlastní webové stránky
www.truefood.eu

Potřeby evropského potravinářského sektoru

Potravináfisk˘ prÛmysl je nejvût‰ím v˘robním odvûtvím v Evropû. Zpra-
covává více neÏ 70 % zemûdûlské produkce EU a zamûstnává pfies 4 mil.
zamûstnancÛ pfieváÏnû v mal˘ch a stfiedních podnicích (SMEs). Celkov˘
roãní obrat dosáhl v roce 2005 v˘‰e 840 mld. €. Malé a stfiední podniky
pfiispívají polovinou k tomuto obratu a tvofií nadpoloviãní vût‰inu mezi
v˘robci tradiãních potravin. 

V˘zkum a v˘voj v evropském potravináfiském sektoru zaostávají za jeho
nejvût‰ími konkurenty. Globalizace pfiiná‰í rostoucí nároky a nejdÛleÏi-
tûj‰ím úkolem je udrÏení konkurenceschopnosti a zaji‰tûní potfiebného
rÛstu. Zatímco má Evropa vedoucí postavení ve svûtovém mûfiítku v ino-
vacích a investicích v nûkter˘ch oblastech potravináfiské v˘roby, zvy‰u-
je se na druhé stranû konkurence ze zemí s nízk˘mi mzdov˘mi náklady
ve v‰ech oblastech kromû tûch, kde nároky spotfiebitelÛ na trhu vyÏadu-
jí vysokou úroveÀ v˘zkumu a v˘voje. To vyÏadují napfi. nové metody
zpracování, zlep‰ení nutriãní nebo celkové kvality ãi bezpeãnost po-
travin. 

V˘daje na v˘zkum a v˘voj moderních technologií v potravináfiském sek-
toru, stejnû jako v jin˘ch oborech, vyÏadují investice, které mnoha pod-
nikÛm pÛsobí finanãní problémy. Sítû v˘zkumn˘ch pracovi‰È a celoev-
ropské iniciativy pfiedstavují dÛleÏité nástroje, které mají pomoci splnit
tento úkol. Stejnû dÛleÏitá je plo‰ná informovanost o v˘sledcích v‰ech
oborÛ potravináfiského prÛmyslu a v‰ech jeho podnikÛ, bez ohledu na
jejich velikost. Tento projekt by se mûl stát v˘znamn˘m pfiíspûvkem ke
zlep‰ení v˘zkumn˘ch kapacit mal˘ch a stfiedních podnikÛ a ve spojení
s dal‰ími aktivitami, jako je Evropská technologická platforma „Potravi-
ny pro Ïivot“, pomohou zlep‰it v˘konnost v˘zkumu a v˘voje v potravi-
náfiském prÛmyslu.        

Potenciální dopady projektu TRUE FOOD

Tento projekt není pouze jedním z mnoha v 6. RP. TRUE FOOD je jedi-
neãnou iniciativou, protoÏe je urãen pro velkou ãást evropského potra-
vináfiského prÛmyslu a mal˘m a stfiedním podnikÛm, které by za nor-

málních okolností nemûly tak pfiím˘ pfiístup k v˘sledkÛm v˘zkumu a v˘-
voje s tak vysokou úrovní.   

Zahrnutí mal˘ch a stfiedních podnikÛ do projektu je zaji‰tûno pfiítomností
konsorcia 11 národních potravináfisk˘ch federací. Tyto potravináfiské fe-
derace z celé Evropy pfiebírají úkol propagovat, provádût a roz‰ifiovat v˘-
zkum, coÏ je velmi v˘znamn˘ posun ve v˘voji s dalekosáhl˘m dopadem
do mnoha oblastí. Není náhodou, Ïe CIAA (Konfederace evropského po-
travináfiského prÛmyslu) pfievzala hlavní roli v Evropské technologické
platformû „Potraviny pro Ïivot“ a Ïe ãlenové Evropského konsorcia po-
travináfisk˘ch federací dostali od CIAA pokyn, aby se zab˘vali v˘zkum-
nou problematikou. 

