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Úvodní slovo
předsedy

Otevřela se před Vámi jedna z prvních stran Výroční zprávy Technologické agentury ČR
(TA ČR), která rekapituluje uplynulý rok agentury. Dovolím si shrnout bilanci tohoto období,
jako dvanácti náročných, ale o to více zajímavých a inspirujících měsíců.
Především bych rád zmínil, že se nám v roce 2017 dostalo cti vést vysoce respektovanou
evropskou síť tří desítek evropských inovačních agentur TAFTIE. Předsednictví TA ČR v TAFTIE
bylo i prestižní záležitostí pro Českou republiku. TA ČR měla možnost aktivně směrovat témata
diskusí o dalším rozvoji evropského výzkumného a inovačního prostoru a to právě v době,
kdy se začalo hovořit o novém rámcovém programu EU pro výzkum či o parametrech nově
ustavované Evropské inovační rady. Získali jsme bližší kontakty s členskými zeměmi TAFTIE
a byly nám otevřeny dveře k obrovskému zdroji informací a zkušeností v oblasti aplikovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Tento významný úkol však nezbrzdil naši práci na národní úrovni, kde objem úkolů ve formě
nových programů a výzev byl historicky nejvyšší. Bereme vysoce zodpovědně významnou
úlohu TA ČR při podpoře aplikovaného výzkumu a bylo naší snahou dále zefektivnit implementaci programů stávajících a úspěšně spustit implementaci programů nových. Na jejich
uskutečnění jsme ze státního rozpočtu vynaložili částku téměř 2,8 miliardy korun.
Vyhlásili jsme historicky nejvyšší počet veřejných soutěží, celkem osm a spustili tři nové
programy. ZÉTA se zaměřuje na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení mladé výzkumné generace. THÉTA, podporuje výzkum a vývoj, který pomůže
naplnit strategické vládní cíle v oblasti energetiky, a program ÉTA je zaměřený na oblast
společensko-vědní. V jeho rámci se řeší například společenské výzvy související s takzvanou
čtvrtou průmyslovou revolucí a dalšími novými technologickými trendy, ale i další témata
včetně projektů rozvoje sociální péče či řešení dopadů demografických změn.
Uplynulý rok byl dynamický nejen pro celý náš tým, který odvedl skvělou práci,
ale i pro partnery, podniky i výzkumné organizace, se kterými se nám daří navazovat rok
od roku užší synergickou spolupráci. Specificky jsme rozvinuli mnohem užší spolupráci s ministerstvy a s dalšími klíčovými úřady či agenturami a začali se angažovat více i na regionální
úrovni, což vše považuji pro další rozvoj TA ČR za naprosto nezbytné.
Do roku 2018 nám všem přeji dostatek sil a kreativity pro nové přicházející výzvy. V roce 2018
máme pro podporu zajímavých a prospěšných projektů v rámci celé škály našich programů
k dispozici více než 3 miliardy korun. Stejně jako v minulých letech bude cílem Technologické
agentury ČR to, aby tyto prostředky byly investovány do projektů, které výrazně napomohou
ekonomickému i společenskému rozvoji České republiky.
Dámy a pánové, přeji Vám příjemné a zajímavé čtení a budu se těšit na další spolupráci.

9

2

Úvod

Technologická agentura České republiky (TA ČR) byla zřízena podle §36a zákona
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) s účinností od 1. července 2009.
TA ČR je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly. Její hlavní úlohou
je zabezpečit přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací,
poskytovat účelovou podporu na řešení projektů v rámci těchto programů a tím přispívat
ke zvyšování konkurenceschopnosti a k hospodářskému růstu České republiky.
Mezi další úkoly TA ČR patří podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi
a podnikatelskou sférou. Rozpočet kapitoly je navržen tak, aby zajistil realizaci vládou
schválených programů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.
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Organizační struktura
Ústředními orgány TA ČR jsou předseda, předsednictvo,
výzkumná rada a kontrolní rada. Kancelář TA ČR zajišťuje
organizační a administrativní činnosti a podporu jednotlivým
orgánům TA ČR a dále zabezpečuje výkon agend dle zákona.
Předsednictvo TA ČR je jeho výkonným orgánem, který se ve své
práci opírá o výzkumnou radu, která je koncepčním orgánem
TA ČR, a o kontrolní radu, která je kontrolním orgánem agentury.

Kontrolní rada

SE KC E I

S E K C E III

S E K C E II

S E K C E IV

SE KC E V

Sekce provozní

Právní úsek
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Orgány TA ČR a jejich složení ke dni 31. 12. 2017.

V roce 2017 se konalo celkem 38 jednání
předsednictva TA ČR. Dvě společná
zasedání členů předsednictva a výzkumné
a kontrolní rady včetně účasti klíčových
zaměstnanců Kanceláře TA ČR, která
se uskutečnila v lednu a prosinci 2017.

3.1 Předsednictvo

••
••
••

Usnesením vlády ze dne 25. 9. 2017 č. 702
byli jmenováni novými členy předsednictva
TA ČR: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, Mgr. Martin
Duda a Ing. Jiří Plešek, CSc. Místopředsedou
TA ČR se stal Dr. Ing. Zdeněk Kůs.
Noví členové předsednictva TA ČR zahájili své funkční období dne 12. 10. 2017
a nahradili tak po osmi letech Ing. Miroslava
Janečka, CSc., RNDr. Martina Bunčeka
a doc. Dr. Ing. Vladimíra Keba.

••
••
••
••
••

Ing. Petr Očko, Ph.D.
předseda

Dr. Ing Zdeněk Kůs
místopředseda

Předsednictvo se na svých jednáních
věnovalo
jak
koncepčně-strategickým
bodům vyplývajícím z jednání výzkumné
rady a podnětům a doporučením z jednání
kontrolní rady, tak i operativním úkolům
vyplývajícím z činnosti TA ČR a úkolům
daných usnesením vlády.

••
••
••
••

Nejvíce diskutovanými a projednávanými tématy byly tyto záležitosti:

Ing. Jiří Plešek, CSc.
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Mgr. Martin Duda

Ing. Pavel Komárek, CSc.

•• žádosti o změny v již realizovaných
projektech TA ČR a ukončování
projektů na základě závěrečných
oponentních řízení;
•• nastavení podmínek veřejných
soutěží v programech GAMA, PP2;
ZÉTA, ÉTA, THÉTA a EPSILON;
•• rozhodnutí o výsledcích vyhlášených

••
••
••

••
••

veřejných soutěží v programech GAMA,
PP2; EPSILON, ZÉTA a DELTA;
návrhy nových programů DELTA2,
NCK1, GAMA2 a KAPPA;
řešení nastavení a zefektivnění
programu BETA2;
rozhodování ve věcech
veřejných zakázek v rámci
programů BETA a BETA2;
personální záležitosti kolegií odborníků
a odborných poradních orgánů TA ČR;
hodnocení činnosti oponentů, kolegií
odborníků a poradních orgánů TA ČR;
projednávání a schvalování
vnitřních předpisů TA ČR;
úkoly, závěry a stanoviska z jednání
výzkumné a kontrolní rady TA ČR;
sledování čerpání rozpočtu
v průběhu roku;
dohlížení na fungování nového
informačního systému TA ČR – ISTA;
spolupráce s resorty a dalšími
relevantními subjekty a partnery;
návaznosti a potenciální duplicity s
programy ostatních poskytovatelů;
příprava a zapojení TA ČR do projektů
z národních zdrojů a v rámci H2020;
analýzy a hodnocení projektů
a programů TA ČR;
plnění úkolů z usnesení vlády;
mezinárodní spolupráce převážně
v rámci TAFTIE ve spojitosti s
předsednictvím TA ČR této organizaci;
zajištění bezpečného nakládání
s informacemi v rámci TA ČR;
protikorupční opatření.
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3.2 Výzkumná rada TA ČR

3.3 Kontrolní rada TA ČR

Nejvíce
diskutovanými
a
projednávanými body byla následující témata:

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
předseda
prof. Ing. Martin Fusek, CSc.
místopředseda
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.,
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Ing. Josef Mikulík, CSc.
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.
prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h.c.
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
Ing. Bc. Kamila Vávrová, Ph.D.
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Činnost výzkumné rady se orientuje
na koncepční úlohy, mezi něž patří
zejména rozpracování strategie TA ČR na
následující období, zaměření nově připravovaných programů, návrhy nominací
do poradních orgánů TA ČR a hodnocení
výsledků programů realizovaných TA ČR.
Členové výzkumné rady jsou začleněni
do pracovních skupin k vnitřním projektům,
což přispívá k efektivní kooperaci mezi
jednotlivými orgány TA ČR.
16

•• dlouhodobá koncepce rozvoje TA
ČR, podněty a úkoly vyplývající
z požadavků RVVI
•• a meziresortní spolupráce v oblasti
podpory aplikovaného výzkumu
•• témata plynoucí ze spolupráce
s agenturami a institucemi
podporujícími výzkum v rámci
ČR i mezinárodní spolupráce
•• aktivity navazující na aktuální informace
z předsednictva a kontrolní rady
týkající se například průběhu veřejných
soutěží a hodnocení projektů a zejména
příprava nových programů TA ČR
V roce 2017 se uskutečnilo celkem
11 řádných zasedání výzkumné rady, které
se konaly pravidelně v intervalu jednoho
měsíce. Jedno z těchto zasedání bylo
pojato jako společné zasedání výzkumné
rady, předsednictva a kontrolní rady TA ČR.
Všechna zasedání výzkumné rady řídil její
předseda prof. Vladimír Mařík. Výzkumná
rada předkládá Zprávu o činnosti výzkumné
rady TA ČR za rok 2017 v souladu s Plánem
nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí
2017 schváleným usnesením vlády ze dne
26. června 2017 č. 482.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
předseda
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
místopředseda
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Ing. Zbyněk Frolík
prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D.
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.

Mezi hlavní aktivity kontrolní rady patří
kontrola rozdělování finančních prostředků
TA ČR, kontrola hospodaření s majetkem státu, k němuž má TA ČR příslušnost,
projednávání stížností na postup TA ČR
při hodnocení návrhů programových
projektů
a
předkládání
stanovisek
a doporučení předsednictvu. Stanoviska,
která jsou vydávána v rámci kompetence kontrolní rady, jsou pro předsednictvo závazná. Kontrolní rada předkládá
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu informace o činnosti TA ČR
včetně informace o jednotlivých veřejných
soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích
za každé pololetí a Zprávy o činnosti
Kontrolní rady TA ČR pro Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu České republiky.
.
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3.4 Činnost Kanceláře TA ČR v roce 2017
Pro rok 2017 měla Kancelář TA ČR
(KaTA) celkem 79 funkčních míst (od druhé
poloviny roku) včetně všech pěti členů
předsednictva. Kancelář TA ČR zajišťuje
veškerou činnost agentury a podporu
činnosti jejích orgánů. Pod Kancelář TA ČR
spadají následující útvary:
••
••
••
••
••
••

Oddělení kabinetu ředitele
Sekce rozvoje a řízení programů
Sekce administrace projektů
Sekce provozní
Sekce realizace rezortních potřeb
Sekce projektové kanceláře

Během roku vznikly dvě nové sekce:
Sekce realizace rezortních potřeb vznikla
na základě odlišného způsobu administrace projektů v rámci programu BETA,
resp. BETA2, který je zaměřen na realizaci rezortních výzkumných potřeb. Tyto

18

potřeby jsou uspokojovány prostřednictvím
institutu veřejné zakázky, což má za následek
podstatně odlišný charakter procesů oproti
ostatním programům TA ČR. A Sekce projektové kanceláře vznikla za účelem podpory
rozvojových aktivit realizovaných prostřednictvím projektů a zajišťuje spolupráci
na realizovaných projektech napříč TA ČR.
Činnost TA ČR v roce 2017 vycházela
ze Strategie rozvoje TA ČR 2016-2025,
která se v jednotlivých rozvojových oblastech postupně rozpracovávala do dílčích
cílů a opatření v rámci dílčích strategií,
a z Akčního plánu implementace Strategie
TA ČR, který je základním dokumentem
pro plnění cílů strategie a pro aktuální
směřování TA ČR. TA ČR zároveň reagovala
na aktuální vývoj v rámci systému VaVaI ČR
v rámci kompetencí daných zákonem.

znalostí založených na výzkumu prostřednictvím bilaterální, případně multilaterální
spolupráce českých subjektů s partnery
Norska, Islandu a Lichtenštejnska či s dalšími
zahraničními partnery.
Sekce I. se dále zabývala přípravou
vyhlášení veřejných soutěží především
v nových programech ZÉTA, THÉTA, ÉTA
a Národní centra kompetence 2. Nově byly
vyhlášeny veřejné soutěže v 2. podprogramu
programu GAMA, které směřují na podporu
malých a středních podniků, které obdržely
Seal of Excellence Evropské komise v nástroji
SME Instrument - fáze 1.
Mimo výše uvedené aktivity se Sekce
I. podílela na implementaci schémat
v rámci evropského programu na podporu
výzkumu
a
inovací
Horizont
2020,
a to jak změnou vhodných programů poskytovatele, tak i prací na vyhlášení vlastních
veřejných soutěží ve schématech CHISTERA III, GENDER-NET Plus a M-ERA.NET 2.

