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Technologická agentura České republiky  

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“) je organizační složkou státu a 

správcem rozpočtové kapitoly v souladu s § 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 a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hlavní úlohou a zaměřením TA ČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování 

konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu České republiky. Mezi významné úkoly TA ČR 

patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.  

 

Statut TA ČR byl schválen usnesením vlády č. 1530 ze dne 7. prosince 2009, o Statutu TA 

ČR. Organizační strukturu TA ČR tvoří předseda, předsednictvo, výzkumná rada a kontrolní 

rada. Odborné orgány TA ČR, které posuzují a hodnotí návrhy programových projektů 

s žádostmi o udělení podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků, patří mezi poradní orgány. 

 

Hospodaření TA ČR s prostředky státního rozpočtu se řídí zejména zákonem č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve 

znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole. 

 

V orgánech TA ČR – předsednictvu a výzkumné radě – nastaly významné změny. Usnesením 

vlády ze dne 21. prosince 2011 č. 965 byli k  31. 12. 2011 odvoláni z funkcí předseda a člen 

předsednictva TA ČR.  

Vláda svým usnesením ze dne 21. 3. 2012 č. 197 jmenovala ke dni 22. 3. 2012 členkou 

předsednictva a předsedkyní TA ČR Ing. Rut Bízkovou a členem předsednictva Ing. Pavla 

Komárka, CSc. Oba do té doby aktivně pracovali ve výzkumné radě TA ČR. V souvislosti 

s uvedenými změnami, jmenovala předsedkyně TA ČR dne 3. 4. 2012 do uvolněné funkce 

ředitele Kanceláře Ing. Luďka Knorra.  

 

Schválený rozpočet a úpravy rozpočtu 

Zákonem č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky byl na rok 2012 stanoven 

rozpočet výdajů kapitoly 377 – TA ČR ve výši 2 170 206 tis. Kč. Rozpočet příjmů nebyl 

stanoven. Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na rok 2012 ve výši 34 zaměstnanců. 

Kapitola TA ČR nemá podřízenou rozpočtovou ani příspěvkovou organizaci. Rozpočet 

kapitoly je tvořen jedním paragrafem, a to § 3803 Technologická agentura České republiky.  

příjmy  0 tis. Kč 

výdaje kapitoly celkem     2 170 206 tis. Kč 

účelové výdaje      2 085 807  tis. Kč 

institucionální výdaje 84 399 tis. Kč 

z toho: platy zaměstnanců  14 280 tis. Kč 
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 OOV 6 720 tis. Kč 

 ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 8 184 tis. Kč 

 pojistné a příděl FKSP 7 284 tis. Kč 

 

Za rok 2012 byla provedena ve spolupráci Ministerstva financí ČR a kapitoly 377 – TA ČR 

čtyři rozpočtová opatření.   

 

Rozpočtové opatření č. 1: dne 26. 4. 2012 schválilo Ministerstvo financí na základě usnesení 

vlády č. 159 / 2012 – převod z Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 na částečné pokrytí 

nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných 

financí u dotčených vybraných účetních jednotek ve výši 150 tis. Kč. Tímto rozpočtovým 

opatřením se mění závazné ukazatele schváleného rozpočtu kapitoly 377 - TA ČR, a to 

specifického ukazatele Výdaje Kanceláře TA ČR o 150 tis. Kč, z 84 399 tis. Kč na 84 549 tis. 

Kč a dále souhrnného ukazatele Výdaje celkem z 2 170 209 tis. Kč na 2 170 356 tis. Kč. 

Došlo ke změnám průřezových ukazatelů. 

Rozpočtové opatření č. 2: dne 22. 5. 2012 schválilo Ministerstvo financí ČR rozpočtové 

opatření, kterým se snižuje celkový rozpočet výdajů kapitoly 377 – TA ČR o částku 750 tis. 

Kč ve prospěch kapitoly Ministerstva vnitra ČR. Účelová podpora je určena pro Národní 

archiv na řešení programového projektu "Agenda státního občanství a možnosti jejího 

zefektivnění" č. TB100MV037. Tímto rozpočtovým opatřením se mění závazné ukazatele 

upraveného rozpočtu Výdaje celkem z 2 170 356 tis. Kč na 2 169 606 tis. Kč a dále Dotace 

jiným subjektům z 2 085 807 tis. Kč na 2 085 057 tis. Kč. Došlo ke změnám průřezových 

ukazatelů. 

Rozpočtové opatření č. 3: dne 4. 7. 2012 schválilo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, 

kterým se snižuje celkový rozpočet výdajů kapitoly 377 – TA ČR o částku 198 tis. Kč ve 

prospěch kapitoly 307 – Ministerstvo obrany ČR. Účelová podpora je určena pro Univerzitu 

obrany na řešení programového projektu „Výzkum nutných provozních parametrů 

perspektivních mostních provizorií určených pro železniční dopravu“ č. TA02030318. Tímto 

rozpočtovým opatřením se mění závazné ukazatele upraveného rozpočtu Výdaje celkem 

z 2 169 606 tis. Kč na 2 169 408 tis. Kč a dále Dotace jiným subjektům z 2 085 057 tis. Kč na 

2 084 859 tis. Kč. Došlo ke změnám průřezových ukazatelů. 