Prostfiedníci z technick˘ch a vûdeck˘ch oborÛ, ktefií jsou najímáni ná-
rodními federacemi a zvlá‰È vy‰koleni k pfienosu v˘sledkÛ projektu pfií-
mo do mal˘ch a stfiedních podnikÛ pfiedstavují zmûnu, která má dopad
nejen na pfiená‰ení znalostí a technologie, ale také na organizaci fede-
rací samotn˘ch.Velmi blízk˘ vztah k mal˘m a stfiedním podnikÛm v po-
travináfiství, kterou TRUE FOOD nabízí, je také pfiíleÏitostí pro v˘zkum-
né organizace, které se takto mohou nauãit pracovat s tímto typem part-
nerÛ. Tito v˘zkumníci se správn˘m pfiístupem mohou vytvofiit spojovací
ãlánky, které budou v pfií‰tích letech velmi cenné. Projekt TRUE FOOD
je skuteãnû nejen jedním z integrovan˘ch projektÛ 6. RP, ale pfiedstavu-
je i velkou pfiíleÏitost pro v‰echny zúãastnûné partnery k vytvofiení no-
vého zpÛsobu práce.     

Proč TRUE FOOD?

Jedním z hlavních úkolÛ ve v˘robû tradiãních potravin je zlep‰ení kon-
kurenceschopnosti. Toho je moÏné dosáhnout inovacemi, které jsou
v souladu s pravidly bezpeãnosti potravin v EU, zaruãují nezávadnost tra-
diãních potravináfisk˘ch v˘robkÛ a zároveÀ splÀují v‰eobecné poÏadav-
ky spotfiebitelÛ, tzn. jejich pfiání a názory pokud jde o inovace tûchto v˘-
robkÛ.

To není rozhodnû snadn˘ úkol. Oãekávání spotfiebitelÛ jsou nûkdy pro-
tikladná. Napfi. spotfiebitelé tradiãních potravináfisk˘ch produktÛ poÏa-
dují v˘robky, které jsou naprosto nezávadné pokud jde o mikrobiologic-
ká rizika, ale jsou zároveÀ minimálnû zpracované, bez obsahu konzer-
vaãních látek, popfi. s jejich nízk˘m obsahem, a vysokou nutriãní
hodnotou.  

Toto je zvlá‰tû dÛleÏité pro malé a stfiední podniky, které tvofií vût‰inu ev-
ropsk˘ch v˘robcÛ a zpracovatelÛ tradiãních potravin. V˘zkum inovací
v oblasti bezpeãnosti potravin je zamûfien hlavnû na potfieby velkov˘ro-
by a systémy zpracování a malé a stfiední podniky ãasto nemají pro-
stfiedky nebo kapitál k vytvofiení systémÛ kontroly jejich mikrobiologic-
ké nebo toxikologické nezávadnosti. Kromû toho bylo nedávn˘mi stu-
diemi zji‰tûno, Ïe v mnoha sektorech tradiãní v˘roby potravin bylo
vynaloÏeno málo úsilí na inovace v prvov˘robû nebo zpracování, které
by mohly zv˘‰it obsah Ïádoucích sloÏek z hlediska v˘Ïivy, napfi. antio-
xidantÛ a vitamínÛ, a omezily naopak obsah z hlediska v˘Ïivy neÏádou-
cích sloÏek - napfi. soli, cukru, pesticidÛ, nasycen˘ch mastn˘ch kyselin
atd. - a to v‰e pfii zachování nebo zlep‰ení senzorick˘ch vlastností v˘-
robkÛ.  

Hlavním strategick˘m cílem Evropské unie je zv˘‰ení konkurence-
schopnosti sektoru v˘roby tradiãních potravin, a to zlep‰ením bezpeã-
nosti a kvalitativních vlastností, které vyhovují poÏadavkÛm spotfiebite-
lÛ. Projekt TRUE FOOD je zamûfien na podporu této evropské strategie. 