Do
sekce
spadají
i
mezinárodní
a marketingové aktivity, které jsou popsány
v samostatných kapitolách.

Analytická a evaluační část
V roce 2017 pokračovala Sekce I.
v řešení projektu ProEval, který je zaměřen
na zlepšení evaluační praxe zaměstnanců
TA ČR. V rámci tohoto projektu bylo ukončeno
průběžné hodnocení programu DELTA, bylo
provedeno průběžné hodnocení programu
GAMA a zahájeno průběžné hodnocení programu ALFA - prvního programu
TA ČR. Taktéž byla sestavena Zpráva o realizaci programu BETA, prvního ukončeného
programu TA ČR.
Sekce se také zapojila do implementace nového informačního systému ISTA,
kdy Sekce I. je hlavním uživatelem hromadných dat. V rámci této aktivity se Sekce I.
podílela na sestavení implementačních zpráv
a zpráv o implementaci, čištění vložených
dat, správy reportingu a exportů dat
obsažených v systému ISTA.

3.4.1 Sekce rozvoje a řízení programů

3.4.2 Sekce administrace projektů

Programová část
V roce 2017 se sekce zabývala zejména
přípravou následujících nových programů,
které byly také následně schváleny vládou:
program ÉTA zaměřený na podporu zapojení společenských a humanitních věd
do projektů výzkumu, vývoje a inovací, které
jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka a v reakci na dynamické
společenské,
ekonomické,
globalizační,
kulturní nebo technologické proměny;
program Národní centra kompetence,
který je zaměřen na propojování stávajících špičkových center výzkumu, vývoje

Úkolem sekce je zejména realizace veřejných soutěží v rámci schválených programů
agentury, zajištění hodnotících a výběrových
procesů a poskytování podpory vybraným
projektům. Sekci administrace projektů tvoří
tři oddělení - Oddělení veřejných soutěží,
Oddělení podpory hodnocení projektů
a Oddělení realizace projektů.

a inovací (např. centra kompetence, evropská centra excelence a regionální výzkumná
a vývojová centra) do větších celků, které
významně přispějí k rozvoji konkurenceschopnosti ČR založené na znalostech, nových
technologiích a inovacích. Taktéž byla zahájena příprava programů, jejichž schválení
se očekává v roce 2018. Jedná se o navazující programy DELTA 2, GAMA 2, Národní
centra kompetence 2 a také o zcela nový
program KAPPA, který bude implementován
s finanční podporou z Fondů Evropského
hospodářského prostoru (EHP) a Norských
fondů. Cílem programu je pak posílit rozvoj

V roce 2017 sekce administrovala
vyhlášení těchto veřejných soutěží:
•• 4. veřejná soutěž programu DELTA;
•• 1. veřejná soutěž programu ZÉTA;
•• 1. veřejná soutěž programu GAMA (PP2

zaměřeno na Seal of Excellence);
3. veřejná soutěž programu EPSILON;
1. veřejná soutěž programu ÉTA;
5. veřejná soutěž programu DELTA;
2. veřejná soutěž programu GAMA (PP2
zaměřeno na Seal of Excellence)
•• 1. veřejná soutěž programu THÉTA;
••
••
••
••

V 1. polovině roku 2017 byla vyhlášena
a zhodnocena 1. veřejná soutěž programu
GAMA, podprogram 2, zaměřená na Seal
of Excellence. V únoru roku 2017 byla
vyhlášená 4. veřejná soutěž programu
DELTA, v březnu 1. veřejná soutěž programu
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ZÉTA, v dubnu 3. veřejná soutěž programu
EPSILON, v květnu 5. veřejná soutěž
programu DELTA, v srpnu 1. veřejná soutěž
programu ÉTA a v říjnu 1. veřejná soutěž
programu THÉTA. V 2. polovině roku byla
dále vyhlášena a zhodnocena 2. veřejná soutěž programu GAMA, podprogram 2, zaměřená na Seal of Excellence.
U všech návrhů projektů byly kontrolovány
podmínky pro přijetí do veřejných soutěží
stanovených
jednotlivými
Zadávacími
dokumentacemi. K většině vyhlášených
veřejných soutěží byly organizovány informační semináře pro uchazeče. Zároveň
bylo poskytováno poradenství v souvislosti
s podáváním návrhů projektů do veřejných
soutěží, v rámci něhož bylo zodpovězeno
1232 dotazů. V průběhu celého roku byly
vyřizovány
stížnosti
proti
rozhodnutí
o nepřijetí návrhů projektů do veřejné
soutěže a proti rozhodnutí o výsledku
jednotlivých veřejných soutěží. Dále bylo
kontrolováno splnění podmínek pro podpis
Smluv o poskytnutí podpory.
V roce 2017 bylo zodpovězeno 2 296
dotazů prostřednictvím nástroje Helpdesk,
který zajišťuje efektivní způsob komunikace s řešiteli. V roce 2017 bylo řešeno
775 projektů, z toho 275 bylo nově zahájeno, dalších 362 projektů bylo ukončeno
a 1 projekt byl ukončen předčasně. Proběhlo
cca 690 změn, které byly v projektech řešeny
v roce 2017.

Hodnocení projektů je realizováno
především prostřednictvím externích hodnotitelů – oponentů, zpravodajů a odborných
hodnotitelů. Těch figuruje v databázi TA ČR
více než 2000, přičemž úkolem agentury
je poskytovat všem hodnotitelům servis
zahrnující jejich registraci či jmenování,
přístup do informačního systému, zesmluvnění, vzdělávání, podporu při samotném
hodnocení i poskytování zpětné vazby
k jejich práci. V roce 2017 proběhlo hodnocení veřejných soutěží v pěti programech
– DELTA, EPSILON, ZÉTA, ÉTA a GAMA.
V rámci těchto soutěží vypracovali externí
hodnotitelé celkem 2026 oponentských
posudků, 752 souhrnných hodnoticích zpráv
zpravodajů a 133 hodnocení ekonomického zdraví (hodnoceno odbornými
hodnotiteli). Součástí Oddělení podpory
hodnocení projektů byli i nadále tzv. sektoroví specialisté – zaměstnanci TA ČR, kteří
jsou odborníky ve svých oborech. Podíleli
se na prověřování hodnocení ve veřejných soutěžích, dávali expertní stanoviska
k hodnoceným, řešeným i již ukončeným
projektům nebo spolupracovali v rolích
expertů s úsekem BETA. Někteří z nich plnili
také roli pověřených konzultantů u projektů
podpořených v rámci programu Centra
kompetence.

3.4.3 Sekce provozní
Sekce provozní sdružuje a řídí všechny
podpůrné útvary v rámci celé organizace.
Tyto útvary pomáhají hladkému chodu
celé agentury. Jde celkem o pět oddělení,
respektive úseků.
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Interní kontroly
Za rok 2017 bylo dle Statutu provedeno ověření účetní závěrky auditorem.
Na
základě
auditorských
procedur
nebyly zaznamenány žádné významné
nesprávnosti a účetní závěrka podává
věrný a poctivý obraz finanční pozice

TA ČR k 31. 12. 2017 a je v souladu s českými
účetními předpisy . Dále proběhla Kontrola
hospodaření a účetních procesů za rok
2017, kterou uskutečnila Kontrolní rada
TA ČR. Kontrolou nebyly zjištěny závažné
nedostatky. Schválený rozpočet kapitoly
377 – TA ČR byl na rok 2017 stanoven ve výši
3 526 930 833 Kč, rozpočtovými opatřeními
byl upraven na konečný rozpočet ve výši
3 598 692 506,12 Kč a příjmy byly stanoveny ve výši 12 974 833 Kč. Čerpáno bylo
2 923 837 659,70 Kč, z toho účelové výdaje

byly čerpány ve výši 2 800 754 108,88 Kč.
Příjmy byly plněny ve výši 11 228 554,61 Kč.
Kontroly projektů
Celkem bylo pro r. 2017 naplánováno
a schváleno 68 kontrol na místě. V průběhu
roku bylo zahájeno všech 68 plánovaných
kontrol a jedna kontrola mimořádná.
Většina z nich byla k 31. 12. 2017 ukončena
nebo byl příjemci odeslán Protokol
o kontrole.

Tabulka 1 - Přehled kontrol na místě v r. 2017

Počet plánovaných kontrol

68

Počet mimořádných kontrol

1

Počet zrušených kontrol

0

Počet zahájených kontrol

69

Počet nedokončených kontrol z r. 2016

5

Počet ukončených kontrol k 31. 12.

61

Počet neukončených kontrol

13

Zjištění pochybení - počet kontrol

28

V rámci kontrol na místě ukončených
v r. 2017 byla ověřena uznatelnost
nákladů v celkové výši cca 296 mil. Kč.
Při 28 kontrolách bylo identifikováno
podezření na porušení rozpočtové kázně,
a to v celkové výši 13,5 mil. Kč. Všechna
zjištěná
pochybení
byla
oznámena
jako podezření na porušení rozpočtové
kázně místně příslušným finančním úřadům
k případnému vyměření a vybrání odvodu
za porušení rozpočtové kázně.
Všechny kontroly na místě byly provedeny v souladu s § 8 zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole) a zákona č. 255/2012
Sb., o kontrole (kontrolní řád). Požadavek
§ 13, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), dle něhož
má poskytovatel provádět finanční kontrolu
nejméně u 5 % objemu podpory poskytnuté
v daném kalendářním roce, byl splněn.
Zkontrolované náklady/výdaje představují
cca 10 % podpory vyplacené v r. 2017.
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3.4.4 Bezpečnostní ředitel
V roce 2017 vykonával bezpečnostní
ředitel činnosti stanovené kompetencí
podle zákona 412/2005 Sb., o utajovaných
informacích a bezpečnostní způsobilosti
a příslušných vyhlášek o personální, administrativní, fyzické a ICT bezpečnosti. Podle
těchto předpisů vede předepsanou evidenci
a stanovuje pravidla pro jejich aplikaci
v TA ČR. Pracuje na přípravě zavedení pravidel GDPR, je koordinátorem protikorupční
strategie TA ČR, je garantem pro spolupráci
TA ČR s NÚKIB, vyřizuje podaná oznámení
na korupčním chování, zastupuje TA ČR

ve věcech objektové bezpečnosti a kontroluje provoz ostrahy objektu, spolupracuje
s auditorem při určování a vyhodnocování
bezpečnostních rizik, vede krizový plán
a vzdělává zaměstnance TA ČR – jmenovitě
určené osoby ve smyslu zákona 412/2005
Sb., průběžně sleduje bezpečnostní situaci.
V roce 2017 se podílel na technickoorganizačním zajištění akcí TA ČR, jako
byl Den TA ČR 2017, jednání skupiny TAFTIE
v Praze nebo MSV Brno 2017.

3.5 TA ČR z hlediska
genderového složení

2

3

2
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Kontrolní rada

9

pracující

Sekční ředitelé
a ředitelky

3
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8
5
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Genderové složení rad programů TA ČR

TA ČR se hlásí k hodnotě genderové rovnosti, pročež monitoruje jak své vnitřní prostředí
a procesy, tak i aktivity směřované navenek prostřednictvím genderových statistik. V roce
2016 bylo na TAČR zaměstnáno na 125 osob, z čehož 59% tvořily zaměstnankyně. Podíl žen
a mužů mezi zaměstnanci TA ČR a členy orgánů TA ČR byl následující:

V čele rad programů, podprogramů, oborových panelů a expertních hodnotících komisí
byly ženy v 15,4 % případů. Mezi místopředsedy a místopředsedkyněmi byl jejich podíl o něco
vyšší - 20,8 %
Graf 2 - Přehled zaměstnaných osob a složení orgánů TA ČR
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Graf 1 - Přehled zaměstnaných osob a složení orgánů TA ČR
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Projekty
pro zkvalitnění
činností TA ČR

4.1

Projekty a projektové záměry v rámci
Operačního programu Zaměstnanost

Obdobně jako v předchozích programových obdobích, i v roce 2017 TA ČR realizovala
projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost.
V roce 2017 pokračovala realizace projektu PROEVAL, který je zaměřen na zkvalitnění řízení
programů podpory VaVaI rozpracováním postupů evaluací/hodnocení těchto programů
směrem k Evidence-Based Policy a dále zefektivnění analytické a datové podpory činností
TA ČR.
V červnu roku 2017 byl zahájen projekt PROADMIN, jehož cílem je zvýšení efektivity vnitřních
procesů TA ČR v oblasti administrace projektů, tj. optimalizace systému, který umožní dynamické přidělování podpory a snížení byrokratické zátěže při administraci projektů v rámci
celého životního cyklu.
Ve fázi předložené projektové žádosti byl projekt Otevřený úřad zaměřený na zkvalitnění
a zefektivnění činností TA ČR v oblasti poskytování poradenství, šíření dat a informací
a vnější komunikace. Plánované datum zahájení bylo stanoveno na únor 2018.