Rozpočtové opatření č. 4: dne 5. 11. 2012 schválilo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, 

kterým se snižuje celkový rozpočet výdajů kapitoly 377 – TA ČR o částku 1 000 tis. Kč ve 

prospěch kapitoly 307 – Ministerstvo obrany ČR. Účelová podpora je určena pro Univerzitu 

obrany na řešení programového projektu Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační 

bezpečnost č. TE01020445. Tímto rozpočtovým opatřením se mění závazné ukazatele 

upraveného rozpočtu Výdaje celkem z  2 169 408 tis. Kč na 2 168 408 tis. Kč a dále Dotace 

jiným subjektům z 2 084 859 tis. Kč na 2 083 859 tis. Kč. Došlo ke změnám průřezových 

ukazatelů. 

 

 

Interní rozpočtová opatření 
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Přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtových položek a seskupení bez vlivu na závazné 

ukazatele. Celkem bylo za rok 2012 provedeno 12 interních rozpočtových opatření. 

Rozpočet po změnách: 

příjmy                      0 tis. Kč 

výdaje kapitoly celkem       2 168 408 tis. Kč 

účelové výdaje         2 083 859 tis. Kč 

běžné institucionální výdaje             83 975 tis. Kč 

z toho: platy zaměstnanců               14 280 tis. Kč 

     platy předst.st. moci a některých org.             3 179 tis. Kč  

     ost.platby za prov.práci jinde nezařazené         4 868 tis. Kč  

     pojistné a příděl FKSP                7 284 tis. Kč 

investiční institucionální výdaje                  574 tis. Kč  
                

Závazné ukazatele Technologické agentury 

P l n ě n í  u k a z a t e l ů  k a p i t o l y  
 

Ukazatel 

Schválený  Upravený Čerpání v tis.  Čerpání v 

% 

rozpočet  rozpočet v roce 2012 v roce 2012 

Souhrnné ukazatele     

Příjmy celkem 0 0 15,62 0 

Výdaje celkem 2 170 206 2 168 408 1 898 575,14 87,56 

Specifické ukazatele – příjmy     

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy  

a přijaté transfery celkem 0 0 0 0 

Specifické ukazatele – výdaje     

Výdaje Kanceláře Technologické 

agentury ČR  

84 399 84 549 70 251,37 83,09 

Dotace jiným subjektům 2 085 807 2 083 859 1 828 323,77 87,74 

Průřezové ukazatele     

Platy zaměstnanců a ostatní platby 

za provedenou práci 29 184 29 184 21 796,82 74,69 

Povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem 7 141 7 141 6 988 97,86 

Převod FKSP 143 143 142,55 99,69 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 14 280 14 280 14 274,22 99,96 

Výdaje na výzkum a vývoj včetně 

programů spolufinancovaných 

z prostředků zahraničních programů 

 

2 170 206 

 

2 168 408 1 898 575,14 

 

87,56 

v tom: ze státního rozpočtu celkem 

 

2 170 206 

 

2 168 408 

 

1 898 575,14 

 

87,56 

           v tom: institucionální podpora    

                      celkem 

84 399 84 549 70 251,36 83,09 

                      účelová podpora celkem 2 085 807 2 083 859 1 828 323,77 87,74 

podíl prostředků zahraničních 

programů 0 0 0 0 
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Účelová podpora na programy 

aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 2 085 807 2 083 859 1 828 323,77 87,74 

 

Vyhodnocení použití rozpočtových prostředků 

P l n ě n í  p ř í j m o v é  č á s t i  r o z p o č t u  

                         v tis. Kč 

Položka (uskupení položek) 
Schválený Upravený Příjmy v tis. Příjmy v % 

rozpočet rozpočet v roce 2012 v roce 2012 

21 Příjmy z vl. činnosti a odvody 

přebytků org. s přímým vztahem 0 0 0,473 0 

23       Příjmy z prodeje nekapitálového 

majetku a ostatní příjmy 0 0 15,145 0 

Příjmy celkem 0 0 15,618 0 

 

Příjmy, které nejsou rozpočtovány, byly v roce 2012 tvořeny pouze příjmem na položku 2141 

Příjmy z úroků a dále pak příjmem na položku 2324 z nevyčerpaných prostředků záloh na 

mzdy vytvořených v roce 2011. 

 

P l n ě n í  v ý d a j o v é  č á s t i  r o z p o č t u  

Institucionální výdaje 

Celkové čerpání běžných (neinvestičních) výdajů za rok 2012 je 69 677,77 tis. Kč, tj. 83,0 

% upraveného rozpočtu. 

           v tis. Kč 

Položka 

Schválený Upravený Čerpání v 

tis. 

Čerpání v 

% 

rozpočet rozpočet v roce 

2012 

v roce 

2012 

501 a 

502 

Mzdové prostředky celkem 

29 184 29 184 21 796,82 74,69 

Z toho 

 

5011 Platy zaměstnanců 14 280 14 280 14 274,22 99,96 

 5021 Ostatní osobní výdaje 6 720 6 720 4 098,39 60,99 

    5022 Platy představitelů 0 3 179 3 178,58 99,99 

 5024 Odstupné 0 137 117,24 85,58 

 

5029 Ostatní platby za provedenou 

práci jinde nezařazené 8 184 4 868 128,39 2,64 

503 Povinné pojistné placené zaměst. 7 141 7 141 6 988,00 97,86 

513 Nákup materiálu 4 230 2 523 2 472,71 98,01 

514 Úroky a ostatní finanční výdaje 0 7 6,33 90,43 

5156       PHM a maziva 0 59 59 100,00 

516 Nákup služeb 41 371 43 256 36 593,38 84,60 

517 Ostatní nákupy 2 300 1 557 1516,86 97,42 

z toho 5172 Programové vybavení 0 184 147,12 79,96 

 5173 Cestovné 2 300 896 893,75 99,75 

 5175 Pohoštění 0 416 415,17 99,80 

518 Poskytnuté zálohy 0 0 0 0,00 

5342 Převody FKSP 143 143 142,55 99,69 
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5424 Náhrady mezd v době nemoci 30 43 42,05 97,79 

Běžné výdaje kapitoly celkem 84 399 83 975 69 677,77 83,00 

Celkové čerpání investičních výdajů za rok 2012 je 573,6 tis. Kč, tj. 99,93 % upraveného 

rozpočtu. 