TRUE FOOD - Tradiční potraviny sjednocené Evropy
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Cíle projektu TRUE FOOD a činnost v jeho rámci

Tento projekt je zamûfien na zlep‰ení kvality, bezpeãnosti a inovace
v systémech v˘roby tradiãních evropsk˘ch potravin prostfiednictvím v˘-
zkumu, roz‰ifiováním poznatkÛ a ‰kolení. Tradiãní potravináfiské v˘rob-
ky zahrnují nejen ty, na které se vztahují patenty a ochranné známky, ale
i v‰echny v˘robky tradiãních regionálních a národních kuchyní. Projekt
je zamûfien na zv˘‰ení jejich hodnoty jak z pohledu v˘robcÛ, tak i spo-
tfiebitelÛ. Hlavními strategick˘mi cíli tudíÏ jsou:   

- Zji‰tûní a kvantifikace názorÛ a pfiání spotfiebitelÛ s ohledem na bez-
peãnost a kvalitu tradiãních potravin a inovace, které by mohly b˘t za-
vedeny do v˘roby tûchto tradiãních potravin. 

- Zji‰tûní, vyhodnocení a zavedení takov˘ch inovací do potravináfiského
prÛmyslu, které zaruãí nezávadnost potravin, zvlá‰tû pak s ohledem na
mikrobiologická a chemická rizika.

- Podpora rozvoje marketingu a dodavatelského fietûzce ve v˘robû tra-
diãních potravináfisk˘ch v˘robkÛ.

- Zavedení takov˘ch inovací, které zlep‰ují nutriãní kvalitu potravináfi-
sk˘ch v˘robkÛ a zároveÀ udrÏují nebo zlep‰ují ostatní kvalitativní uka-
zatele dÛleÏité pro spotfiebitele tradiãních potravin, tj. senzorické, eko-
logické a etické vlastnosti.   

- Vytvofiení efektivního a udrÏitelného systému pfiená‰ení inovací, a to
jak tûch, které byly zavedeny v rámci projektu TRUE FOOD, tak i tûch,
které spadaly do národních i evropsk˘ch potravináfisk˘ch projektÛ, do
v˘roby tradiãních potravin. To v‰e se zvlá‰tním zamûfiením na malé
a stfiední potravináfiské podniky.  

Projekt TRUE FOOD je rozdûlen na 8 pracovních programÛ s následují-
cími tématy: 
1. Zji‰Èování pfiání a názorÛ spotfiebitelÛ. 
2. Inovace provádûné za úãelem zlep‰ení mikrobiální bezpeãnosti a vy-

louãení chemick˘ch rizik u tradiãních potravin. 
3. Hodnocení rizik u tradiãních potravin. 
4. Zlep‰ení nutriãní kvality tradiãních v˘robkÛ v souladu s poÏadavky

spotfiebitelÛ. 
5. Zlep‰ení marketingu a zdokonalení metod organizace zásobování tra-

diãními potravináfisk˘mi v˘robky.
6. Hodnocení a pfienos inovací do potravináfiského prÛmyslu. 
7. Ekologické, sociální a ekonomické dopady inovací.
8. ·ífiení informací, vzdûlávání a pfienos technologií. 

Zelená pro školící program TRUE FOOD

·kolení je jedním ze základních úkolÛ projektu TRUE FOOD. V prÛbû-
hu jeho první fáze budou vybraní technicko-vûdeãtí prostfiedníci (TSM)
‰koleni v nejdÛleÏitûj‰ích záleÏitostech t˘kajících se v˘roby tradiãních

potravin a v souãasn˘ch trendech v pfiíslu‰né oblasti v˘zkumu. První dva
‰kolící kurzy se konaly 12. -16. prosince 2006 v sídle Portugalské kato-
lické university, vysoké ‰koly pro biotechnologii v Portu (Portugalsko).
Tématy byly „Evropská legislativa v oblasti bezpeãnosti a kvality potra-
vin“ a „Kontrola kvality potravin“. ·kolitelé byli vybraní odborníci z fiad
partnerÛ v projektu. Hostiteli dal‰ích ‰kolících kurzÛ budou v roce 2007
projektoví partnefii v Turecku, Maìarsku, âesku, ¤ecku, Francii, Itálii
a ·panûlsku.  

Webové stránky projektu jsou na adrese www.truefood.eu. V‰ichni úãast-
níci projektu tak mají usnadnûnu v˘mûnu informací. Tyto stránky jsou
nástrojem, kter˘ umoÏÀuje komunikaci mezi partnery a seznamuje s pro-
jektem i ‰irokou vefiejnost a spotfiebitele. Poskytují rovnûÏ údaje o kvali-
tû a bezpeãnosti tradiãních potravin. 