4.2

Projekty v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu

K 20. 12. 2017 byla ukončena realizace projektu Informační systém Technologické
agentury (ISTA), který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem projektu bylo refinancování části
nákladů na implementaci ISTA pro zajištění celého životního cyklu poskytování účelové
podpory aplikovaného výzkumu a vývoje.
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4.3

Projekty nadnárodní spolupráce v programu
Horizont 2020

Agentura se v roce 2017 zapojila do schémat v rámci evropského programu na podporu
výzkumu a inovací Horizont 2020 a stala se tak partnerem celkem pěti projektů. Projekty
GEECCO a NewHoRRIzon jsou nástroje typu CSA (koordinační a podpůrné akce).
Projekt GEECCO se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích
a na začleňování genderové dimenze do jejich obsahu. Cílem projektu New HoRRIzon
je podpořit přijetí principů odpovědného výzkumu a inovací (Responsible Research
& Innovation – RRI) v programu Horizont 2020 i mimo jeho rámec. Jeho snahou je přispět
k utvoření konceptuálního základu a operačních principů, které umožní plně integrovat
RRI do evropského i národního výzkumu, inovační praxe a finanční podpory. Dalšími třemi
projekty Horizontu 2020, ve kterých je TA ČR partnerem, jsou projekty typu ERA-NET Cofund.
Jedná se o schemata projekty GENDER-NET Plus, M-ERA.NET 2 a CHIST-ERA III,
ve kterých se vyhlašují společné výzvy tzv. „Joint Calls“ na podporu mezinárodní spolupráce
ve výzkumu a vývoji. TA ČR zdev rámci těchto projektů vystupuje v roli poskytovatele finanční
podpory. Prostřednictvím mezinárodních výzev TA ČR podpoří české subjekty v úspěšných
projektech, které společně předkládají konsorcia tvořená partnery minimálně ze dvou států
zapojených do daného schématu. Cílem schematprojektů ERA-NET COFUND je uskutečnění
jedné společné mezinárodní výzvy s příspěvkem Evropské komise a dalších společných výzev
a dodatečných aktivit.
Cílem cofundu projektu „European coordinated research on long-term ICT and ICT-based
scientific challenges“ – CHIST-ERA III je podpořit předkládané projekty zaměřené na informační a komunikační vědy a technologie (ICST). Do tohoto cofunducofundového projektu
bude TA ČR zapojovat svůj program EPSILON. Do schematuprojektu „ERA-NET Cofund
Promoting Gender Equality in H2020 and the ERA" – GENDER-NET Plus TA ČR zapojuje svůj
program ZETA. Cílem projektu je uskutečnění jedné společné výzvy s TOP-UP EK na podporu
genderové dimenze v obsahu výzkumu a inovací a dalších aktivit, jako je např. monitoring
aktivit genderových aktivit . Cílem cofunduprojektu „ERA-NET for materials research and innovation" – M-ERA.NET 2 je vyhlášení společných mezinárodních výzev v oblasti materiálových
technologií. Do tohoto projektu bude TA ČR bude v tomto případě zapojovat svůj program
EPSILON.
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Programy
TA ČR v roce
2017

Tabulka 2 - Souhrnné informace o programech TA ČR, stav k 31. 12. 2017

Program

Schválení /
změna
programu

Vyhlášených
VS

Podáno
projektů

Podpořeno
projektů

Z toho
řešeno
v roce 2016

Úspěšnost
podpory
v%

TA - ALFA

8. 2. 2010 /
19. 12. 2014

4

3 501

961

250

27,4

TB - BETA

19. 1. 2011 /
30. 1. 2013

5

410*

248

0

x

TD - OMEGA

19. 1. 2011/
19.12.2014

3

650

194

65

29,8

TE - Centra
kompetence

19. 1. 2011 /
19. 12. 2014

2

210

34

34

16,2

TF - DELTA

28. 8. 2013/
18. 9. 2017

5

103

37

24

35,9

TG - GAMA

12. 6. 2013/
18. 1. 2017

5

73

34

34

46,6

TH –
EPSILON

18. 12. 2013/
7. 12. 2017

3

1 558

523**

356

33,0**

TI - BETA2

30. 3. 2016

1. kontinuální
výzva

122

17

17

x

TJ - ZÉTA

7. 4. 2016/
16. 11. 2018

1

249

119**

34**

48,2**

TK - THÉTA

19. 12. 2016

1

x

x

x

x

TL - ÉTA

16. 1. 2017

1

306

94**

0

30,7**

TN - NCK

10.5.2017

x

x

x

x

x

Celkem

12
programů

31 VS

7182

2261

814

31,5

* počet schválených výzkumných potřeb (včetně mimořádných)
** počet uzavřených smluv

••
••
••
••
••
••

V roce 2017 proběhlo 8 veřejných soutěží (VS), a to konkrétně:
2. VS programu GAMA (PP2 zaměřeno na Seal of Excellence)
4. a 5 VS programu DELTA
3. VS programu EPSILON
1. VS programu ZÉTA
1. VS programu ÉTA
1. VS programu THÉTA
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Během roku 2017 bylo TA ČR řešeno 814 projektů v osmi programech. Jednalo
o programy ALFA, OMEGA, Centra kompetence, DELTA, GAMA, EPSILON, BETA2
a ZÉTA. Řešení projektů bylo ukončeno v programu BETA k 31. 12. 2016, přičemž v roce
2017 probíhaly Závěrečná oponentní řízení projektů a implementace dosažených výstupů.
K 31. 12. 2017 bylo ukončeno řešení projektů také v programech ALFA (běží realizace posledního projektu) a OMEGA.
V průběhu roku probíhala příprava nových programů – ÉTA, Národní centra kompetence,
DELTA 2, GAMA 2 a programu KAPPA. Programy ÉTA a Národní centra kompetence byly
v průběhu roku 2017 Vládou ČR schváleny.
Za období 2010 – 2017 bylo v rámci všech programů podpořeno 2261 projektů. Podíl
podpořených projektů vzhledem k celkovému počtu podaných dosahuje 31,5 %. Během roku
2017 pak proběhlo vyhlášení osmi nových veřejných soutěží (VS) a administrace kontinuální
výzvy v programu BETA2, díky čemuž byly podpořeny čtyři nové projekty v programu GAMA,
13 projektů v programu DELTA, 164 projektů v programu EPSILON, 119 projektů v programu
ZÉTA, 94 projektů v programu ÉTA a 17 projektů v programu BETA2.
V roce 2017 mimo tyto aktivity TA ČR vyhlásila VS v tzv. schématech podpory Evropské
komise. Více v samostatné kapitole.

5.1 Projekty ukončené v roce 2017
V roce 2017 ukončila řada projektů své řešení. Je však nutné rozlišovat mezi projekty,
u kterých v roce 2017 proběhlo závěrečné oponentní řízení (ZOŘ) a jsou opravdu formálně
ukončeny, a těmi, které sice ukončily řešení, ale ZOŘ u nich proběhne až v letošním roce 2018.
ukončily řešení a ZOŘ zde bude provedeno teprve v roce 2017.
Projekty formálně ukončené ZOŘ v roce 2017, jejichž řešení skončilo v roce 2016 nebo v
první polovině roku 2017:
Z pohledu formálně ukončených projektů byl rok 2017 významný zejména pro program
BETA, kde proběhlo 192 ZOŘ, v 96 % případech uspěl projekt podle zadání. Celkem 122 ZOŘ
proběhlo také u programu ALFA, kde 82 % projektů uspělo podle zadání a u 12 % uspěl projekt
s vynikajícími výsledky. V programu OMEGA proběhlo 1 ZOŘ u projektu ze 3 VS a 4 ZOŘ
u projektů z programu EPSILON.
.

Projekty, které ukončily řešení ve druhé polovině roku 2016 a nebyly formálně ukončeny ZOŘ:
V roce 2017 ukončily své řešení všechny zbývající projekty z 3VS a 4VS programu ALFA,
pouze u jednoho projektu ze 4VS byla prodloužena platnost smlouvy do roku 2018. V programu
OMEGA bylo ukončeno všech zbývajících 65 projektů z 3VS, u kterých proběhnou ZOŘ
v roce 2018. Celkem šest projektů řešených ve spolupráci se zahraničními partnery ukončilo
své řešení v programu DELTA: tři projekty z 1VS a tři projekty z 2VS. V roce 2017 ukončily řešení
také všechny tři projekty řešené v rámci 2. podprogramu programu GAMA zaměřeného na
podporu uchazečů, kteří obdrželi Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument - fáze 1.
V programu EPSILON řádně ukončilo řešení celkem 42 projektů z 1VS. Celkem devět minitendrů bylo ukončeno v programu veřejných zakázek BETA2, z toho pět minitendrů reagovalo
na potřeby předložené Úřadem vlády ČR a zbývající čtyři minitendry na potřeby předložené
Ministerstvem vnitra ČR.
Tabulka 4 - Počet projektů, které ukončily řešení v roce 2017 (bez ZOŘ)

Počet ukončených projektů

ALFA

OMEGA

DELTA

GAMA

EPSILON

BETA2

250

65

6

3

42

9

5.2 Účelová podpora aplikovaného
výzkumu v roce 2017
Celkové náklady na řešení podpořených projektů v roce 2017 dosahovaly 4 361 mil. Kč,
což při přiznané podpoře 2 839,5 mil. Kč představovalo míru podpory 65,1 %. Nejvyšší výdaje
byly v programech Centra kompetence a Epsilon (každý z programů více než 900 mil. Kč).
Programy s nejnižším objemem přiznané podpory pro rok 2017 jsou pak BETA2 a ZÉTA
(8,3 resp. 13,5 mil. Kč). V obou programech v roce 2017 teprve začínalo řešení prvních projektů.
prostředky žádali přesunout do dalšího roku řešení.

Tabulka 3 - Počet projektů formálně ukončených ZOŘ v roce 2017

Počet ukončených projektů

30

ALFA

BETA

OMEGA

EPSILON

122

192

1

4

31
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5.3 Informace o jednotlivých programech

Tabulka 5 - Čerpání účelových prostředků v roce 2017 dle programů (v Kč)

Program

Náklady 2017
(tis. Kč)

Podpora 2017
(tis. Kč)

Podíl podpory (v %)

TA - ALFA

965 413,90

604 852,20

62,7

TD - OMEGA

82 346,20

64 845,40

78,7

TE - CK

1 378 327,80

934 943,30

67,8

TF - DELTA

125 918,10

88 419,30

70,2

TG - GAMA

155 168,80

151 731,40

97,8

TH - EPSILON

1 627 338,40

972 853,00

59,8

TI - BETA2

8 337,40

8 337,40

100

TJ - ZÉTA

18 219,30

13 545,60

74,3

Celkem

4 361 069,90

2 839 527,60

65,1

Program ALFA

9 mld. Kč. Více než 90 % projektů je řešeno
ve spolupráci výzkumných organizací
a podniků.

Program ALFA je zaměřen na podporu
aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje zejména v oblasti progresivních
technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů, ochrany životního prostředí a udržitelné energetiky.

Rok 2017 byl posledním rokem trvání
programu, ve kterém bylo možno pracovat
na řešení projektů. Z tohoto důvodu bylo
ukončeno řešení všech běžících projektů
s jedinou výjimkou. Tomuto projektu byla
prodloužena smlouva. Celkem tak bylo
v roce 2017 řešeno 250 projektů, z nichž
bylo 249 ukončeno a 1 projekt formálně
pokračuje dále. V letech 2018 - 19 pak
budou probíhat závěrečná oponentní řízení
a implementace výsledků dosažených
v podpořených projektech.

