
Vysvětlení aplikačního garantství v první veřejné soutěži v prvním podprogramu  

programu Prostředí pro život 

 

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci první veřejné soutěže, každý návrh projektu musí mít 

aplikačního garanta. V prvním podprogramu (Výzkum ve veřejném zájmu) může být aplikačním 

garantem pouze instituce veřejné správy, jež vykonává veřejnou moc v oblasti životního prostředí.  

Institucí veřejné správy se přitom rozumí organizační složky státu (OSS) a územní samosprávné celky 

(ÚSC). 

Aplikační garant musí tedy splňovat obě dvě podmínky, jednak být jedním ze dvou povolených typů 

subjektů (OSS nebo ÚSC), jednak vykonávat veřejnou moc v oblasti životního prostředí. 

 

Toto ustanovení je závazné pro všechny návrhy projektů v podprogramu Výzkum ve veřejném zájmu. 

Projekty, které nebudou mít aspoň jednoho aplikačního garanta, který splňuje výše uvedenou 

podmínku, budou při formální kontrole vyřazeny a nebudou dále hodnoceny. V procesu hodnocení se 

bude posuzovat vhodnost, adekvátnost výběru aplikačního garanta a jeho schopnost podílet se na 

aplikaci výsledků projektu v praxi. Interní aplikační garant je uchazečem (o podporu), zatímco externí 

se na řešení projektu přímo nepodílí.  

 

Externí aplikační garantství se prokazuje povinnou přílohou projektu (např. Letter of Intent, 

memorandum, smlouva o smlouvě budoucí).  Tato příloha nemá předepsanou konkrétní podobu, ale 

má stanovené následující minimální náležitosti (viz str. 4 přílohy č. 1 zadávací dokumentace): 

● identifikaci organizace plnící roli externího aplikačního garanta a jméno odpovědné osoby, 

která bude aplikační garanci prakticky plnit, 

● způsob a míru zapojení externího aplikačního garanta ve vazbě na řešení projektu, resp. na 

tvorbu hlavního výstupu/výsledku projektu, 

● deklaraci vůle využívat hlavní výstup/výsledek projektu, 

● popis způsobu a účelu využití hlavního výstupu/výsledku projektu, 

● datum a podpis zástupce aplikačního garanta. 

 

V případě podprogramu Výzkum ve veřejném zájmu mohou být aplikačním garantem například tyto 

instituce – organizační složky státu: Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a 

krajiny České republiky, Česká inspekce životního prostředí, krajské hygienické stanice, Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ústav pro hospodářskou 

úpravu lesů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a mnohé další. 

https://www.tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Zadavaci_dokumentace.pdf
https://www.tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Priloha_c_1_-_Aplikacni_garant.pdf


Seznam organizačních složek státu je zveřejněn například zde (https://portal.gov.cz/obcan/rejstrik-

ovm/kategorie/KO191/).  

 

Územní samosprávné celky (kraje a obce) jsou veřejnoprávní korporace) a proto nestačí potvrzení od 

dílčího orgánu, například krajského, obecního či městského úřadu nebo magistrátu, resp. jejich 

útvarů (odborů). V těchto případech záleží na tom, komu byla působnost jednat jménem daného ÚSC 

v oblasti životního prostředí  svěřena – ze zákona náleží hejtmanům a starostům, ale může být 

například usnesením zastupitelstva svěřena do působnosti některého radního.  

Tuto skutečnost prosím zjistěte a ověřte v konkrétním případě u daného ÚSC, kde budete žádat o 

aplikační garantství. 

https://portal.gov.cz/obcan/rejstrik-ovm/kategorie/KO191/
https://portal.gov.cz/obcan/rejstrik-ovm/kategorie/KO191/
https://portal.gov.cz/obcan/rejstrik-ovm/kategorie/KO191/