Nová definice tradičních potravinářských výrobků 

První semináfi pracovního programu 5 se uskuteãnil v ãervenci 2006
v Gentu (Belgie). Na tomto semináfii úãastníci formulovali novou defini-
ci tradiãních potravináfisk˘ch v˘robkÛ. Co je tradiãní potravina? Ve Fran-
cii je velké mnoÏství regionálních jídel, jako je rybí polévka bouillabais-
se, provensálské rybí maso se zeleninou a nekoneãná fiada místních dru-
hÛ s˘rÛ. Itálie je známá svou parmskou ‰unkou a janovskou omáãkou
a ·panûlsko dalo svûtu valencijskou paellu a sevillskou pomeranãovou
marmeládu. Pro úãely tohoto projektu úãastníci zasedání souhlasili s ná-
sledujícími definicemi tradiãních potravin :   

V˘roba: hlavní ãást v˘roby musí b˘t vázána na urãité místo (tradiãní v˘-
robky národní, regionální, místní). Pokud podniky zahájí v˘robu v jin˘ch
zemích, takto vyrobené produkty jiÏ nemohou b˘t dále povaÏovány za
tradiãní. 

Pravost (autenticita): v˘robek musí splnit pfiinejmen‰ím jeden z násle-
dujících poÏadavkÛ - autentická receptura (smûs pfiísad) a / nebo auten-
tick˘ pÛvod suroviny a / nebo autentick˘ v˘robní proces.

Doba uplatnûní na trhu: pro vefiejnost nejménû 50 let (od roku 1950
a pfiedtím) v obchodech nebo restauracích. MÛÏe se stát, Ïe bûhem to-
hoto období potravináfisk˘ v˘robek zmizel z trhu, ale byl na trhu nejmé-
nû 50 let pfiedtím.  

Gastronomick˘ odkaz: s v˘robkem musí b˘t spojen pfiíbûh (historie), kte-
r˘ je, nebo mÛÏe b˘t zapsán na 2 - 3 stranách. 

TOMÁ· ·TURC,

POTRAVINÁ¤SKÁ KOMORA âR,

STURC@FOODNET.CZ
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P¤ÍLEÎITOST K ÚâASTI V EVROPSKÉM V¯ZKUMU

Technologické centrum AV âR ve spolupráci s Vysokou ‰kolou chemicko-technologickou 
a Potravináfiskou komorou âeské republiky

si Vás dovolují pozvat na konferenci

7. rámcov˘ program EU – priorita Zemûdûlství, potraviny, biotechnologie
dne 23. 1. 2007 od 11:00

ve Studijním a informaãním centru âeské zemûdûlské univerzity, Praha – Suchdol

Hlavní referát „Zemûdûlství, potraviny a biotechnologie v 7. rámcovém programu EU“ pfiednese Christian Patermann,  
fieditel odboru Biotechnologie, zemûdûlství a potraviny, ¤editelství pro v˘zkum, Evropská komise.



22

ANAL̄ ZY EVROPSKÉHO V¯ZKUMU

Workshop si kladl za cíl nejen pfiedstavit úspûchy ãeského sektoru na-
notechnologií a udûlat mu patfiiãnou reklamu, ale pfiedev‰ím napomoci
ãesk˘m a nizozemsk˘m firmám a institucím k navázání konkrétní spolu-
práce. Prezentace ãesk˘ch firem, v˘zkumn˘ch ústavÛ, univerzity a dal-
‰ích institucí, s dÛrazem na nanotechnologie v oblasti textilního prÛ-
myslu, pfiesvûdãily a dokonce nadchly nizozemské partnery v souvislos-
ti s vysokou úrovní v˘zkumu, v˘voje a praktické aplikace tohoto mladého
a velmi perspektivního oboru v âeské republice. K navázání spolupráce
slouÏil jak matchmaking v rámci workshopu, tak i náv‰tûva v˘znamn˘ch
nizozemsk˘ch firem a v˘zkumného ústavu následující den. V˘sledkem
jsou konkrétní témata bilaterální spolupráce, která vznikla v rámci jed-
nání mezi úãastníky této propagaãní akce. 