V programu byly vyhlášeny celkem
4 veřejné soutěže, a to v letech 2010, 2011, 2012
a 2013 se začátkem řešení vždy v následujícím roce. Do programu bylo podáno celkem
3 501 návrhů projektů, z nichž u 961 projektů
bylo zahájeno řešení a byla vyplácena
podpora. Celkový úhrn dotací přesahoval

Tabulka 6 - Souhrnné informace o veřejných soutěžích programu ALFA, stav k 31. 12. 2017

Veřejná
soutěž

Vyhlášení
soutěže

Vyhlášení
výsledků

Podáno
projektů

Podpořeno
projektů

Úspěšnost
v%

Počet
stížností
k VS

TA01

24. 3. 2010

20. 11. 2010

656

256

39,0

126

TA02

20. 7. 2011

6. 1. 2012

832

249

29,9

103

TA03

6. 6. 2012

14. 3. 2013

994

167

16,8

56

TA04

1. 11. 2013

16. 6. 2014

1 019

289

28,4

45

TA celkem

—

—

3 501

961

27,4

330

33
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V
roce
2017
proběhlo
celkem
122
závěrečných
oponentních
řízení
a to především u projektů ukončených
v roce 2016, z nichž nejvíce projektů
(100; 82 %) uspělo podle zadání. Od roku
2013 proběhlo v rámci programu ALFA
celkem 694 ZOŘ. Téměř v 90 % uspěl
projekt podle zadání, u 8 % potom dokonce
s vynikajícími výsledky. Nesplněné zadání
s dodržením smlouvy bylo vyhodnoceno
u 4 % projektů, 1 % projektů pak zadání
nesplnilo vůbec. Nejvíce ZOŘ se uskutečnilo
v roce 2015, kdy jich proběhlo přesně 231.

Výše vyplacené účelové podpory mezi
podniky (PO) a výzkumné organizace (VO)
byla v roce 2017 v programu ALFA téměř
vyrovnaná. Podíl podpory poskytnuté VO
představoval přibližně 51,7 % (výše podpory
312 418 tis. Kč), podnikům pak bylo poskytnuto 48,3 % (292 434 tis. Kč). Přibližně dvě
třetiny podpory určené VO získaly Veřejné
vysoké školy (VVŠ), mezi podniky pak více
než 40 % získaly malé podniky, střední
podniky pak necelých 30 %.y pak více než
40 % získaly malé podniky, střední podniky
pak necelých 30 %..

Vzhledem k ukončení řešení všech
projektů v programu nejpozději k 31. 12. 2017
v roce 2017 již neproběhlo žádné oponentní
řízení (OŘ).

Graf 4 - Účelová podpora dle typu
organizace v programu ALFA v roce 2017

0.00%

15.31%

13.27%

11.48%

52.04%

19.39%

O

M
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Program BETA byl po pěti letech trvání
ukončen k 31. 12. 2016, kdy také skončilo
řešení všech zbývajících 104 projektů.
V návaznosti na to došlo v roce 2017
k administrativnímu ukončení celkem
192 projektů, u kterých proběhlo ZOŘ.
Na administrativní ukončení všech projektů
v programu BETA navazuje fáze implementace výsledků projektů.

V roce 2017 byla sestavena Zpráva
o realizaci programu BETA, která shrnuje
průběh realizace programu a předkládá
stručnou analýzu podpořených projektů.
Na tuto Zprávu bude navazovat závěrečné
hodnocení programu, které Kancelář TA ČR
uskuteční v roce 2018.
Poznatky získané během zpracování
Zprávy o realizaci programu BETA a stejně
tak plánovaného závěrečného hodnocení
budou využity při realizaci navazujícího
programu BETA2.

Tabulka 7 - Souhrnné informace o vyhlášených výzvách programu BETA, stav k 31. 12. 2017

Graf 3 - Výsledky ZOŘ v programu ALFA v roce 2017

6.56%

Program BETA

Veřejná soutěž

Vyhlášení
výzvy

Podáno
výzkumných
potřeb

Schváleno
výzkumných
potřeb

Počet
uzavřených
smluv*

Úspěšnost

TB01

10. 2. 2011

74

54

44

73,0 %

TB02

3. 1. 2012

66

47

34

71,2 %

TB03

3. 4. 2013

68

65

50

95,6 %

TB04

3. 3. 2014

85

41

35

48,2 %

TB05

24. 7. 2015

117

117

85

100,0 %

TB celkem

—

410

324

248

79,0 %

VP

81.97%

Projekt uspěl s vynikajícími výsledky

Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

34

Projekt uspěl podle zadání

Nesplněno zadání

35
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V roce 2017 proběhlo v programu BETA
celkem 192 ZOŘ u všech zbývajících projektů.
Celkem 185 projektů (96 %) uspělo podle
zadání, ve dvou případech byl projekt

ohodnocen s vynikajícími výsledky. Celkem
čtyři projekty nesplnily zadání při dodržení
smlouvy a v jednom případě nebylo zadání
splněno.

Graf 5 - ZOŘ v programu BETA v roce 2016, stav k 31. 12. 2017

2.08%

0

0,52 % 1.04%

96.35%

Projekt uspěl s vynikajícími výsledky

Projekt uspěl podle zadání

Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

Program BETA reagoval na zadané
výzkumné potřeby (VP) celkem 11 ústředních orgánů státní správy. Tyto orgány jsou
posléze v roli příjemců poznatků získaných
během a po skončení řešených projektů
a současně také v roli odborného garanta.
Mezi zapojenými orgány státní správy
jsou: Český báňský úřad (ČBÚ), Český
úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK),
Ministerstvo dopravy (MD), Ministerstvo
práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstvo
pro místní rozvoj (MMR), Ministerstvo
průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvo
vnitra (MV), Ministerstvo zahraničních věcí
(MZV), Ministerstvo životního prostředí
(MŽP), Státní úřad pro jadernou bezpečnost
(SÚJB) a také TA ČR.

36

Nesplněno zadání

Výdaje programu BETA dosáhly celkové
výše účelové podpory 455 mil. Kč. Průměrná
účelová podpora na realizovaný projekt
činí 1,8 mil. Kč. Rozdělení prostředků mezi
jednotlivé resorty odpovídá schváleným
předloženým potřebám, největší podíl
(přibližně 14 %) z této podpory bylo
přiděleno na projekty pro Ministerstvo
životního prostředí, obdobná částka
na projekty pro Ministerstvo dopravy.
Oba tyto resorty se současně vyznačují
nejvyšším počtem podpořených projektů.
Realizací všech projektů bylo k 14. 11. 2017
dosaženo celkem 553 různých výsledků.

Tabulka 8 - Počet projektů a výše podpory podle resortů

Průměrné
náklady na

Ústřední orgán
státní správy

Podpořené
projekty

Celkové náklady
(tis. Kč)

MŽP

58

89 785

1 548

151

MD

48

88 201

1 838

97

MZV

37

12 031

325

49

MPSV

32

42 670

1 333

54

MMR

16

25 961

1 623

32

MV

13

18 104

1393

36

CUZK

11

41 524

3 775

42

MPO

11

25 506

2 319

22

SÚJB

11

69 047

6 277

37

CBU

6

35 057

5 843

26

Ostatní
poskytovatelé

5

6 664

1 333

7

Celkem

248

454 550

1 833

553

1 projekt (tis. Kč)

Dosažené
výsledky

* Počet uzavřených smluv o poskytnutí podpory (včetně mimořádných a dále i smluv uzavřených
na základě rámcových smluv a v projektu PCP). Počet smluv tak může být vyšší než počet schválených
výzkumných potřeb, jelikož v několika případech byla potřeba realizována více dílčími projekty.

V některých případech byla jedna
schválená VP řešena více projekty, proto
může být u některých orgánů státní správy
větší počet projektů než schválených VP.
37
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Program OMEGA
V rámci programu OMEGA nebylo v roce 2017 zahájeno řešení žádného projektu. Z posledních 65 projektů byly všechny ukončeny v roce 2017 a ZOŘ budou provedeny v průběhu roku
2018.

Program CENTRA KOMPETENCE

Tabulka 9 - Souhrnné informace o veřejných soutěžích programu OMEGA, stav k 31. 12. 2017

Veřejná
soutěž

Vyhlášení
soutěže

Vyhlášení
výsledků

Podáno
projektů

Podpořeno
projektů

Ukončeno
řešení

Řešení
ukonečeno
[%]

TD01

20. 7. 2011

23. 12. 2011

123

46

46

100

TD02

16. 1. 2013

28. 6. 2013

228

82

82

100

TD03

14. 5. 2015

11. 12. 2015

299

66

66

100

TD celkem

—

—

650

194

194

100

V rámci programu OMEGA proběhla v roce 2017 celkem 1 ZOŘ. Projekt uspěl podle zadání.
Celkem pak bylo v programu OMEGA v letech 2013 až 2017 provedeno ZOŘ u celkem 128
ukončených projektů. Závěrečným oponentním řízením zatím neprošlo 34 % ukončených
projektů.
Ze 128 provedených ZOŘ ani jeden projekt neuspěl s vynikajícími výsledky, 91,4 % projektů
uspělo podle zadání, 7,8 % projektů nesplnilo zadání, ale smlouva byla dodržena, a jeden
projekt nesplnil zadání.
Graf 6 - Informace o závěrečných oponentních řízení programu OMEGA, stav k 31. 12. 2017

7.07%

1.01%

0.00%

V roce 2017 byly řešeny projekty pouze v rámci 3. VS – TD03, kterým byla pro rok 2017
přiznána dotace celkem 65 657 000. Kč. Téměř polovinu z celkové podpory obdržely vysoké
školy, následně veřejné výzkumné instituce a malé podniky. Rozložení podpory vychází
ze zaměření programu OMEGA na podporu výzkumu v oblasti aplikovaných společenských
věd.

V rámci programu Centra kompetence bylo v roce 2017 řešeno celkem 34 projektů,
22 z první veřejné soutěže (TE1) a 12 z druhé (TE2). V průběhu roku 2017 byl ukončen první
projekt, jehož ZOŘ je naplánováno na rok 2018. V roce 2018 je pak plánováno ukončení
dalších třech projektů a zbylých 30 by pak mělo být ukončeno v roce 2019.
V roce 2017 proběhlo hloubkové hodnocení zaměřené tentokrát na projekty podpořené
v 2. veřejné soutěži. Deseti projektům bylo umožněno pokračovat v řešení bez výhrad. Dvěma
projektům bylo umožněno pokračovat v řešení s výhradami.
Tabulka 10 - Souhrnné informace o veřejných soutěžích programu Centra kompetence, stav k 31. 12. 2017

Veřejná
soutěž

Vyhlášení
soutěže

Vyhlášení
výsledků

Podáno
projektů

Podpořeno
projektů

Úspěšnost

Počet
stížností
k VS

TE01

29. 6. 2011

30. 3. 2012

128

22

17,2 %

22

TE02

27. 3. 2013

22. 11. 2013

82

12

14,6 %

11

TE celkem

-

-

210

34

16,2 %

33

V roce 2017 dosahovala celková podpora přiznaná na projekty v programu Centra
kompetence 359 617 tis. Kč. Největší podíl (54,7 %) obdržely VO, následně VP (28,3 %) a malé
a střední podniky pak 17,1 % z celkové dotace pro rok 2017.
Program CK očekává dosažení celkem 1 324 výsledků uznávaných programem. Ke konci
roku 2017 pak bylo dosaženo již přibližně 70 % všech očekávaných výsledků.

91.92%

Projekt uspěl s vynikajícími výsledky
Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

38

Projekt uspěl podle zadání
Nesplněno zadání

39
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Program DELTA

Program GAMA

V roce 2017 byly vyhlášeny dvě veřejné soutěže v programu DELTA. První z nich byla
teritoriálně a tematicky zacílena na spolupráci s Německem v oblasti Průmysl 4.0 (TF04). Její
výsledky byly vyhlášeny v srpnu. V této veřejné soutěži bylo ve shodě se zahraničním partnerem vybráno k podpoře devět projektů. Druhá veřejná soutěž programu DELTA zahrnovala partnery ze čtyř zemí, a to z Taiwanu, Koree, Vietnamu a Číny, která byla zastoupená
dvěma provinciemi Jiangsu a Zhejiang (TF05). Výsledky VS byly vyhlášeny v říjnu, přičemž pět
projektů bylo vybraných k podpoře ve shodě se zahraničními partnery.

V programu GAMA bylo v průběhu roku 2017 řešeno 34 projektů, přičemž 30
z 1. podprogramu a čtyři z 2. podprogramu. Všechny projekty z 2. podprogramu jsou již
také ukončeny. Jedná se totiž o krátké a rychlé projekty vhodné na podporu malých a středních podniků, které obdržely Seal of Excellence Evropské komise v nástroji SME Instrument
- fáze 1. V roce 2018 plánuje agentura vyhlásit další dvě veřejné soutěže programu GAMA
v podprogramu 2.
Tabulka 12 - Souhrnné informace o veřejných soutěžích, stav k 31. 12. 2017

Tabulka 11 - Souhrnné informace o veřejných soutěžích programu DELTA, stav k 31. 12. 2017

Veřejná
soutěž

Vyhlášení
soutěže

Vyhlášení
výsledků

Podáno
projektů

Podpořeno
projektů

Úspěšnost
v%

Počet
stížností

TF01 Vietnam

9. 6. 2014

19. 12. 2014

27

4

14,8

3

TF02 - Čína,
Taiwan

13. 7. 2015

21. 12. 2015

26

14

53,8

1

TF03 - Jižní
Korea

27.4 2016

21. 10. 2016

13

6

46,2

3

TF04 Německo

28.2 2017t

31.5 2017

20

8

40,0

9

TF05 asijské
země

30.5 2017

19.7 2017

17

5

29,4

5

TF celkem

—

—

103

37

35,9

21

V roce 2017 byla celková výše přiznané podpory v rámci TF 88 416 tis. Kč, z této částky
náleželo 51,4 % podnikům a zbylých 48,6 % výzkumným organizacím. V případě MSP
se jednalo o 41 310 tis. Kč, tj. 46,7 % z celkové dotace. Z VO čerpaly největší podíl dotace VVS
(25 423 tis. Kč).