 

Položka 

Schválený Upravený Čerpání v tis. Čerpání v 

% 

rozpočet rozpočet v roce 2012 v roce 2012 

6111 Programové vybavení DNM 0 156 156 100,00 

6112 Ocenitelná práva 0 336 336 100,00 

6125 Výpočetní technika 0 82 81,6 99,51 

 Investiční výdaje celkem 0 574 573,6 99,93 

 

Institucionální výdaje za rok 2012 byly čerpány ve výši 70 251,37 tis. Kč, tj. 83,09 % 

upraveného rozpočtu. 

 

Položka 

Schválený Upravený Čerpání v tis. Čerpání v 

% 

rozpočet rozpočet v roce 2012 v roce 2012 

 Institucionální výdaje celkem 84 399 84 549 70 251,37 83,09 

 

Účelové výdaje 

 

Položka 

Schválený Upravený Čerpání v tis. Čerpání 

v % 

rozpočet rozpočet v roce 2012 v roce 

2012 

521 NEI transfery podnik.subjektům 1 470 920 1 228 658 973 206,02 79,21 

522 NEI transfery nezisk. a pod.org. 7 156 1 244 1 244 100,00 

533 NEI trans.příspěvkovým org. 596 771 816 782 816 698,95 99,99 

553 NEI trans.do zahraničí 10 960 0 0 0,00 

 NEI účelové výdaje celkem 2 085 807 2 046 684 1 791 148,97 87,51 

631 INV transf.podnikatel.subj. 0 30 187 30 186,8 100,00 

635 INVtransf.přísp.a pod.org. 0 6 988 6 988 100,00 

 INV účelové výdaje celkem 0 37 175 37 174,8 100,00 

 Účelové výdaje celkem 2 085 807 2 083 859 1 828 323,77 87,74 

 

Účelové výdaje za rok 2012 byly čerpány ve výši 1 828 323,77 tis. Kč, tj. 87,74 % 

upraveného rozpočtu. Čerpáno bylo zatím na projekty programu OMEGA (45 079 tis. Kč) a 

ALFA I. a II. výzva (1 374 419 tis. Kč) BETA (6 734 tis. Kč) a Centra kompetence (402 089 

tis. Kč). 

Položka 

Schválený Upravený Čerpání v tis. Čerpání v 

% 

rozpočet rozpočet v roce 2012 v roce 2012 

 Celkem výdaje kapitola 2 170 206 2 168 408 1 898 575,14 87,56 

 

Celkové výdaje kapitoly byly čerpány ve výši 1 898 575,14 tis. Kč, tj. 87,56 % upraveného 

rozpočtu ve výši 2 168 408 tis. Kč. 
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Nároky z nespotřebovaných výdajů 

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., stanovila TA ČR objem nároků z nespotřebovaných 

výdajů. Nároky z nespotřebovaných výdajů z  roku 2009 až 2011 ve výši 72 289,41 tis. Kč 

nebyly zapojeny do čerpání rozpočtu v roce 2012. Stav nároků za rok 2012 činí 269 831,7 tis 

Kč. Celkové nároky z nespotřebovaných výdajů za roky 2009 až 2012 jsou ve výši 342 121,1 

tis. Kč. Veškeré nároky z nespotřebovaných výdajů jsou zachyceny v profilujících výdajích, 

konkrétně v profilujících výdajích určených na výzkum, vývoj a inovace. Použití nároků 

z institucionálních výdajů (83 035,3 tis. Kč) předpokládáme již v roce 2013, a to na inovačně 

zaměřený projekt INKA podporující zjištění inovačního potenciálu firem v ČR a dále na 

informační systém pro administraci programů TA ČR. Účelové prostředky (259 085 837,53 

Kč) zapojíme rozšířením počtu podporovaných projektů v jednotlivých programech. 

Výdajové institucionální prostředky byly nedočerpány ve výši 14 296,5 tis. Kč.  

 

Tvorba nároků nespotřebovaných výdajů         v tis. Kč 

Rok Účelové výdaje Institucionální 

výdaje 

Celkem 

2009 - 2011 3 550,6 68 738,8 72 289,4 

2012 255 535,2 14 296,5 269 831,7 

celkem 259 085,8 83 053,3 342 121,1 

 

Rozhodující část nevyčerpaných prostředků byla v účelových výdajích, a to dle programů:  

V programu ALFA nepodepsalo smlouvu 25 z původního počtu 274 podpořených projektů. 

Původně přislíbené dotace tak nebyly v roce 2012 vyplaceny  (77 371 tis. Kč). Smlouva 

nebyla podepsána především z důvodu úpravy nákladů hodnotícími orgány v průběhu 

hodnotícího procesu. V roce 2012 pak byly řešiteli v průběhu prvního roku řešení ukončeny 

bez očekávaných výsledků 3 projekty a řešitelé vraceli část poskytnuté dotace (17 953 tis. 