Workshopu se zúãastnilo 35 osob, z toho 16 zástupcÛ z 9 ãesk˘ch fi-
rem a institucí (ZÚ Haag, Technologické centrum AV âR, CzechInvest
Praha a Brusel, Technická univerzita Liberec, Safibra ¤íãany, Inotex
DvÛr Králové, V˘zkumn˘ ústav textilních strojÛ Liberec, Textilní zku-
‰ební ústav Brno, CzechTrade Rotterdam) a dvû desítky nizozemsk˘ch
odborníkÛ a pfiedstavitelÛ z 14 firem a institucí (SenterNovem – pra-
covi‰tû EG Liaison a IRC Nederland, Dutch Textiles Association, vo-
jenské v˘zkumné ústavy TNO Defense and Safety a TNO Industry and
Technology, klastr MinacNed, klastr NanoNed, firmy Enabling, Dow
Benelux BV, Pintail International, TenCate a Microflown Technologi-
es, nizozemská Trade Promotion Organisation – EVD a centrála Hos-
podáfiské komory ve Woerden). Následující den  probûhly náv‰tûvy
ãesk˘ch úãastníkÛ ve firmách TenCate v Nijverdalu, Microflown Tech-
nologies v Arnhemu a v˘zkumném ústavu TNO Industrial Technology
Enschede.

Po krátkém uvedení zástupcem SenterNovem zahájil workshop velvy-
slanec Petr Mare‰, kter˘ ve svém projevu zdÛraznil v˘znam v˘zkumu
a v˘voje i jeho úspûchy v âR a souãasnû pfiedstavil Libereck˘ kraj, od-
kud se rekrutovala podstatná ãást ãeské delegace, jako tradiãní stfiedisko
textilní v˘roby a v souãasné dobû i stfiedisko v˘zkumu a v˘voje v tomto
oboru vãetnû perspektivních oborÛ jako jsou nanotechnologie.

Jitka Kubátová z TC AV pfiedstavila ãesk˘ sektor nanotechnologií vãet-
nû jejich nejdÛleÏitûj‰ích oborÛ a jednotliv˘ch fie‰itelÛ. Poté následo-
val dopolední a odpolední blok prezentací v‰ech ãesk˘ch a nizozem-
sk˘ch úãastníkÛ. Ru‰né jednání mezi ãesk˘mi a nizozemsk˘mi part-
nery k moÏnostem v˘zkumnû-v˘vojové i v˘robní spolupráce bylo
charakteristické pro cel˘ workshop a nûkteré konkrétní v˘stupy z de-
sítek jednání jsou uvedeny dále.

Pfii náv‰tûvû ve firmû TenCate, která spolupracuje s TNO Enschede
i s Twente University, pfiedstavil její prezident Dick Hendriks 5 oborÛ
s vyuÏitím textilních nanotechnologií, kter˘mi se firma zab˘vá a je v nich
na svûtové ‰piãce (bezpeãnost a ochrana, vojenská technika, vesmír a le-
tectví, sport a voln˘ ãas, infrastruktura). Pan Hendriks, kter˘ je souãasnû
prezidentem ¤ídicí rady evropské textilní platformy The European Tech-
nology Platform for the Future of Textiles and Clothing, kde je za âR za-
stoupen ATOK, pfiislíbil  pfiipravit pfiedná‰ku a prezentaci o moÏnostech
dal‰í ãeské úãasti v platformû. V TNO Enschede, které se specializuje na

textil, probûhla zajímavá prezentace s diskusí, prohlídky ústavu, labora-
tofií a v˘zkumného oddûlení pro speciální materiály.  

Uvádím konkrétní návrhy spolupráce projednané bûhem matchmakin-
gu a exkurze (na základû prÛzkumu u ãesk˘ch firem a institucí provede-
ného TC AV):

- Nizozemsk˘ v˘zkumn˘ ústav má zájem o spolupráci s âR v oblasti na-
noelektroniky, pfiipraví seznam témat navrÏen˘ch pro spolupráci, TC
AV vyhledá partnery; ústav plánuje v této souvislosti cestu do âR.