Veřejná
soutěž

Vyhlášení
soutěže

Vyhlášení
výsledků

Podáno
projektů

Podpořeno
projektů

Úspěšnost
v%

Počet
stížností k VS

TG0101

30. 1. 2014

30. 6. 2014

31

10

32,3

2

TG0201

26. 2. 2015

31. 7. 2015

24

11

45,8

0

TG0301

28. 1. 2016

23.6 2016

14

9

64,3

0

20.03.2017

25.05.2017

3

3

100

0

11.10.2017

28.11.2017

1

1

100

0

—

—

73

34

46,60

2

TG0102
Seal of
Excellence
TG0202
Seal of
Excellence
TG celkem

Program GAMA je specifický způsobem řešení tzv. dílčích projektů. Ty jsou součástí každého
podpořeného projektu a při jejich řešení dochází k ověřování výsledků výzkumu a vývoje.
Do konce roku 2017 bylo v rámci programu řešeno celkem 347 těchto dílčích projektů, z nichž
bylo 173 ukončeno.
V roce 2017 byly v programu GAMA vyhlášeny veřejné soutěže pouze v podprogramu
2. Čtyři podpořené projekty v tomto podprogramu získaly podporu ve výši 4,2 mil. Kč, přičemž
účastníky jsou výhradně malé a střední podniky.

V roce 2017 bylo v programu řešeno 24 projektů, k 31. 12. 2017 došlo k ukončení šesti projektů
podpořených v 1. a 2. veřejné soutěži. Pro rok 2018 se opět chystá koordinovaná veřejná
soutěž vyhlášená se všemi zahraničními partnery, u kterých dojde ke shodě na podmínkách
a harmonogramu veřejné soutěže.

40

41
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Program EPSILON

Program BETA2

V roce 2017 byla vyhlášena třetí veřejná soutěž v programu EPSILON, v rámci které
bylo podpořeno celkem 164 z celkem 295 podaných projektů. Tyto projekty budou řešeny
až v roce 2018. V roce 2017 tak byly řešeny pouze projekty z prvních dvou veřejných soutěží,
kterých bylo celkem 356. V programu byla v roce 2017 provedena 4 ZOŘ. Vyhlášení čtvrté
VS v programu EPSILON (TH04) je plánováno na březen roku 2018.
V rámci podání návrhů projektů v programu EPSILON bylo zajištěno propojení uchazečů
na produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), které v relevantních případech umožní dofinancování části projektu realizované MSP z produktů ČMZRB (zejména Záruka
a Expanze). Obdobně byl tento postup aplikován i v rámci programu THÉTA.
Tabulka 13- Souhrnné informace o veřejných soutěžích, stav k 31. 12. 2017

Veřejná
soutěž

Vyhlášení
soutěže

Vyhlášení
výsledků

Podáno
projektů

Podpořeno
projektů

Úspěšnost
v%

Počet
stížností
k VS

TH01

5. 5. 2014

19. 12. 2014

725

88

12,1

11

TH02

15. 3. 2016

14. 10. 2016

538

262

48,7

30

TH03

4.4.2017

31.10.2017

295

164

55,6

28

TH celkem

—

—

1 558

514

33,0

69

Program BETA2, schválený usnesením vlády č. 278 dne 30. března 2016, je navazujícím
programem již ukončeného programu BETA a je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu
a inovací pro potřeby orgánů státní správy. Trvání programu je koncipováno na pět let
v období 2017 – 2021 se schválenými celkovými výdaji ve výši 1 635 mil. Kč.
Rok 2017 byl prvním rokem trvání programu, během kterého bylo od vyhlášení kontinuální
výzvy dne 1. 7. 2016 předloženo do konce roku 2017 celkem 175 potřeb za 1 054 mil. Kč,
z toho bylo ve 48 případech předkladatelem Ministerstvo životního prostředí. Dalším v pořadí
je Ministerstvo dopravy se 17 předloženými potřebami a následně Ministerstvo průmyslu
a obchodu se 16 potřebami.
Během roku 2017 bylo realizováno celkem 17 projektů ve výši 9,3 mil. Kč. Ve 14 případech
se jednalo o minitendr, tj. zjednodušený projekt malého rozsahu o celkovém objemu 4,5 mil.
Kč. Celkem bylo v roce 2017 ukončeno řešení devíti těchto minitendrů, přičemž pět z nich
mířilo na potřeby Úřadu vlády ČR a zbývající čtyři byly realizovány pro potřeby Ministerstva
vnitra.
Vzhledem k nově začínajícímu programu, respektive řešení podpořených projektů,
neproběhlo v roce 2017 žádné Závěrečné oponentní řízení.

Tabulka 14 - Souhrnné informace o veřejných soutěžích, stav k 31. 12. 2017

V roce 2017 bylo na projekty z programu EPSILON schváleno celkem 972 853 tis. Kč,
z toho 52,7 % pro podniky a zbylých 47,3 % pro výzkumné organizace. V rámci podniků byla
přidělena nejvyšší částka VP (244 395 tis. Kč), v rámci VO potom VVŠ (302 435 tis. Kč).
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Kontinuální
výzva

Vyhlášení
výzvy

Předloženo
potřeb

Počet potřeb
vstupujících do
hodnocení

Počet
vyhlášených VZ

TI

1. 7. 2016

175

122

31

Počet řešených
projektů
17

43
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Tabulka 15 - Předložené potřeby a řešené projekty dle ústředních orgánů státní správy, stav k 31. 12. 2017

Ústřední orgán státní
správy

Předloženo potřeb

Počet řešených projektů

Počet ukončených
projektů

Ministerstvo životního
prostředí

48

1

0

Ministerstvo dopravy

17

0

0

Ministerstvo
průmyslu a obchodu

16

0

0

Ministerstvo vnitra

15

7

4

13

0

0

13

1

0

11

0

0

10

8

5

9

0

0

6

0

0

5

0

0

5

0

0

4

0

0

3

0

0

0

0

0

175

17

9

Ministerstvo práce a
sociálních věcí
Ministerstvo
zahraničních věcí
Ministerstvo pro
místní rozvoj
Úřad vlády ČR
Státní úřad pro
jadernou bezpečnost
Správa státních
hmotných rezerv
Český úřad
zeměměřický a
katastrální
Další orgány státní
správy
Český báňský úřad
Energetický
regulační úřad
Český statistický
úřad
Celkem

Program ZÉTA
V roce 2017 byl zahájen program ZÉTA, který cílí na zapojení mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi a zvýšení
jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem. Podporuje projekty v akademické
sféře s propojením na hospodářskou sféru. Trvání programu bylo schváleno na 9 let v letech
2017 – 2025, veřejné soutěže pak budou vyhlašovány každoročně až do roku 2021.
Do první veřejné soutěže programu ZÉTA vyhlášené dne 28. 3. 2017 bylo podáno celkem
249 návrhů projektů. U 120 návrhů projektů rozhodlo předsednictvo TA ČR o jejich podpoře.
V závěru roku 2017 probíhala kontrola dokumentů před podpisem smluv s podpořenými
uchazeči, jeden projekt od podpisu smlouvy odstoupil. V roce 2018 se předpokládá podpora
a realizace celkem 119 projektů o celkových nákladech 395 mil. Kč a výši účelové podpory
326 mil. Kč (tj. intenzita podpory 83 %). Celková úspěšnost 1. VS je 47, 8 %.
Celkové náklady státního rozpočtu na program ZÉTA jsou schváleny ve výši 720 mil Kč.
Maximální míra podpory je 85 % z celkových nákladů projektu.
Tabulka 16 - Souhrnné informace o veřejných soutěžích, stav k 31. 12. 2017

Veřejná
soutěž

Vyhlášení
soutěže

Vyhlášení
výsledků

Podáno
projektů

Podpořeno
projektů

Úspěšnost
v%

Počet
stížností k VS

TJ01

28. 3. 2017

29. 8. 2017

249

119

47, 8

1

Program THÉTA
1. veřejná soutěž v programu THÉTA byla vyhlášena 31. 10. 2017. Program THÉTA se zaměřuje
na podporu výzkumu a vývoje v oblasti energetiky s cílem přispět skrze podpořené projekty
k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými
strategickými materiály.
Od vyhlášení 1. VS probíhala do konce roku 2017 lhůta pro podávání návrhů projektů, která
skončila ke dni 9. 1. 2018. Pro případné uchazeče byl v listopadu 2017 uspořádán informativní
seminář. Vyhlášení výsledků 1. VS bylo plánováno na konec května 2018. Realizace projektů
pak bude zahájena v druhé polovině roku 2018.
Doba trvání programu je předpokládána v letech 2018 až 2025, tedy na 8 let. Veřejné
soutěže by měly být vyhlašovány každoročně až do roku 2023. Na tuto dobu je v programu
THÉTA schválena podpora ze státního rozpočtu ve výši 4 mld. Kč.

44

45

5

Programy TA ČR v roce 2017

Program ÉTA
Rok 2017 byl prvním rokem realizace pro program ÉTA, který navazuje na program OMEGA
a cílí na zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací. Program má přispět k udržení a zvyšování kvality života
člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.
Do 1. VS, která probíhala od poloviny srpna do konce září 2017, bylo podáno 306 návrhů
projektů. Výsledky byly vyhlášeny 1. 2. 2018 a je předpokládáno uzavření smlouvy s hlavními
příjemci 94 návrhů projektů vybraných k podpoře o celkových nákladech 520, 4 mil. Kč
a účelovou podporou 454,1 mil. Kč (tj. výše podpory 87 %).
Doba trvání programu je schválena na 6 let v letech 2018 až 2023. Veřejné soutěže budou
vyhlašovány každoročně do roku 2021. Celkové výdaje státního rozpočtu v programu ÉTA
budou činit 2 400 mil. Kč.

Nástrojem pro dosažení tohoto cíle je vybudování dostatečně stabilní a dlouhodobé
základny aplikovaného výzkumu (v podobě národních center kompetence), a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit a nastavení jejich silné orientace na aplikaci výsledků
jejich výzkumu v praxi.
Mezi dílčí cíle programu patří :
propojení stávajících výzkumných center
zaměření na perspektivní sektory české ekonomiky dle Národní RIS3 strategie,
zajištění mezioborovosti a podpora dlouhodobé spolupráce,
podpora inovací prostřednictvím transferu technologií,
důraz na aplikovatelnost výsledků v praxi
•• podpora inovací prostřednictvím transferu technologií,
důraz na aplikovatelnost výsledků v praxi
•• zvýšení počtu inovačních lídrů.
••
••
••
••

Celkové výdaje na program jsou na období jeho trvání stanoveny v souladu se zkušenostmi
s realizací programu Centra kompetence s předpokládaným postupným vyhlašováním
jednotlivých veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích a postupem přípravy a vzniku
jednotlivých center.