Kč). 

 

V programu Centra kompetence zástupci jednoho z původně podpořených projektů odmítli 

uzavření smlouvy o poskytnutí podpory z důvodu nemožnosti dojít  ke shodě mezi příjemcem 

a dalšími účastníky. Plánovaná podpora na tento projekt na rok 2012 (výši 31 500 tis. Kč) tak 

nebyla vyplacena. Předsednictvo dne 6. 9. 2012 rozhodlo, že uvolněné disponibilní prostředky 

mohou být použity na podporu návrhu, který se v hodnocení umístil jako další v pořadí. Tento 

projekt bude podpořen až od roku 2013. V programu Centra kompetence též došlo 

k navrácení vyplacených prostředků u 2 projektů (celkem 5 807 tis, Kč). Důvodem bylo 

nespotřebování plánované dotace způsobené pozdějším zahájením prací na projektu. 

 

V programu OMEGA došlo k odstoupení 2 projektů (dotace pro rok 2012 celkem 1 688 tis. 

Kč). 1 příjemce nepodepsal smlouvu o podpoře z důvodu nedostatku finančních prostředků na 

doložení spolufinancování ve vazbě na předsednictvem TA ČR provedené snížení výše dotace 

o 20 %, s ohledem na nedoložení prohlášení, že se bude u deklarovaného typu výsledku V – 

výzkumná zpráva, uvedeného v návrhu projektu, skutečně jednat o výzkumnou zprávu 

s utajovaným obsahem. Druhým příjemcem byla Univerzita Palackého v Olomouci. 4 
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projekty této organizace (1 z nich vybrán k podpoře) byly vráceny do soutěže na základě 

předběžného opatření soudu. Smlouva nebyla u podpořeného projektu uzavřena z důvodu 

zpětvzetí původně podané žaloby na Technologickou agenturu ČR z důvodu nesouhlasného 

stanoviska s vyřazením návrhů projektů, které do soutěže podali při formální kontrole. 

 

Program BETA 

Resort 
Počet schválených 

výzkumných potřeb 

Počet zrušených potřeb, 

které resort již nechce 

vyhlásit 

Počet uzavřených 

smluv 
Zbývá 

CBU  3  0  3  0 

CUZK  3  0  3  0 

MD 12  2  6  4 

MMR  4  0  3  1 

MPSV  3  0  1  2 

MV  1  0  1  0 

MZV 10  2  8  0 

MZP 14  0  7  7 

SUJB  4  2  2  0 

Celkem 54  6 34 14 

Na rok 2012 bylo schváleno 54 výzkumných potřeb. Všechny VP byly vyhlášeny, některé 

však byly z různých důvodů zrušeny (nepodána žádná nabídka, vyloučení uchazeče, zbyla 

pouze jedna nabídka pro hodnocení a VZ musela být zrušena, atd.). U některých z nich resort 

netrval na opětovném vyhlášení (celkem 6 VZ). K dnešnímu datu bylo celkem podepsáno 34 

smluv. Zadávací řízení zbývá uzavřít u 12 VZ, z čehož je 5 před podpisem smlouvy, u 6 v 

současné době probíhá zadávací řízení, jednu zakázku řeší ÚOHS a opakovaně zbývají 

vyhlásit 2 VZ  pro MŽP (u z nich jedné se čeká na vyjádření zájmu k opětovnému vyhlášení). 

 

Zálohové platby a závazky 

účet 381 Náklady příštích období v celkové částce 150,089 tis. Kč 

Na účtu jsou evidovány provozní náklady související s následujícím rokem 2013. 

 

účet 383 Výdaje příštích období v celkové částce 581,4 tis. Kč 

Na účtu byly zaúčtovány následující účetní záznamy, které se týkaly především provozních 

nákladů Kanceláře TA ČR spadající do období roku 2012, které byly uhrazeny začátkem roku 

2013:  

 cestovní náhrady předsednictva TA ČR a zaměstnanců,  

 úklidové práce,  

 paušál za časová razítka,  

 poštovné,  

 internetové připojení zprostředkované společností GTS Czech s.r.o.,  

 komerční osobní certifikáty zprostředkované Českou poštou, s. p.,  

 užívání služeb XEROX Workcentre,  

 používání zařízení kávovaru,  
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 služby telefonního operátora T-Mobile Czech Republic a.s.,  

 v souladu se zákonem č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně 

některých zákonů, v platném znění, úhrada televizních poplatků hrazené České televizi. 

 vícepráce na IS Patriot 

 právní služby za rok 2012 

 

účet 383.01 Výdaje příštích období – program ALFA v celkové částce 1 019 tis. Kč 

Jedná se o budoucí výdaje související s proplacením odměn za zpracované oponentské 

posudky a zpracovaná stanoviska zpravodajů ve 3. veřejné soutěži programu ALFA, které 

nebyly vyúčtované v roce 2012. 

 

účet 383.03 Výdaje příštích období – program Centra kompetence v celkové částce 12,6 

tis. Kč 

Jedná se o budoucí výdaje související s proplacením odměn za zpracované oponentské 

posudky tuzemských a zahraničních oponentů v rámci programu Centra kompetence, které 

nebyly vyúčtované v roce 2012. 

 

účet 389 Dohadné účty pasivní v celkové výši 2 150,9 tis. Kč 

Na tomto účtu byly zaznamenány následující účetní záznamy, týkající se především 

provozních nákladů Kanceláře TA ČR, a to z největší části dohad na spotřebu energií 

Kanceláře TA ČR v prostorách Hadovka, dohad odměny členům kontrolní rady TA ČR a 

dohad ceny za provedení auditu účetní závěrky k 31. prosinci 2012 společností 

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. 

