
 

 
 Výsledky 1. ve řejné sout ěže programu na podporu aplikovaného spole čenskov ědního výzkumu a experimentálního 
vývoje OMEGA  
 
Seznam projektů doporučených k podpoře:  
(seřazeno dle čísla projektu) 
 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/DOP
ORUČENO K 
PODPOŘE 

TD010024 Poradenský proces na Úřadu práce ČR 
Národní vzdělávací 
fond, o.p.s.     ANO 

TD010026 
Rozvoj dlouhodobého sociálně-
ekologického monitoringu v České republice 

Centrum výzkumu 
globální změny AV ČR, 
v.v.i. 

Univerzita Karlova v 
Praze   ANO 

TD010029 
Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení 
sociálních a ekonomických disparit 

Technická univerzita v 
Liberci     ANO 

TD010033 
Model pro empirické hodnocení a predikce 
dopadů daňových změn 

Národohospodářský 
ústav AV ČR, v. v. i.     ANO 

TD010042 

Pojetí sociální pomoci a metodika integrace 
sociální práce a poskytování dávek pomoci v 
hmotné nouzi 

Výzkumný ústav práce 
a sociálních věcí, v.v.i.     ANO 



 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/DOP
ORUČENO K 
PODPOŘE 

TD010045 

Numerická a funkční analýza sektoru 
akvakultury, včetně rekreačního rybářství, 
zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti 
České republiky a zlepšení stavu vodních 
ekosystémů. 

Výzkumný ústav 
vodohospodářský 
T.G.M., v.v.i. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze   ANO 

TD010049 

Prognóza demografického vývoje a jeho 
důsledků pro kvalitu života obyvatel v 
dynamicky se měnících obcích v zázemí 
českých měst: aplikace v rozvoji a správě 
území 

Univerzita Karlova v 
Praze Obec Dolní Břežany   ANO 

TD010051 

Rozvoj regionů ČR v oblasti lázeňství a 
turismu na základě aplikace moderních 
geoinformačních technologií a expertních 
analýz 

Univerzita Palackého v 
Olomouci 

Slezská univerzita v 
Opavě   ANO 

TD010056 

Expertní systém pro podporu rozhodování o 
použití pesticidů pro zlepšení ekonomiky 
produkce a kvality životního prostředí 

Výzkumný ústav 
rostlinné výroby, v.v.i. 

Výzkumný ústav 
zemědělské 
techniky, v.v.i. AG-info, s.r.o. ANO 

TD010059 

Posílení analytických, koncepčních a 
implementačních kapacit strategického 
řízení v krajích 

Univerzita Karlova v 
Praze     ANO 

TD010063 

Optimalizace regulace konkurenčního 
prostředí v železniční osobní a nákladní 
dopravě v ČR Masarykova univerzita 

Univerzita Karlova v 
Praze   ANO 



 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/DOP
ORUČENO K 
PODPOŘE 

TD010065 

Prověření věcné náplně a konstrukce 
životního minima a návrhy na obsahovou 
stránku a právní úpravu 

Výzkumný ústav práce 
a sociálních věcí, v.v.i.     ANO 

TD010066 
Integrované hodnocení ekosystémových 
služeb v České republice 

Centrum výzkumu 
globální změny AV ČR, 
v.v.i.     ANO 

TD010073 

Využití systému Regional Sources 
Assessment (RSA) v procesu územního a 
strategického plánování regionů a 
municipalit. 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem 

ECO trend Research 
centre s.r.o.   ANO 

TD010076 

Optimalizace systému investičních pobídek 
pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a 
jejích regionů 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze     ANO 

TD010080 

SW aplikace jednotného zpracování 
zadávací dokumentace veřejné soutěže dle 
Zákona 194/2010, § 10 s možností sdílení 
SW prostoru mezi uživateli pro uložení a 
vyhodnocení nabídek dosažených výsledků 
na úrovni kraje, obce s možností trvalého 
vyhodnocování. 

B&C Dopravní systémy 
s.r.o. M-line a.s.   ANO 

TD010082 

Metodika soustavného sledování nákladů 
práce a využití v České republice v 
mezinárodním srovnání 

Výzkumný ústav práce 
a sociálních věcí, v.v.i     ANO 



 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/DOP
ORUČENO K 
PODPOŘE 

TD010083 
Hodnocení podpor firmám v České 
republice srovnávací metodou CIE 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze     ANO 

TD010092 
Model ekologicko-ekonomické optimalizace 
snížení znečištění ve vodních tocích 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze METCENAS, o.p.s.   ANO 

TD010093 

Vývoj transakčních nákladů českých 
ekonomických subjektů v insolvenčním 
řízení, možnosti jejich snižování na úroveň 
běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, 
možnosti zlepšení statistiky insolvenčních 
řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti 
rodin 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze     ANO 

TD010097 

Optimalizace inspekčních a kontrolních 
postupů u nebezpečných chemických 
instalací, včetně vývoje specifického 
kontrolního nástroje 

Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, 
v.v.i. TLP, spol. s r.o. 

Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita 
Ostrava ANO 

TD010104 
Indikátory strategie potlačování chudoby a 
sociálního vyloučení v České republice. 