Tabulka 17- Souhrnné informace o veřejných soutěžích, stav k 31. 12. 2017
Tabulka 18 - Rozpočet programu NCK1 [mil. Kč]

Veřejná
soutěž

Vyhlášení
soutěže

Vyhlášení
výsledků

Podáno
projektů

Podpořeno
projektů

Úspěšnost
v%

Počet
stížností k VS

TL01

15. 8. 2017

27. 9. 2017

306

94

30,7

0
Celkové
výdaje

Program Národní centra kompetence 1
Program Národní centra kompetence 1 (NCK1) byl schválen Vládou ČR v květnu 2017.
Je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou
a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Záměrem programu je synergicky
provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence),
GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími
výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému s cílem dosáhnout
zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových
oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence
a aplikační relevance výzkumných organizací.
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Výdaje
státního
rozpočtu
Neveřejné
zdroje

2018

2019

2020

2021

2022

Celkem

125

287,5

810

598,75

470

2 291,25

100

230

700

447

356

1 833

25

57,5

175

111,75

89

458,25

První veřejná soutěž na výběr projektů bude vyhlášena v březnu 2018. Začátek finanční
podpory bude od ledna 2019, nicméně projekty mohou být řešeny již od 1. 6. 2018, od kdy tedy
mohou také vznikat uznatelné náklady.
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5.4 Příprava nových a aktualizace
běžících programů
Program DELTA 2
Během roku 2017 byl připraven a přeložen
na RVVI a do meziresortního připomínkového řízení návrh programu DELTA 2.
Návrh programu DELTA 2 i jeho cíle vychází
ze znění a parametrů původního programu
DELTA. Oproti původnímu znění bylo znění
programu aktualizováno, aby struktura
programu, formulace a některé technické
informace odpovídaly aktuální dobré
praxi, respektive aby program DELTA 2
byl koncipován a formulován podobně
jako současné nové programy TA ČR.
Program GAMA 2
V průběhu roku 2017 byl také připravován
návrh programu GAMA 2, ke kterému dne
1. listopadu 2017 proběhl kulatý stůl se stakeholdery. Program je zaměřen na podporu
využití výsledků výzkumu v praxi. Navazuje
na zaměření programu GAMA a předmětem podpory bude další výzkum, vývoj
a inovace založené na existujících výsledcích výzkumu (zpravidla orientovaného
základního) u výzkumných organizací
včetně podpory výzkumu, vývoje a inovací
zejména u malých a středních podniků
pro zajištění vyšší míry uplatnění výsledků
v praxi společně s vytvořením dostatečného
množství kvalitních projektů vhodných
pro investice rizikového kapitálu či jiné
formy podpory (např. exportu výsledků
výzkumu).
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Program Národní centra kompetence 2
S ohledem na zajištění dlouhodobé
stability systému bude na program Národní
centra kompetence 1 navazovat program
Národní centra kompetence 2 pro období
2020 – 2026. Navazující program bude
připravován v roce 2018 a bude reflektovat
zkušenosti z 1. VS programu NCK1, nastavení
financování z fondů ESIF po roce 2020
a také nastavení 9. Rámcového programu
EU pro podporu výzkumu a vývoje. Program
bude připraven tak, aby 1. VS mohla
být vyhlášena v roce 2020 se zahájením
financování projektů v roce 2021. Řešitelé
projektů v rámci programu NCK1 budou
mít možnost zúčastnit se veřejných soutěží
i v rámci návazného programu NCK2.
Program KAPPA
Od podzimu 2017 se agentura věnuje
přípravě nového národního programu
KAPPA,
který
bude
implementován
s finanční podporou z Fondů Evropského
hospodářského prostoru (EHP) a Norských
fondů. Na základě Memorand o porozumění pro spolupráci v novém období
2014 – 2024, která byla podepsána dne
4. září 2017 mezi Českou republikou
a donorskými státy – Norským královstvím,
Lichtenštejnským knížectvím a Islandem, je
zprostředkujícím subjektem oficiálně stanoveno Ministerstvo financí (MF), které tuto
roli postupně deleguje na TA ČR.

V prosinci 2017 byla podepsána Delegační
dohoda mezi MF a TA ČR. V rámci ní je
na agenturu přenesena role přípravy
programu, a to včetně veškeré aktivity
od podpisu Memorand o porozumění
do uzavření tzv. Programme Agreement
mezi donorskými státy a zprostředkovatelem programu, které se očekává
na podzim 2018. Od počátku roku 2018
probíhají jednání o kompletním přenesení role zprostředkovatele programu
z Ministerstva financí na TA ČR, které
se očekává do doby podepsání Programme
Agreement.
Cílem programu je posílit rozvoj znalostí
založených na výzkumu prostřednictvím bilaterální, případně multilaterální
spolupráce českých subjektů s partnery Norska, Islandu a Lichtenštejnska
či s dalšími zahraničními partnery.

Program jako takový je tématicky
otevřen, obecně se předpokládá přístup
bottom-up a témata společných projektů
mohou být určována ad hoc v jednotlivých
veřejných soutěžích. Dle Memoranda
je nutné podpořit projekty na „carbon
capture and storage“ přibližně v objemu
30 % rozpočtu alokovaného v Memorandu
s Norskem.
Celkové výdaje programu se předpokládají ve výši 1 125 mil. Kč. Z toho výdaje
z Finančních mechanismů EHP a Norska činí
765 mil. Kč (30 mil. EUR), výdaje ze státního
rozpočtu (kapitoly TA ČR) činí 135 mil. Kč
a neveřejné zdroje činí 225 mil. Kč.

Realizace programu se předpokládá
v letech 2019 – 2024. Vyhlášení první veřejné
soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji
a inovacích se předpokládá na podzim 2018
se zahájením poskytování podpory od roku
2019. Projekty musí být ukončeny nejpozději
do 30. dubna 2024. Očekávají se projekty
v délce 1 – 5 let.
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5.5 Struktura účastníků v 			
podpořených projektech

5.6 Podpora v rámci 			
programu Horizont 2020

V zastoupení výzkumných organizací a podniků v TA ČR je vyrovnaná. V ČR existuje 250
výzkumných organizací (VO) různé právní formy. Z toho nejčastějšími účastníky v podpořených
projektech aplikovaného výzkumu jsou veřejné vysoké školy s technickým zaměřením.

Od roku 2017 se TA ČR zapojila
do schémat v rámci evropského programu
na podporu výzkumu a inovací Horizont
2020 a stala se tak partnerem celkem
pěti projektů. Dvou projektů instrumentu
CSA (koordinační a podpůrné akce)
a 3 projektů Instrumentu ERA-NET Cofund,
ve kterých budou vyhlášeny společné
výzvy na podporu mezinárodní spolupráce
ve výzkumu a vývoji. V rámci těchto výzev,
tzv. „Joint Calls”, TA ČR podpoří české
subjekty mezinárodních projektů, které
budou společně předkládat konsorcia
tvořená partnery minimálně ze dvou států
zapojených do daného schématu.

Graf 7. Struktura účastníků v podpořených projektech

PO

50,4 %

49,6

VO

V programech TA ČR figurovalo v roce 2017 na 14 780 řešitelů a řešitelek (tedy hlavních
odpovědných osob všech hlavních příjemců a nebo dalších účastníků v podpořených
projektech). Z tohoto počtu činí podíl řešitelek - žen 19,1 %. Hlavní ředitelství všech doposud
podpořených projektů je v 91 % vykonáváno muži. 9 % podpořených projektů naproti tomu
vedou muži.
Graf 8. - Hlavní řešitelé a řešitelky projektů
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CHIST-ERA III podpoří projekty zaměřené
na informační a komunikační vědy a technologie (ICST). Společná mezinárodní výzva
CHIST-ERA III Joint Call 2017 navázaná
na program EPSILON byla vyhlášena v říjnu
2017. Tématy výzvy 2017 byly „Object recognition and manipulation by robots: data
sharing and experiment reproducibility”
a „Industrial big data and process modelling for smart factories“. TA ČR v této výzvě
podpoří české subjekty v předložených
projektech v celkové výši 1 000 000 €.
V roce 2018 bude probíhat mezinárodní
hodnocení a výběr předložených projektů,
kde jsou zapojeni 3 čeští uchazeči.

Třetím cofundovým schématem, ve kterém
je TA ČR partnerem, je ERA-NET Cofund
M-ERA.NET 2 zaměřený na podporu
projektů v oblasti materiálového výzkumu
a inovací. Výzvy M-ERA.NET Call 2017,
která byla vyhlášena v březnu 2017,
se TA ČR neúčastnila. Agentura se zapojí
do další společné mezinárodní výzvy
Joint Call 2018. Vyhlášení se předpokládá
v březnu 2018 a bude navázáno na program
EPSILON.
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V roce 2017 byly vyhlášeny výzvy
v těchto schématech:

GENDER-NET
Plus
se
zaměřuje
na podporu projektů, které zohledňují
gender v obsahu výzkumu a inovací. České
subjekty v projektech budou podpořeny
v celkové výši 740 700 €. Vyhlášení společné
mezinárodní výzvy, která je navázána
na program ZÉTA, se uskutečnilo v prosinci 2017. Třemi tématickými okruhy byly
zdraví a well-being; infrastruktura, průmysl
a inovace; a klimatická opatření. V roce
2018 bude probíhat hodnocení a výběr
předložených projektů na mezinárodní
úrovni.
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Spolupráce
s resorty, příjemci
podpory, dalšími
partnery a vztahy
s veřejností

6.1 Spolupráce s resorty a dalšími
organizacemi
V roce 2017 byla pro TA ČR klíčová
průběžná spolupráce s Radou vlády
pro výzkum, vývoj a inovace a Úřadem
vlády – Sekcí místopředsedy vlády
pro vědu, výzkum a inovace. V roce 2017
došlo k posílení bilaterární spolupráce
s relevantními resorty.
Z úrovně předsedy TA ČR byla zahájena činnost resortních pracovních skupin
zejména s těmi resorty, které zahájily své
vlastní aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
a postupně předkládaly k projednání
a schválení Vládou ČR koncepce resortního výzkumu obsahujícího návrhy vlastních programů účelové podpory. V rámci
těchto skupin byly postupně bilaterárně
vyjasňovány dílčí problematiky a ze strany
TA ČR byla navrhována řešení co nejvíce
komfortní pro jednotlivé resorty. Jednání
pracovních skupin bude pokračovat i v roce
2017.
•• v rámci realizace programu BETA a
přípravy na realizaci navazujícího
programu BETA2, a to průřezově se
všemi zainteresovanými resorty
•• v rámci přípravy veřejných
soutěží, zejména v rámci realizace
programu EPSILON, a to především
s Ministerstvem dopravy,
Ministerstvem práce a sociálních věcí,
Ministerstvem průmyslu a obchodu a
Ministerstvem životního prostředí
•• v rámci přípravy nových programů

THÉTA a ÉTA, a to zejména s
Energetickým regulačním úřadem,
Ministerstvem průmyslu a obchodu,
Státním úřadem pro jadernou
bezpečnost, Ministerstvem životního
prostředí, Ministerstvem dopravy,
Ministerstvem kultury a Ministerstvem
práce a sociálních věcí
•• v oblasti podpory mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji
probíhala spolupráce především s
Ministerstvem zahraničních věcí, dále
s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy a Ministerstvem
průmyslu a obchodu
•• v oblasti posílení regionálního
působení TA ČR byla zahájena jednání
s agenturou Czechinvest s cílem
vzájemně spolupracovat v regionech
na podpoře inovačního podnikání a
aplikovaného výzkumu pro MSP
Dále
agentura
komunikovala
a spolupracovala s dalšími orgány
státní správy a územní samosprávy, mj.
například
s Ministerstvem pro místní
rozvoj,
Ministerstvem
financí,
strukturálně postiženými regiony, agenturami
CzechInvest a CzechTrade, Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou, a.s., Českou
exportní bankou, a.s., Exportní garanční
a pojišťovací společností, a.s., Českou
rozvojovou agenturou, Českými centry,
Asociací pro inovační podnikání apod.
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6.2 Mezinárodní spolupráce

Úspěšné zvládnutí předsednictví přispělo k posílení pozitivního obrazu TA ČR
a obecně i České republiky jako země s tradicí ve výzkumu, vývoji a inovacích
a s vyspělou kulturou.

V roce 2017 TA ČR upevnila coby předsedající agentura své postavení aktivního člena
v síti evropských inovačních agentur Taftie. TA ČR připravovala agendu a zúčastnila se všech
jednání Taftie Executive Working Group, řídila jednání Taftie Board, připravila program
expertních setkání, Výroční konference TAFTIE i Policy Forum.
Agentura pokračovala v roce 2017 v roli pozorovatele projektu Knowledge Sharing
Programu V4-Korea.
Ve sféře mezinárodní bilaterální spolupráce TA ČR navázala spolupráci s Ministerstvem školství a výzkumu Spolkové republiky Německo, s nímž také ve stejném roce otevřela společnou
výzvu k podávání návrhů projektů v oblasti Průmyslu 4.0. Dále TA ČR uzavřela dohody
s institucemi The Israeli National Technological Innovation Authority (Joint Declaration
of Intent in the Field of Technlogical Innovation) a Ministry of Research, Innovation,
and Science of the Government of Ontario (MoU on Information Exchange). Obě tyto dohody
rovněž směřují k otevření společných bilaterálních veřejných soutěží, které na české straně
zastřešuje program DELTA. Dle plánu na rok 2017 probíhala jednání o uzavření formálního
dokumentu o spolupráci s brazilskou Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (FAPESP), kazašskou agenturou National Agency for Technology Development (NATD)
a gruzínskou agenturou Georgia‘s Innovation and Technology Agency (GITA).