 

účet 389.01 Dohadné účty pasivní – čerpání ALFA první veřejná soutěž v celkové výši 

1 800 203,6 tis. Kč 

Jedná se o zaznamenání odhadů čerpání poskytnutých dotací v programu ALFA, OMEGA, 

CK  v roce 2013. 

 

Komentář k čerpání jednotlivých dílčích položek běžných výdajů kapitoly k 31. 12. 2012 

 

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2012 schválen ve výši 14 280 tis. Kč, limit počtu zaměstnanců 

byl stanoven ve výši 34. Prostředky byly čerpány ve výši 14 274,22 tis. Kč, tj. 99,96% 

schváleného rozpočtu. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2012 byl 33,447 a 

průměrná mzda dosahovala 36 046,-Kč. 

 

5021 Ostatní osobní výdaje 

Rozpočet položky byl na rok 2012 stanoven ve výši 6 720 tis. Kč a čerpáno k 31. 12. 2012 

bylo 4 098,39 tis. Kč, tj. 60,99% schváleného rozpočtu. 

 

5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 

Rozpočet položky činil po změnách 3 179 tis. Kč, čerpán byl ve výši 3 178,58 tis. Kč, tj. 

99,99% upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny platy Kontrolní rady, Výzkumné rady a 

Předsednictva TA ČR. 
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5024 Odstupné 

Rozpočet položky činil po změnách 137 tis. Kč, čerpán byl ve výši 117,24 tis. Kč, tj. 85,58% 

upraveného rozpočtu. Z položky bylo hrazeno odstupné dle §67 zákoníku práce. 

 

5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2012 schválen ve výši 8 184 tis. Kč. Po provedeném interním 

rozpočtovém opatření rozpočet po změnách činí 4 868 tis. Kč. Z položky v roce 2012 bylo 

čerpáno 128,39 tis. Kč, tj. 2,64% rozpočtu. 

 

5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti 

Pojistné na sociální zabezpečení bylo čerpáno v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2012 schválen ve výši 5 250 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve 

výši 5 138,63 tis. Kč, tj. 97,88% schváleného rozpočtu. 

 

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

Pojistné na zdravotní pojištění bylo čerpáno v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2012 schválen ve výši 1 891 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve 

výši 1 849,37 tis. Kč, tj. 97,80% schváleného rozpočtu. 

 

5133 Léky a zdravotnický materiál 

Rozpočet položky činil po změnách 1 tis. Kč, čerpán byl ve výši 0,34 tis. Kč, tj. 34% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na vybavení příručních lékárniček na 

pracovištích. 

 

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 

Rozpočet položky činil po změnách 5 tis. Kč, čerpán byl ve výši 4,23 tis. Kč, tj. 84,64% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na nákup odborné literatury a publikací. 

 

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2012 schválen ve výši 4 230 tis. Kč. Po provedení rozpočtových 

opatření rozpočet po změnách činil 1 535 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 1 534,78 

tis. Kč, tj. 99,99% rozpočtu po změnách. Z položky byly hrazeny výdaje na pořízení 18 ks 

mobilních telefonů, 7 ks telefonů pro pevnou linku, počítačového vybavení, konkrétně na 

pořízení 7 ks notebooků, 1 ks tabletu, 16 ks monitorů, 25 ks PC, 1ks externího harddisku, 

tiskárny, skartovacího stroje, WI-FI připojení v kancelářích, na pořízení GPS navigace 

GARMIN pro účely provozu druhého firemního vozidla, a to v celkové výši 963,81 tis. Kč, 

dále na pořízení kancelářského vybavení a nábytku v celkové výši 570,97 tis. Kč. 

 

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 

Rozpočet položky činil po změnách 982 tis. Kč, čerpán byl ve výši 933,37 tis. Kč, tj. 95,05% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na nákup drobného materiálu a 

kancelářských potřeb. 
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5142 Realizované kurzové ztráty 

Rozpočet položky činil po změnách 7 tis. Kč, čerpán byl ve výši 6,33 tis. Kč, tj. 90,47% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje související s kurzovými rozdíly 

při vyúčtování zahraničních služebních cest zaměstnanců. V roce 2011 proběhlo hodnocení 

projektů programu Centra kompetence, kde byli zapojení také zahraniční oponenti. Jejich 

proplácením v cizí měně došlo ke zvýšení výdajů v roce 2011 oproti roku 2012, kdy 

hodnocení podaných projektů prováděné zahraničními oponenty u tohoto programu 

neproběhlo, protože další soutěž bude vyhlášena v roce 2013. 

  

5156 Pohonné hmoty a maziva 

Rozpočet položky činil po změnách 59 tis. Kč, čerpán byl ve výši 59 tis. Kč, tj. 100% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na nákup pohonných hmot související 

s provozem dvou firemních vozidel, pořízených na základě smluv o operativním leasingu č. 

39 a č. 56. Upravený rozpočet byl v uvedené výši čerpán z důvodu pozdějšího zahájení 

kontrolních akcí u příjemců dotací. Se společností CCS Českou společností pro platební karty, 

s.r.o., byla uzavřena smlouva č. 51, s následným vystavením čipové karty CCS limit. 

 

5161 Služby pošt 

Rozpočet položky činil po změnách 90 tis. Kč, čerpán byl ve výši 89,91 tis. Kč, tj. 99,90% 

upraveného rozpočtu. Z položky bylo hrazeno poštovné a další poštovní služby. 