- Dva nizozemské v˘zkumné ústavy jednaly s ãesk˘mi partnery o spo-
leãné pfiípravû projektu v rámci 7. RP, kter˘ se bude t˘kat nanovrstev na
textilu.

- âeská firma jednala s NL partnerem o poskytnutí svého know-how k zís-
kání potfiebn˘ch vlastností materiálu pro v˘robu umûlé trávy pro fotba-
lová hfii‰tû. 

- âesk˘ partner nabídl spolupráci pfii v˘voji nanovláken. Dohoda by mû-
la b˘t uzavfiena bûhem nûkolika mûsícÛ; s dal‰í firmou dohodl postup
pfii oslovení NL v˘robce textilních strojÛ, kterému mÛÏe nabídnout ães-
ké progresivní technické fie‰ení.

- âesk˘ v˘robce projednal spolupráci s obûma NL v˘zkumn˘mi praco-
vi‰ti v oblasti ochrann˘ch odûvÛ a úprav textilií plazmou, s dal‰í firmou
v oblasti v˘roby biodegradovateln˘ch vláken a vyuÏití enzymÛ pfii úpra-
vách textilií, s dal‰í firmou spolupráci pfii zu‰lechÈování textilií a v po-
fiadí jiÏ pát˘m nizozemsk˘m partnerem spolupráci v dal‰ích oblastech
textilních úprav.

- Univerzita dohodla mûfiení útlumu zvuku netkan˘ch textilií (spoluprá-
ce s NL partnerem jiÏ existuje, bylo jednáno o jejím roz‰ífiení).

Znovu zdÛrazÀuji, Ïe tak vydafienou akci by ZÚ/OEÚ Haag nemohl pfii-
pravit bez v˘znamné podpory Technologického centra AV zastoupené-
ho doc. Kubátovou,  která  reagovala velmi operativnû na v‰echny po-
Ïadavky partnerÛ pfii zaji‰tûní celé akce. My‰lenku uskuteãnit v Nizo-
zemsku akci k propagaci ãesk˘ch nanotechnologií rozvíjel OEÚ od
loÀského roku, kdy navázal tûsnûj‰í spolupráci s TC AV v souvislosti s ko-
náním semináfie o biotechnologiích v kvûtnu 2005 v Utrechtu, intenziv-
nû pak od ledna roku 2006. Îe nebyl tento sektor vybrán náhodnû, po-
tvrzuje nejen pozitivní odezva nizozemsk˘ch partnerÛ na prezentace
ãesk˘ch firem a rozjednané námûty pro spolupráci, ale i materiál zve-
fiejnûn˘ nizozemskou ministryní pro zahraniãní obchod Karien van Gen-
nip v pfiedveãer workshopu dne 10. 11. 2006 pod názvem „Kabinetní vi-
ze o nanotechnologiích“. Vládní podpora nanotechnologií napovídá, Ïe
i v˘znamné finanãní prostfiedky budou uvolnûny na podporu tohoto sek-
toru, coÏ mÛÏe mít pozitivní dopad i na mezinárodní spolupráci nizo-
zemsk˘ch subjektÛ napfi. s ãesk˘mi partnery.

Úãastníci se shodli na tom, Ïe budoucnost v˘zkumu a v˘voje v textilu
v Evropû je v prÛmyslovém textilu. Vysoká odborná úroveÀ ãesk˘ch in-
stitucí pfiekvapila Nizozemce, jak konstatoval zástupce ze SenterNovem
po jednání s nizozemsk˘mi úãastníky, ktefií „povaÏovali celou akci za
uÏiteãnou událost a chválili úroveÀ disponibilních technologií a ocenili
zájmy ãesk˘ch zástupcÛ“. To dosvûdãuje i uveden˘ v˘ãet konkrétnû roz-
jednan˘ch témat spolupráce.