Předsednictví TA ČR v TAFTIE
V roce 2017 TA ČR v souladu s rolí předsednické agentury připravovala agendu všech
jednání Taftie Executive Working Group a Taftie Board. Předseda TA ČR Petr Očko tato
jednání coby předseda TAFTIE 2017 také řídil.
TA ČR připravila program tří expertních setkání, Výroční konference TAFTIE i Policy Forum,
připravila networking workshop Akademie TAFTIE zaměřený na finanční nástroje, zapojila
se do Task Force Soft Power a připravila návrh na ustavení Task Force RINS. Na přípravách
akcí Taftie úspěšně pracoval projektový tým a řídící výbor projektu byl o přípravě předsednictví pravidelně informován. TA ČR dokázala velmi dobře hospodařit s finančními
prostředky TAFTIE, celkově se v roce 2017 podařilo v jejím rozpočtu ušetřit 101 297 EUR.
Kromě toho TA ČR podpořila komunikaci agentur s Evropskou komisí a dalšími evropskými
partnery a aktivní zapojení agentur TAFTIE do procesu připomínkování nového programovacího období po roce 2020 (9. Rámcový program pro výzkum a vývoj) a do příprav Evropské
inovační rady (EIC).
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6.3 Spolupráce s příjemci podpory
TA ČR zajišťuje informovanost a komunikaci
s příjemci podpory zejména prostřednictvím
seminářů, helpdesku a osobních jednání.

Mezinárodní strojírenský veletrh

Graf 9. - Struktura příjemců podpory
8.33%

13.54%

5.21%
4.17%

Oddělení veřejných soutěží v roce 2017
uspořádalo celkem 13 seminářů. Tyto semináře
byly určeny vždy pro určitou skupinu osob –
jednalo se o semináře pro uchazeče, ale také
pro členy hodnotících orgánů.

18.75%

31.25%

TA ČR se každoročně zapojuje do programu odborných konferencí, seminářů a workshopů
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

18.75%

SP

VP

MP

V

AV

ostatní VVI

Již potřetí se v pondělí 9. října 2017 sešli řešitelé úspěšných výzkumných projektů, podpořených
TA ČR, se zástupci firem. Tentokrát bylo místem setkání Exportní dům na brněnském výstavišti.
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu se uskutečnil seminář s prezentací úspěšných projektů
v rámci společné aktivity TA ČR a EGAP: Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje. Cílem prezentace projektů bylo nalézt možné partnery na území ČR, kteří by projekty výzkumu a vývoje uplatnili
na trhu a případně i s podporou EGAP vyváželi úspěšné produkty s vysokou přidanou hodnotou
do zahraničí.

ostatní VO

6.4 Vztahy s veřejností
V roce 2017 agentura intenzivně
pracovala na budování pozitivních vztahů s
veřej ností a pokračovala v aktivní spolupráci
s příjemci a žadateli o finanční podporu
z veřejných rozpočtů určených na aplikovaný výzkum. Vedle hlavních akcí roku,
jako je prezentace TA ČR na Mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně a především
Den TA ČR, se agentura zaměřila
zejména na propagaci výsledků projektů
z oblasti aplikovaného výzkumu pomocí
online nástrojů na svých internetových
stránkách, sociálních sítích a také přímo
s novináři.
V roce 2017 zveřejnila TA ČR na svých
internetových stránkách 207 textů, vedle
úředních oznámení jimi byly zejména
články o aktivitách TA ČR a jejich představitelů, pozvánky na akce pořádané
TA ČR i partnerskými organizacemi
nebo texty o zajímavých projektech z oblasti
aplikovaného výzkumu. Webové stránky
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TA ČR navštívilo v minulém roce podle
měření metodikou Google Analytics více
než 70 452 unikátních návštěvníků.

Poté ve středu 11. října 2017 pořádala TA ČR seminář, který se zaměřil na možnosti čerpání podpory
pro projekty výzkumu a vývoje v následujícím roce.

Přímá
komunikace
s
žadateli
a příjemci finanční podpory v programech
TA ČR pokračovala v roce 2017 i pomocí
tzv. helpdesku, elektronické podatelny,
kam mohou firmy a výzkumné instituce
směřovat svoje dotazy. Zaměstnanci TA ČR
na helpdesku vyřídili celkem 3 584 dotazů.
Mimo
uvedené
aktivity
TA
ČR
spolupořádala
ve
svých
prostorách
4. Česko
taiwanský technologický den,
V
v rámci kterého došlo ke kontaktu českých
výzkumníků a odborníků s taiwanskými
kolegy. Zaměstnanci TA ČR se dále v rámci
zkvalitňování práce a přebírání dobrých
zkušeností zúčastnili řady zahraničních
konferencí, odborných seminářů a jednání.

Den Technologické agentury ČR

S

R

Čtvrtý ročník Dne TA ČR, který se konal ve čtvrtek 21. září 2017, se nesl v duchu čtyř živlů.
Tento den byl zahájen dopolední konferencí nesoucí název #Open Science na Fakultě architektury ČVUT, kde bylo možné setkání s odborníky z celého světa. Ve večerních hodinách proběhl
závěrečný galavečer, kde byly již popáté předány Ceny TA ČR.
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Konference #OpenScience byla zaměřena na 4 hlavní oblasti inovačního ekosystému – nový
způsob myšlení (OHEŇ) – nový způsob jednání (ZEMĚ) – nový způsob komunikace (VZDUCH) –
nový způsob spolupráce (VODA). Program konference byl koncipován do dvou částí. V první
části vystoupili zahraniční hosté, jako byli ředitel DG Research & Innovation Robert-Jan Smits
z Evropské komise nebo Makoto Watanabe, ředitel japonské inovační agentury NEDO. Program
pokračoval panelovou diskusí zaměřenou na využití výsledků výzkumu v inovacích a na celkový
přístup k inovacím. V diskusním panelu vystoupili Ondřej Malý, Lukáš Hána, Kateřina Falk, Lukáš
Sedláček, Tomáš Studeník a Růžena Štemberková.

Držitelé Ceny TA ČR 2017

Den TA ČR vyvrcholil galavečerem, na kterém byly oceněny projekty aplikovaného výzkumu
ve čtyřech kategoriích: Řešení pro kvalitu života, Ekonomický přínos, Užitečnost řešení
a Originalita řešení. Pátou kategorii Cena budoucnosti získal vítězný projekt z kategorie „Řešení
pro kvalitu života“ po hlasování hostů přímo v sále a obdržel tak Cenu Český nápad.

Cena v kategorii ŘEŠENÍ PRO KVALITU
ŽIVOTA a držitel CENY BUDOUCNOSTI
ROSTOUCÍ TUMORÓZNÍ
STEHENNÍ KOSTI

ENDOPROTÉZA

•• BEZNOSKA, s. r. o.
•• Masarykova univerzita.
Hlavním cílem projektu je zhotovení plně
funkčního prototypu rostoucí endoprotézy stehenní kosti na úrovni průmyslově
chráněného vzoru, a to včetně jeho odzkoušení a zahájení programu jeho klinického využití. Z celkového počtu pacientů
operovaných pro zhoubný kostní nádor
na končetině je 30 % indikováno k amputaci
a 70 % k operaci zachovávající končetinu.
Při operacích lze zachovat funkční končetinu a lze pro náhradu kostního defektu
(po odstranění kostního nádoru) použít kostní
štěp z tkáňové buňky nebo některý z typů
individuální tumorózní endoprotézy.
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Cena v kategorii EKONOMICKÝ PŘÍNOS
VÝZKUM A VÝVOJ VYSOCE PŘESNÝCH
PRODUKTIVNÍCH
ŘEZNÝCH
NÁSTROJŮ
NOVÉ GENERACE S VYUŽITÍM INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ A PROGRESIVNÍCH
MATERIÁLŮ
•• VHAM – FINAL s.r.o.
•• Západočeská univerzita v Plzni
Cílem
řešení
projektu
bylo
vyvinout, vyrobit a vyzkoušet nové nástroje
pro vystružování velmi přesných děr s definovatelnou integritou obrobeného povrchu.
Dosažené technicko-ekonomické výsledky
(poměr výkon/cena) nových nástrojů bude
min. o 50 % vyšší oproti současnému stavu.
Nástroje budou osazeny výkonnými řeznými
materiály, především cermety, ale i slinutými
karbidy CBN a PKD. Při řešení se uplatní
vlastní průmyslově chráněné konstrukce
vyztužovacího nástroje.
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Cena v kategorii ORIGINALITA ŘEŠENÍ
VÝZKUM A VÝVOJ POKROČILÝCH TENKOVRSTVÝCH
ELEMENTŮ
PRO
PŘÍMÉ
SLEDOVÁNÍ ČASOVÉ PROMĚNNÉ POMOCÍ
PŘESNĚ KALIBROVATELNÉ BAREVNÉ ZMĚNY
••
••
••
••
••

Cena v kategorii UŽITEČNOST ŘEŠENÍ
TERMOTEX - NOVÁ GENERACE VYSOCE
FUNKČNÍCH BARIÉROVÝCH TERMOREGULAČNÍCH A TERMOIZOLAČNÍCH SMART
TEXTILIÍ PRO POUŽITÍ V NÁROČNÝCH A
SPECIFICKÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH
A ZLEPŠENÍ OCHRANY ČLOVĚKA

INVOS, spol. s r.o.
Vysoké učení technické v Brně,
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.,
Centrum organické chemie s.r.o.,
Univerzita Karlova

Výtvarná soutěž
V první polovině minulého roku byl vyhlášen třetí ročník výtvarné soutěže TA ČR
pod názvem „Jak to vidíš? – Perspektiva #ČeskýNápad.“ Soutěž byla určena pro mladou generaci
bez omezení věku a proběhla ve dvou kategoriích: „školní“ a „univerzitní“. Do soutěže
se přihlásilo přes 80 autorů z celé České republiky. Téma soutěže vycházelo z úspěšných projektů
aplikovaného výzkumu podpořených TA ČR. Tyto projekty byly také jedním z inspiračních zdrojů
pro studenty. Cílem soutěže bylo vytvořit obraz naší perspektivy ovlivňované stále více novými
technologiemi a materiály.
Vybraná díla budou také vystavena v galerii TA ČR s názvem TA.M.

Primárním cílem projektu bylo navrhnout
a vyvinout speciální senzory pro nezávislé
sledování proměnné založené na vizuálně
dobře detekovatelné barevné změně. Senzory
byly sestavovány na základě fotochemických
a fotokatalytických principů s doplňkovými
složkami.
.

•• VÚB a.s.
•• Technická univerzita v Liberci.
Cílem
řešení
připraveného
projektu
je aplikační výzkum a vývoj nové generace
vysoce funkčních bariérových termoregulačních a termoizolačních smart textilií
na bázi nových sofistikovaných typů chemických vláken a přízí.
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Autorka: Markéta Gebrian
Název: “Smart Structures in Virtual Reality”

Autorka: Vendula Heřmanská
Název: “Výzkum pro ještě lepší život”
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Politika rovných
příležitostí a
odpovědný výzkum
Agentura aktivně implementuje svou genderovou
politiku přijatou v roce 2016 a snaží se svými aktivitami
posílit integraci genderové dimenze do obsahu
technologií, poznatků a služeb. Zapojuje se také
do podpory principů odpovědného výzkumu a inovací.

Statistické monitorování stavu genderové rovnosti

Pořádání Platformy žen ve výzkumu a
podnikání

TA ČR průběžně monitoruje z hlediska
genderové rovnosti jak vnitřní prostředí
a procesy, tak rovněž ukazatele vztahující se k procesu hodnocení (podíly žen
a mužů v hodnotících tělesech, mezi
osobami podávající projekty apod.) V čele
rad programů, podprogramů, oborových
panelů a expertních hodnotících komisí byly
ženy v 15,4 % případů. Mezi místopředsedy
a místopředsedkyněmi byl jejich podíl
o něco vyšší - 20,8 %. Hodnotící poradní
orgány
s
nejvyrovnanějším
složením
mužů a žen patřily programu ÉTA, ZÉTA
a BETA. Mezi nejméně vyrovnané pak ALFA
a EPSILON.

Třetí ročník setkání Platformy žen
ve výzkumu a podnikání se konal
28. března 2017 v sídle TA ČR. V pořadí
již třetí setkání této platformy se věnovalo
těmto otázkám: Proč si osvojovat principy odpovědného výzkumu a inovací?
Jak může zohlednění genderové dimenze
zvýšit bezpečnost technologií nebo objevit
nové trhy? Jak vypadá genderová problematika z perspektivy mužů? Pozvání přijali tito
řečnice a řečník: Marcela Linková (Národní
kontaktní centrum – gender a věda), Tereza
Stöckelová (Sociologický ústav AV ČR)
a Josef Petr (Liga otevřených mužů). Účast
na Platformě skýtala příležitost k setkání
s ministrem pro lidská práva a rovné
příležitosti a předsedou Legislativní rady
vlády Janem Chvojkou, čerstvě jmenovanou
předsedkyní Akademie věd České republiky
Evou Zažímalovou nebo Janou Maláčovou,
ředitelkou odboru rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních
věcí.