 

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 

Rozpočet položky činil po změnách 657 tis. Kč, čerpán byl ve výši 656,62 tis. Kč, tj. 99,94% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny služby telefonního operátora T- Mobile Czech 

Republic a.s. a dále výdaje vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování veřejně dostupné 

služby elektronických komunikací se společností GTS Czech s.r.o. č. 29. 

 

5163 Služby peněžních ústavů 

Rozpočet položky činil po změnách 18 tis. Kč, čerpán byl ve výši 17,98 tis. Kč, tj. 99,87% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na bankovní služby, jedná se zejména o 

bankovní poplatky hrazené České národní bance a Československé obchodní bance, a.s. 

 

5164 Nájemné 

Rozpočet položky činil po změnách 5 602 tis. Kč, čerpán byl ve výši 5 601,74 tis. Kč, tj. 

100% upraveného rozpočtu. Z položky bylo hrazeno nájemné na základě uzavřené nájemní 

smlouvy č. 25 a č. 76 se společností Hadovka Property, s.r.o., jejímž předmětem je užívání 

kancelářských prostor Kanceláře Technologické agentury ČR, a uzavřené nájemní smlouvy č. 

26 se společností BusinessCom, a.s., jejímž předmětem je nájem komunikačního systému 

Ericsson BusinessPhone 250. Dále se jednalo o nájmy prostor za účelem konání konferencí a 

výjezdních zasedání TA ČR, o nájem kopírovacího zařízení Xerox na základě smlouvy č. 48, 

o nájmy vyplývající ze smluv o operativním leasingu č. 39 a 56 uzavřené se společností 

ŠkoFIN s.r.o., a ostatní krátkodobé pronájmy. 

 

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 



13 

 

Rozpočet položky činil po změnách 1 459 tis. Kč, čerpán byl ve výši 1 458,88 tis. Kč, tj. 

99,99% upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje za právní služby poskytnuté společností 

Havel & Holásek s.r.o., výdaje za zpracování vyhodnocení dopadů rozšíření možností 

odpočtu výdajů na vědu a výzkum v nákladech společnosti v návaznosti na změny v zákoně o 

dani z příjmů od roku 2015 vyplývající ze smlouvy č. 73 se společností EEIP, a. s., 

poradenská činnost vyplývající ze smlouvy č. 65 s p. Jurajem Chmielem,  za právní 

poradenství a další právní služby vyplývající ze smlouvy č. 66 se společností HOLEC, 

ZUSKA & Partneři, sdružení advokátů.  Dále výdaje vyplývající z uzavřené smlouvy č. 58 se 

společností Gordion, s.r.o., jejímž předmětem je provedení a zajištění přípravy a průběhu 

veřejné zakázky na služby pod názvem Informační systém Technologické agentury ČR pro 

administraci programů vyhlašovaných v letech 2011 až 2014, a ostatní výdaje za právní 

konzultace a poradenství. Dne 10. 5. 2012 byla uzavřena smlouva o poskytování právních 

služeb s advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI. Podpis této smlouvy byl 

výsledkem podlimitní veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 

5 000 000 Kč bez DPH, za celou dobu plnění tj. 48 měsíců. Smlouva tedy zanikne buď 

uplynutím času, nebo vyčerpáním této částky podle toho, co nastane dříve. Vysoutěžená 

hodinová sazba je 1 200 Kč. Veřejnou zakázku TA ČR administrovala společnost GORDION, 

s.r.o. 

 

5167 Služby školení a vzdělávání 

Rozpočet položky činil po změnách 298 tis. Kč, čerpán byl ve výši 297,97 tis. Kč, tj. 99,99% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje za školící a vzdělávací služby pro 

zaměstnance TA ČR. 

 

5168 Služby zpracování dat 

Rozpočet položky činil po změnách 199 tis. Kč, čerpán byl ve výši 197,11 tis. Kč, tj. 99,05% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje za zpracování datových souborů, a to na 

základě smlouvy o dílo č. 5, uzavřené se společností Múzo Praha s.r.o., jejímž předmětem je 

komplexní zpracování účetních výkazů, finančních výkazů a doplňujících údajů. Dále se 

jednalo o úhradu výdaje za zpracování dat týkající se Pomocného analytického přehledu. 

 

5169 Nákup ostatních služeb 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2012 schválen ve výši 41 371 tis. Kč. Po provedení 

rozpočtových opatření rozpočet po změnách činil 34 933 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve 

výši 28 273,17 tis. Kč, tj. 80,94% rozpočtu po změnách. Nejvyšší část této položky 

představují výdaje na proplacení odměn za zpracované posudky a stanoviska oponentů a 

zpravodajů jednotlivých programů TA ČR, včetně úhrady odměny ročního paušálu člena 

Expertní hodnotící komise. Další podstatnou část této položky představují výdaje spojené 

s uzavřením smlouvy o poskytnutí služby č. 46 se společností dataPartner s.r.o., jejímž 

předmětem je zajištění služeb informačního systému pro administraci programů 

vyhlašovaných v letech 2011 až 2016, a výdaje spojené s proplácením odměn oponentů a 

zpravodajů programů ALFA, BETA, OMEGA a Centra kompetence.  