České nanotechnologie byly vidět v Haagu
DNE 22. LISTOPADU 2006 PROBùHL V NIZOZEMSKÉM HAAGU WORKSHOP ZAMù¤EN¯ NA PREZENTACI âESKÉHO SEKTORU NANOTECH-
NOLOGIÍ. AKCI USPO¤ÁDAL OBCHODNù-EKONOMICK¯ ÚSEK (OEÚ) ZASTUPITELSKÉHO Ú¤ADU V HAAGU V TùSNÉ SPOLUPRÁCI S TECH-
NOLOGICK¯M CENTREM AKADEMIE VùD ôR. PARTNEREM NA NIZOZEMSKÉ STRANù BYLA STÁTNÍ INSTITUCE NA PODPORU INOVACÍ
A TECHNOLOGIÍ SENTERNOVEM. ôESK¯ SEKTOR NANOTECHNOLOGIÍ P¤ESVùDâIL NIZOZEMSKOU STRANU O SVÉ VYSOKÉ ODBORNÉ
ÚROVNI A KONKURENCESCHOPNOSTI.



Hodnocení workshopu ãesk˘mi úãastníky bylo téÏ
velmi vysoké a podle bezprostfiedních reakcí z obou
stran se zámûr akce podafiilo naplnit. V‰echny zú-
ãastnûné ãeské firmy a ústavy na‰ly své nizozemské
partnery a rozjednaly konkrétní témata pro budoucí
spolupráci, TC AV pfiipraví okruhy v oblasti nanoe-
lektroniky pro vyÏádanou spolupráci s nejv˘znam-
nûj‰ím nizozemsk˘m v˘zkumn˘m ústavem. Vznikl
dokonce zámûr spoleãnû fie‰it úkol v rámci 7. RP. Ni-
zozem‰tí partnefii mají navíc zájem obdobnou akci
uspofiádat v pfií‰tím roce v âR.  

MILAN VÁGNER,

VEDOUCÍ OBCHODNù-EKONOMICKÉHO ÚSEKU,

VELVYSLANECTVÍ âR V NIZOZEMSKU,

MILAN_VAGNER@MZV.CZ

Kalendář akcí Českého inovačního centra 
na leden – duben 2007

LLeeddeenn  22000077

25. 1. 2007 Technical Aids for Rehabilitation - TAR 2007 - Berlín (SRN)

26. 1. 2007 GreenVillageTechs 2007 - brokerage event on bioconstructions, renewable  energies, technologies 
for the protection of the environment New brokerage BEMT - Bolzano (Itálie)

29. 1. 2007 Sport TTDays - Winter sports New - Torino (Itálie)

30. 1. 2007 Company mission in Southern Italy on Environmental Technologies New brokerage BEMT - Portici 
- Neapol (Itálie)

ÚÚnnoorr  22000077

7. 2. 2007 E-World of Energy and Water - International Matchmaking brokerage BEMT - Essen (SRN)

8. 2. 2007 LED in Brussels - LED Partnering event 2007 – Technology Partnering Meetings brokerage - Brusel 
(Belgie)

9. 2. 2007 Workshop on Hazardous Waste Management - Athény (Řecko)

12. 2. 2007 Brokerage Event - 3GSM World Congress 2007 Technology Transfer Day brokerage BEMT - Barcelona
(Španělsko)

14. 2. 2007 Brokerage Event ENEX - New Energy in Kielce brokerage BEMT - Kielce (Polsko)

16. 2. 2007 INNOVACTION IN IT - Brokerage Event on Information Technologies during INNOVACTION 2007 Fair
brokerage - Udine (Itálie)

21. 2. 2007 Brokerage Event on Satellite Navigation Applications brokerage - Barcelona (Španělsko)

28. 2. 2007 IRC Brokerage Event at MEDTEC 2007 brokerage BEMT - Stuttgart (Německo)

28. 2. 2007 IPTEC - The International Marketplace and Conference for Technology Transfer - Cannes (Francie)

BBřřeezzeenn  22000077

9. 3. 2007 ENERGYMED 2007 - Transnational Technology Transfer Day on Energy Efficiency and Renewable 
Sources of Energy brokerage BEMT - Neapol (Itálie)

12. 3. 2007 BioDiscovery Days in France New brokerage BEMT - Lyon a Paříž (Francie)

15. 3. 2007 BioWales 2007 - Bioscience Partnering Event brokerage BEMT -Cardiff, Wales (Velká Británie)

15. 3. 2007 IRC Future Match 2007 brokerage - Hannover (Německo)