Podpora genderové rovnosti u uchazečů
V roce 2017 byla vypsána 1. veřejná
soutěž programu ZÉTA. Tento program
se zaměřuje na podporu mladých výzkumnic a výzkumníků a budování aplikační
kultury u mladé generace. Jedním z jeho
dalších cílů je však také vyrovnávání příležitostí žen a mužů ve sféře výzkumu a inovací,
což je reflektováno v podmínkách podpory.

Podpora integrace poznatků o pohlaví
a genderu do obsahu technologií, procesů
a služeb

Bonifikace držitelů HR Award
TA ČR vítá veškeré aktivity výzkumných
pracovišť, které kultivují politiku lidských
zdrojů a rovné příležitosti mužů a žen při
rozvoji jejich výzkumných kariér. Z tohoto
důvodu byla v roce 2017 zavedena bonifikace těch uchazečů, kteří jsou držiteli HR
Award. Takovým organizacím či fakultám
umožňuje TA ČR navýšit max. 20% paušál
v podpořených projektech až na 30 %.

V roce 2017 započala příprava aktivit,
které podporují zohledňování znalostí
o pohlaví a genderu v obsahu výzkumu
a inovací za účelem tvorby účinnějších
a bezpečnějších produktů výzkumu a vývoje
a objevení nových trhů pro jejich uplatnění.
Tato perspektiva je relevantní všude tam,
kde jsou předmětem výzkumu lidé, kteří
mohou být výzkumem a inovacemi dotčeni,
nebo kde výstupy výzkumu a technologická řešení budou využívány lidmi. V roce
2017 se TA ČR zapojila do mezinárodního
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projektu GENDER-NET Plus (ERA-NET
Cofund), v jehož rámci byla vypsána
veřejná soutěž zaměřená na začleňování
právě na tato témat. Agentura se do aktivit
v tomto směru zapojuje mj. i prostřednictvím
mezinárodního projektu GEECCO, v němž je
vedoucím pracovního balíčku věnovanému
roli poskytovatelů podpory v této oblasti.
Odpovědný výzkum a inovace - RRI
Podpora
odpovědného
výzkumu
a
inovací
(Responsible
Research
and
Innovation
nebo
také
RRI)
je další oblastí činnosti TA ČR zacílenou
na produkci bezpečných, využitelných,
otevřených a účelných technologií, procesů
a služeb pro inteligentní a udržitelný
růst.
Cílem
odpovědného
výzkumu
a inovací je usnadnění přístupu k vědeckým
či výzkumným výsledkům (Open Access),
integrace etických principů do výzkumné
práce i jejího společenského dopadu (Ethics),
zohlednění poznatků o genderu a pohlaví
v obsahu výzkumu a inovací (Gender), zahrnutí otázek vědy, techniky a RRI do formálního i neformálního vzdělávání (Science
Education), reflexe hlasu společnosti
pro
určení
strategického
směrování
výzkumné agendy (Public Engagement)
a nebo řešení konfliktů zájmů nebo různosti
individuálních či institucionálních hodnot
v rámci řízení vědní politiky (Governance).
Aktivity RRI jsou postupně integrovány
do
procesů
kanceláře
díky
dalšímu
mezinárodnímu
projektu
NewHoRRIzon,
jehož
je
TA
ČR
od roku 2017 partnerem.
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Závěry z Výroční
zprávy TA ČR
o poskytování
informací

TA ČR jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), vydává v souladu s ustanovením
§ 18 odst. 1 InfZ tuto výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle InfZ
za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Tabulka 19 - Počet písemných žádostí o informace

Počet písemných žádostí o informace podaných celkem

6

Způsob vyřízení

Počet písemných žádostí
o informace vyřízených

6

Odkazem na zveřejněnou informaci

0

Poskytnutím informace (částečným)

5

Rozhodnutím o (částečném) odmíntutí
žádosti

1

Odložením žádosti

0

Dosud v řízení

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace

0

Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí
o odmítnutí žádosti o informaci

0

Počet podaných stížností podle § 16a InfZ

0
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Shrnutí

Technologická agentura ČR připravuje
a spravuje programy státní podpory, jejichž
smyslem je podnítit propojení výzkumných
organizací aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s inovačními aktivitami
ve
firmách
i
ve
státní
správě.
V roce 2017 bylo řešeno 775 projektů,
z toho 275 bylo nově zahájeno, dalších
362 bylo ukončeno a 1 projekt byl dokonce
ukončen předčasně. TA ČR administrovala celkem 12 programů na podporu vědy
a výzkumu. Podíl podpořených projektů
dosahuje 43 %. V průběhu roku proběhlo
vyhlášení 8 nových veřejných soutěží,
konkrétně:
•• 2. VS programu GAMA (PP2
zaměřeno na Seal of Excellence)
•• 4. a 5. VS programu DELTA
•• 3. VS programu EPSILON
•• 1. VS programu ZÉTA
•• 1. VS programu ÉTA
•• 1. VS programu THÉTA
Agentura se zapojila do schémat
v rámci evropského programu na podporu
výzkumu a inovací Horizont 2020 a stala
se tak partnerem pěti projektů (GEECCO,
NEW HoRRIzon, GENDER-NET Plus, M-ERA.
NET 2 a CHRIST-ERA III). Jedná se o projekty,
ve kterých se vyhlašují společné výzvy tzv.
„Joint Calls“ na podporu mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji.
Z
pohledu
formálně
ukončených
projektů byl rok 2017 významný zejména
pro program BETA, kde proběhlo 192 ZOŘ.
Celkem 122 ZOŘ proběhlo také u programu
ALFA a v programu OMEGA proběhlo
1 ZOŘ u projektu ze 3VS a 4 ZOŘ u projektů
z programu EPSILON.

Celkové náklady na řešení podpořených
projektů v roce 2017 dosahovaly 4 361 mil.
Kč. Nejvyšší výdaje byly však v programech Centra kompetence a Epsilon (každý
z programů více než 900 mil. Kč). Programy
s nejnižším objemem přiznané podpory pro
rok 2017 byly pak BETA2 a ZÉTA (8,3 resp.
13,5 mil. Kč). V obou programech teprve
v roce 2017 začínalo řešení prvních projektů.
V roce 2017 byl zahájen program ZÉTA,
který je zaměřen na podporu mladé
výzkumné generace a její zapojení do řešení
projektů aplikovaného výzkumu. Do první
veřejné soutěže bylo podáno celkem 249
návrhů projektů a u 120 rozhodlo předsednictvo TA ČR o jejich podpoře.
Také v novém energetickém programu
THÉTA byla v minulém roce vyhlášena první
veřejná soutěž. Tento program je zaměřený
na nové technologie a klíčové trendy v
oblasti energetiky. Do roku 2023 budou
vyhlašovány každoročně veřejné soutěže a
po tuto dobu je schválena podpora ze státního rozpočtu ve výši 4 mld. Kč.
Agentura
vyhlásila
první
realizaci
programu ÉTA, který navazuje na program
OMEGA. Program ÉTA podporuje zapojení společenských a humanitních věd
do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Do programu
bylo podáno celkem 306 návrhů projektů,
z nichž bylo podpořeno pouze 94. Celkové
výdaje u tohoto programu budou činit 2 400
mil. Kč.
TA ČR se v rámci svých dalších aktivit
věnovala mimo jiné i rovným příležitostem
a principům odpovědného výzkumu,
zejména z hlediska čtyř hlavních oblastí
inovačního ekosystému.
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Seznam zkratek

AV ČR
CSA
ČBÚ
ČMRZB
ČR
ČÚZK
ČVUT
EGAP
EHP
EHK
EIC
EK		
ESIF
EU
FAPESP
GA ČR
GDPR
GITA
ICT
InfZ
ISTA
IS VaVaI
KaTA
KR
MD
MF
MK
MMR
MO
MP
MPO
MPSV
MSV
MSP
MŠMT
MV
MŽP
NATD
NCK1
NCK2
NEDO
NÚKIB

Akademie věd České republiky
Coordination and support action (koordinační a podpůrné akce)
Český báňský úřad
Českomoravská záruční a rozvojová banka
Česká republika
Český úřad zeměměřický a katastrální
České vysoké učení technické v Praze
Exportní garanční a pojišťovací společnost
Evropský hospodářský prostor
Evropská hospodářská komise
Evropská inovační rada
Evropská komise
Evropské strukturální a investiční fondy
Evropská unie
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Grantová agentura České republiky
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Georgia‘s Innovation and Technology Agency
Úsek informačních a komunikačních technologií
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
Informační systém Technologické agentury
Informační systém Výzkum, vývoj a inovace
Kancelář Technologické agentury ČR
Kontrolní rada
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo obrany
Malý podnik
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mezinárodní strojírenský veletrh
Malé a střední podniky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo životního prostředí
National Agency for Technology Development
1. veřejná soutěž Národní Centra Kompetence
2. veřejná soutěž Národní Centra Kompetence
New Energy and Industrial Technology Development Organization
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
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OP1
OP2
ORP
OŘ
PO
PP		
přTA
RP		
RPP1
RPP2
RPP3
RRI
RVVI
SME
SE		
SP		
SÚJB
TA ČR
TE1
TE2
TF01
TF02
TF04
TF05
TF04
TL01
VaV
VaVaI
VaVpI
VO
VP
VR
VS
VVS
ZOŘ
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Seznam zkratek

Oponentní posudek 1
Oponentní posudek 2
Oddělení realizace projektů
Oponentní řzení
Podnik
Podprogram
Předsednictvo Technologické agentury ČR
Rada programu
Rada podprogramu 1
Rada podprogramu 2
Rada podprogramu 3
Responsible Research and Innovation
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Směrnice
Seal of Excellence
Střední podnik
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Technologická agentura České republiky
1. veřejná soutěž programu Centra kompetence
2. veřejná soutěž programu Centra kompetence
1. veřejná soutěž programu DELTA
2. veřejná soutěž programu DELTA
4. veřejná soutěž programu DELTA
5. veřejná soutěž programu DELTA
4. veřejná soutěž programu EPSILON
1. veřejná soutěž programu ÉTA
Vývoj a výzkum
Výzkum, vývoj a inovace
Výzkum a vývoj pro inovace
Výzkumná organizace
Výzkumné potřeby
Výzkumná rada
Veřejná soutěž
Veřejná vysoká škola
Závěrečné oponentní řízení
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Přehled kontrol
a auditů

11.1 Vnitřní kontroly
Tabulka 20 - Přehled vykonaných auditů za rok 2017

Č.

1

2

3

4

5

9

Evid. číslo

1/2017/IA

2/2017/IA

3/2017/IA

4/2017/IA

5/2016/IA

6/2016/IA

Auditovaný
subjekt

Název
auditu

KaTA

Audit implementace ISTA,
ověření
funkcionalit.

KaTA

Audit správy
a systému
hodnocení
hodnotitelů,
náklady na
hodnotitele.

KaTA

Audit nastavení řídící
kontroly
TAČR

KaTA

Audit personálních
procesů

KaTA

Audit
čerpání
rozpočtu
2017.

KaTA

Folow UP

Priorita

1

1

1

1

1

1

Typ

P

P

P

P

P

P

Druh

Obecný cíl

Systému

Ověřit stav
implementace systému,
funkcionality
k vypsání
veřejných
soutěží.

Finanční a
Systému

Ověřit správu
databáze
hodnotitelů
a náklady na
hodnotitele,
střet zájmů.

Systému

Ověření
nastavení
schvalovacích
procedur a
řídící kontroly.

Procesní

Audit nastavení personálních
procesů,
implementace opatření
s předchozích
auditů..

Finanční

Čerpání
finančních
prostředků
rozpočtu 2017.

Systému

Ověření
stavu plnění
nápravných
opatření
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Přehled kontrol a auditů

11.2 Vnější kontroly a audity
1) Dle Statutu je TA ČR povinna zajistit
ověření účetní závěrky auditorem. Audit
účetní závěrky za rok 2017 byl dokončen
firmou
PriceWaterhouseCoopers
ČR,
s. r. o. a na základě auditorských procedur
nebyly zaznamenány žádné významné
nesprávnosti. Účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz pozice organizační složky
k 31. 12. 2017 a jejího hospodaření za rok 2017
v souladu s českými účetními předpisy.
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2) Dále byla provedena Kontrola hospodaření a interních procesů za rok 2017,
kterou uskutečnila Kontrolní rada TA ČR
ve dvou fázích, a to za období 1. – 6. /2017
a za období 7. - 12. /2017, která ještě nebyla
dokončena. Výsledkem kontroly je soubor
shrnutí a doporučení, kterými se následně
bude kancelář TA ČR řídit.
3) Pražská správa sociálního zabezpečení
vykonala ve dnech 21. 8. 2017 a 19. 10. 2017
kontrolu za období květen 2014 až srpen 2017.
Nebyla uložena žádná nápravná opatření.
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