Další významné části položky představují provozní náklady související s nájmem 

kancelářských prostor TA ČR v prostorách Hadovka Property, s.r.o., zejména zálohy na 
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elektrickou energii a vodné a stočné, úklidové práce zprostředkované společností AZURA A-

Z servis, s.r.o., na základě smlouvy o dílo č. 34. Dále pak výdaje vyplývající z uzavřené 

smlouvy č. 4 se společností Cyber Fox, s.r.o., jejímž předmětem jsou programové a grafické 

služby spojené s provozem webových stránek TA ČR a pronájem prostoru na www serveru, 

který je využíván pro účely www prezentace TA ČR. Zbývající část položky představovaly 

výdaje na grafické služby, nákup stravenek, příležitostné personální inzerce a inzerce 

v Obchodním věstníku, úhradu členského poplatku při vstupu TA ČR do prestižní evropské 

sítě inovačních agentur TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies), zajištění a 

provoz spisové služby PLUS v souladu s uzavřenou smlouvou č. 10, úhradu výdajů za 

cestovní náhrady členům Kontrolní rady TA ČR, která je kontrolním orgánem a ostatní 

služby. V souvislosti se zvyšováním kvality hodnotících procesů TA ČR spustila dne 

1. 8. 2012 e-learningový kurz pro školení oponentů s názvem „Školení oponentů pro 

hodnocení návrhů projektů“. Přístupové údaje byly zaslány všem tuzemským oponentům 

zaregistrovaným do databáze oponentů TA ČR na kontaktní emailovou adresu. 

 

5172 Programové vybavení 

Rozpočet položky činil po změnách 184 tis. Kč, čerpán byl ve výši 147,12 tis. Kč, tj. 79,96% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na pořízení softwaru a jiných 

počítačových programů, zejména pořízení softwaru MS Office pro 6 uživatelů, licence 

Windows Server a BackupEXEC a aktualizace programu OK Mzdy.  

 

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2012 schválen ve výši 2 300 tis. Kč. Po provedení rozpočtových 

opatření rozpočet po změnách činil 896 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 893,76 tis. 

Kč, tj. 99,75% rozpočtu po změnách. Z položky byly hrazeny cestovní náhrady zaměstnanců 

TA ČR vyslaných na tuzemské a zahraniční pracovní cesty za účelem zajištění odborných 

školení pro oponenty a z důvodu účastí na veletrzích, odborných seminářů a konferencí a 

výjezdních zasedání TA ČR.  

5173.01 Cestovné – zahraniční v celkové částce 499,52 tis. Kč 

1. Brusel-Belgie, 15. února 2012 

Účastník: Mgr. Martin Kobert 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na zasedání TAFTIE state aid task force. Celkové 

náklady na služební cestu činily 15,31 tis. Kč. Jednání TAFTIE Task Force jsou důležitá pro 

výměnu know-how a „best practices“ mezi členskými organizacemi a také pro formulaci 

společných doporučení a přístupů pro otázky a problémy, které jsou společné pro členy 

TAFTIE. 

  

2. Londýn-Velká Británie, 16. - 17. února 2012 

Účastníci: Ing. Zuzana Lavičková 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na zasedání Executive Working Group, TAFTIE. 

Celkové náklady na služební cestu činily 19,23 tis. Kč. Zasedání TAFTIE Executive Working 

Group jsou zásadní pro všechny členské agentury TAFTIE, neboť připravují ke schválení 

rozhodnutí pro Board Meeting TAFTIE. Účastí na EWG se TA ČR aktivně podílí na 

formulaci politik a směřování TAFTIE. 
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3. Edinburgh-Velká Británie, 8. – 9. května 2012 

Účastník: Ing. Luděk Knorr 

Zahraniční pracovní cesta za účelem jednání EWG Taftie. Celkové náklady na služební cestu 

činily 15,87 tis. Kč. Zasedání TAFTIE Executive Working Group jsou zásadní pro všechny 

členské agentury TAFTIE, neboť připravují ke schválení rozhodnutí pro Board Meeting 

TAFTIE. Účastí na EWG se TA ČR aktivně podílí na formulaci politik a směřování TAFTIE. 

 

4. Vídeň-Rakousko, 3. – 5. června 2012 

Účastník: Ing. Ivana Kohoutová 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na workshopu TAFTIE Staff Training „Evaluation 

Advanced“. Celkové náklady na služební cestu činily 9,67 tis. Kč. TAFTIE školení (Staff 

Training) jsou zaměřena na prohlubování znalostí a schopností zaměstnanců členských 

organizací TAFTIE.  

 

5. Cambridge-Velká Británie, 10. – 12. června 

2012 

Účastníci: Ing. Pavel Komárek, CSc. 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na výroční konferenci společnosti TAFTIE a 

jednání výboru této společnosti. Celkové náklady na služební cestu činily 23,12 tis. Kč. Účast 

na výroční konferenci TAFTIE nejen potvrzuje aktivní přístup TA ČR v rámci TAFTIE, ale 

také seznamuje účastníky s nejnovějšími trendy a problémy souvisejícími s aktivitami 

členských organizací. 

 

6. Karlsruhe-Německo, 11. – 13. června 2012 

Účastník: Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na konferenci European Forum for Policies for 

Research and Innovation – Towards Transformative Governance. Celkové náklady na 

služební cestu činily 25,26 tis. Kč. Účast zástupců TA ČR na mezinárodních konferencích je 

důležitý jak kvůli informovanosti agentury ohledně nových přístupů a problémových řešení, 

ale také se zde nabízí široký prostor pro výměnu know-how, „best practices“ a také pro 

networkingové aktivity. 