DDuubbeenn  22000077

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

Více informací: www.circ.cz

Účastníci českých nanotechnologických dnů v Haagu



NCP – anglická zkratkaa Oblast odpovědnosti v 7. RP Jméno Kontakty:
telefon, e-mail

NCP Co-oordinator Celková koordinace aktivit NCP RNDr. Vladimír Albrecht + 420 234 006 106
Spolupráce – Nově vznikající potřeby a nepředvídané politické potřeby, albrecht@tc.cz 
Technologické platformy, Společné technologické iniciativy,
ERA-NET, ERA-NET+, Článek 169

Legal and financial NCP Horizontální právní a finanční záležitosti, Práva k duševnímu vlastnictví Kontraktuální spolupracovník: + 420 602 758 184
Ing. Pavlína Hillerová hillerovaP@tc.cz

Health NCP Spolupráce – Zdraví RNDr. Judita Kinkorová + 420 234 006 108
kinkorova@tc.cz 

Bio NCP Spolupráce - Potraviny, zemědělství a biotechnologie Ing. Naďa Koníčková + 420 234 006 109
konickova@tc.cz 

ICT NCP Spolupráce – Informační a komunikační technologie. Ing. Eva Hillerová + 420 234 006 116
hillerova@tc.cz 

NMP NCP Spolupráce – Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní Mgr. Alexandr Prokop + 420 234 006 111
technologie prokop@tc.cz

Energy NCP Spolupráce – Energie Ing. Zdeňka Šustáková + 420 234 006 115
sustakova@tc.cz

Environment NCP Spolupráce – Životní prostředí včetně klimatických změn Ing. Zdeňka Šustáková + 420 234 006 115
sustakova@tc.cz

Transport NCP Spolupráce - Doprava (včetně letectví) Ing. Martin Škarka + 420 234 006 113
skarka@tc.cz

SSH NCP Spolupráce – Socio-ekonomické a humanitní vědy Mgr. Michal Pacvoň + 420 234 006 110
pacvon@tc.cz

Security and Space NCP Spolupráce – Bezpečnost, Kosmický výzkum Ing. Eva Hillerová + 420 234 006 116
hillerova@tc.cz 

Ideas NCP Myšlenky Ing. Emil Kraemer + 420 234 006 112
kraemer@tc.cz

Mobility NCP Lidé Ing. Emil Kraemer + 420 234 006 112
kraemer@tc.cz

Regional NCP Kapacity – Výzkumný potenciál, Regiony znalostí, Koherentní rozvoj politik Ing. Lenka Havlíčková + 420 234 006 141
havlickova@tc.cz

SME NCP Kapacity – Výzkum ve prospěch malých a středních podniků Ing. Martin Škarka + 420 234 006 113
skarka@tc.cz

INCO NCP Kapacity – Aktivity mezinárodní spolupráce Mgr. Michal Pacvoň + 420 234 006 110
pacvon@tc.cz

Infrastructures NCP Kapacity - Infrastruktury Ing. Lenka Havlíčková + 420 234 006 141
havlickova@tc.cz 

SiS NCP Kapacity – Věda ve společnosti Mgr. Michal Pacvoň + 420 234 006 110
pacvon@tc.cz

JRC NCP Společné výzkumné centrum Ing. Naďa Koníčková + 420 234 006 109
konickova@tc.cz

EURATOM NCP EURATOM – Štěpení Ing. Miroslav Hrehor Ústav jaderného výzkumu 
Husinec - Řež 130, 250 68 Řež, tel: + 420 266 173 432, fax: +420 266 173 464, e-mail: hre@ujv.cz

EURATOM NCP EURATOM - Fúze Ing. Pavol Pavlo Ústav fyziky plasmatu AV ČR
Oddělení Tokamaku, Za Slovankou 3, 182 00 Praha 8, tel: +420 286 890 450
fax:+420 286 586 389, e-mail: pavlo@ipp.cas.cz, hillerovaP@tc.cz

Národní kontaktní pracovníci (NCP- National Contact Points)
pro 7. RP 

Národní kontaktní pracovníci pro program EURATOM

Všichni národní kontaktní pracovníci jsou soustředěni v Technologickém centru AV ČR na adrese:
Technologické  centrum AV ČR, Rozvojová 136, 165 02 Praha 6. Fax: +420 220 922 698