Výzkumný ústav práce 
a sociálních věcí, v.v.i.     ANO 

TD010106 

Změny sociálně ekonomického postavení 
osob samostatně výdělečně činných 
(sebezaměstnaných) v ČR v důsledku 
hospodářské krize a souvislosti se systémem 
sociálního zabezpečení. 

Výzkumný ústav práce 
a sociálních věcí, v.v.i.     ANO 



 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/DOP
ORUČENO K 
PODPOŘE 

TD010121 

Systém podpory kultury bezpečnosti v 
organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje 
lidských zdrojů 

Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, 
v.v.i. EXACOM s.r.o.   ANO 

TD010128 
Systém na podporu rozhodování při tvorbě 
odrůdové zemědělské politiky v ČR 

Mendelova univerzita v 
Brně     ANO 

TD010129 

Výkonnový potenciál pracovníků 50+ a 
specifické formy řízení lidských zdrojů 
podniku 

Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně     ANO 

TD010130 

Regionalizace indikátorů ekonomické 
výkonnosti ve vazbě na kvalitu životního 
prostředí Univerzita Pardubice 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem   ANO 

TD010133 

Datový a komunikační standard pro 
transparentní uveřejňování veřejných 
zakázek EEIP a.s.     ANO 

TD010136 

Nové metody hodnocení dopadů regulace 
(RIA) a metodika hodnocení korupčních rizik 
(CIA) EEIP, a.s. 

Univerzita Karlova v 
Praze   ANO 

TD010137 
Systém hodnocení konkurenceschopnosti 
exportů zboží a služeb EEIP, a.s.     ANO 



 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/DOP
ORUČENO K 
PODPOŘE 

TD010146 

Hodnocení dopadů sociálně-ekonomického 
rozvoje společnosti na životní prostředí 
prostřednictvím indikátorů antropogenních 
energo-materiálových toků 

Univerzita Karlova v 
Praze     ANO 

TD010153 
Expertní systém pro hodnocení technologie 
a ekonomiky produkce a využití biopaliv 

Výzkumný ústav 
zemědělské techniky 
v.v.i.     ANO 

TD010156 

Využití propojených databází evidence v 
oblasti nezaměstnanosti a v oblasti 
evidence dávek hmotné nouze k 
monitorování situace v oblasti aktivního 
začleňování. 

Výzkumný ústav práce 
a sociálních věcí, v.v.i.     ANO 

TD010158 

Klastrová politika České republiky a jejích 
regionů pro globální konkurenceschopnost 
a udržitelný růst 

Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně     ANO 

TD010160 

Rozvoj metodiky a modelu pro hodnocení 
dopadů státních zásahů na hospodářský 
vývoj 

Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem     ANO 

TD010171 
Vliv institutu minimální mzdy na sociálně 
ekonomický vývoj ČR TREXIMA, spol. s r.o. 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze   ANO 

TD010175 

Navržení systému průběžného 
vyhodnocování účelnosti a efektivity 
členství a působení ČR v mezinárodních 

Ústav mezinárodních 
vztahů, v.v.i.     ANO 



 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/DOP
ORUČENO K 
PODPOŘE 

organizacích 

TD010191 
Náklady podpory obnovitelných zdrojů 
energie 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze     ANO 

TD010198 

Ekonomické vládnutí v eurozóně: scénáře 
dalšího vývoje a implikace pro ČR. Vliv ČR na 
proces institucionalizace eurozóny a na její 
rodící se hospodářskou a fiskální politiku. 

Ústav mezinárodních 
vztahů, v. v. i.     ANO 

TD010203 
Aplikace Evropské úmluvy o krajině do 
zásad územního rozvoje 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze     ANO 

TD010206 

Zvýšení efektivity české zahraniční politiky 
prostřednictvím krátkodobého plánování a 
pravidelné evaluace 

Asociace pro 
mezinárodní otázky 

Ústav 
mezinárodních 
vztahů, v.v.i.   ANO 

TD010208 
Role pokročilých technologií v radikalizaci 
sociální skupin 

České vysoké učení 
technické v Praze     ANO 

TD010219 

Software zohledňující environmentální 
principy zdaňování silničních motorových 
vozidel v České republice 

Mendelova univerzita v 
Brně     ANO 



 

ČÍSLO 
PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK DALŠÍ ÚČASTNÍK 

VÝSLEDEK 
SOUTĚŽE/DOP
ORUČENO K 
PODPOŘE 

TD010220 
Návrh informačního systému o rodinách 
imigrantů ze třetích zemí 

Výzkumný ústav práce 
a sociálních věcí, v.v.i. 

Etnologický ústav 
AV ČR v.v.i.   ANO 

TD010228 

Prevence rizik a zvýšení efektivnosti 
realizace vzdělávacích projektů v 
regionálním školství 

Západočeská univerzita 
v Plzni     ANO 

TD010229 
Metodika hodnocení efektivnosti veřejných 
výdajových programů a projektů v ČR 

Vysoká škola 
ekonomická v Praze     ANO 

TD010231 

Politická a ekonomická expanze Číny do 
Evropy (do východní, střední, jižní Evropy a 
na Balkán): Strategické poznatky pro ČR a 
její aktualizaci agendy s ČLR 

Ústav mezinárodních 
vztahů, v. v. i.     ANO 

TD010236 Ekonomická diplomacie na Balkáně 
Ústav mezinárodních 
vztahů, v. v. i.     ANO 

 
 