 

7. Brusel-Belgie, 20. června 2012 

Účastník: Mgr. Martin Kobert 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti TAFTIE state aid task force meeting. Celkové 

náklady na služební cestu činily 15,55 tis. Kč. Jednání TAFTIE Task Force jsou důležitá pro 

výměnu know-how a „best practices“ mezi členskými organizacemi a také pro formulaci 

společných doporučení a přístupů pro otázky a problémy, které jsou společné pro členy 

TAFTIE. 

 

8. Varšava-Polsko, 6. – 7. srpna 2012 

Účastník: Ing. Miroslav Janeček, CSc., Ing. František Krejčí 
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Zahraniční pracovní cesta za účelem navázání kontaktu s partnerskou agenturou (Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju). Celkové náklady na služební cestu činily 32,35 tis. Kč. Pracovní 

cesta sloužila k navázání kontaktu s partnerskou agenturou NCBiR, se kterou byla následně 

navázána blízká spolupráce a také došlo k podpisu memoranda o porozumění (MoU) 

v listopadu 2012. Tato spolupráce umožňuje výměnu know-how a osvědčených postupů a 

také koordinaci případných společných postupů na evropské úrovni. 

 

9. Seoul-Korejská republika, 16. – 21. září 2012 

Účastník: Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na zasedání OECD a jednání s KIAT. Celkové 

náklady na služební cestu činily 61,93 tis. Kč. Cesta prof. Václavíka byla významná 

z hlediska navázání bližšího kontaktu s korejskou organizací KIAT. TA ČR dále s KIAT 

vyjednává o možnostech spolupráce. 

 

10. Washington-USA, 16. – 23. září 2012 

Účastník: Doc. Ing. Pavel Václavek, Ph. D. 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na konferencích IFAS a SciSIP. Celkové náklady 

na služební cestu činily 84,06 tis. Kč. Cílem cesty doc. Václavka bylo prozkoumání možností 

spolupráce s US National Science Foundation. Konkrétním výsledkem cesty doc. Václavka 

bylo pozvání na návštěvu TA ČR a RVVI dr. Julie Lane, odbornice na systém hodnocení 

výsledků investic do výzkumu STAR METRICS v listopadu 2012, respektive v lednu 2013. 

 

11. Birmingham-Velká Británie, 17. – 20. září 2012 

Účastník: Ing. Luděk Knorr 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na jednání EWG TAFTIE. Celkové náklady na 

služební cestu činily 18,66 tis. Kč. Zasedání TAFTIE Executive Working Group jsou zásadní 

pro všechny členské agentury TAFTIE, neboť připravují ke schválení rozhodnutí pro Board 

Meeting TAFTIE. Účastí na EWG se TA ČR aktivně podílí na formulaci politik a směřování 

TAFTIE. 

  

12. Brusel-Belgie, 4. – 5. říjen 2012 

Účastník: Mgr. Michal Petkov 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na TAFTIE Training. Celkové náklady na služební 

cestu činily 21,69 tis. Kč. TAFTIE školení (Staff Training) jsou zaměřena na prohlubování 

znalostí a schopností zaměstnanců členských organizací TAFTIE.  

 

13. Kodaň-Dánsko, 22. – 23. října 2012 

Účastník: Ing. Miroslav Janeček, CSc., RNDr. Martin Bunček, Ph. D. 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na konferenci EUROPE INNOVA 2012. Celkové 

náklady na služební cestu činily 38,22 tis. Kč. Účast zástupců TA ČR na mezinárodních 

konferencích je důležitý jak kvůli informovanosti agentury ohledně nových přístupů a 

problémových řešení, ale také se zde nabízí široký prostor pro výměnu know-how, „best 

practices“ a také pro networkingové aktivity. 
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14. Brusel-Belgie, 6. – 7. listopadu 2012 

Účastník: RNDr. Martin Bunček, Ph. D., Táňa Perglová 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na semináři InnoNets – Better innovation support 

for SMEs in Europe. Celkové náklady na služební cestu činily 43,71 tis. Kč. Účast zástupců 

TA ČR na mezinárodních seminářích je důležitý jak kvůli informovanosti agentury ohledně 

nových přístupů a problémových řešení, ale také se zde nabízí široký prostor pro výměnu 

know-how, „best practices“ a také pro networkingové aktivity. 

 

15. Brusel-Belgie, 27. listopadu 2012 

Účastník: Mgr. Martin Kobert 

Zahraniční pracovní cesta za účelem prezentace o TA ČR a dosavadních zkušenostech o PCP 

na Pre-Commercial Procurement and Horizon 2020. Celkové náklady na služební cestu činily 

4,47 tis. Kč. Prezentace M. Koberta přispěla k rozšíření dosavadních znalostí a zkušeností o 

PCP a k prezentaci TA ČR v zahraničí. 

 

16. Nikosie-Kypr, 15. – 16. listopadu 2012 

Účastník: Ing. Rut Bízková 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na konferenci ve Filoxenia International 

Conference Centre. Celkové náklady na služební cestu činily 37,63 tis. Kč. Účast zástupců 

TA ČR na mezinárodních konferencích je důležitý jak kvůli informovanosti agentury ohledně 

nových přístupů a problémových řešení, ale také se zde nabízí široký prostor pro výměnu 

know-how, „best practices“ a také pro networkingové aktivity. 

 

17. Lisabon-Portugalsko, 25. – 27. listopadu 2012 

Účastník: Mgr. Ing. Pavlína Slavíková 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na konferenci 13th European Forum on Eco-

Innovation: Developing new markets for eco-innovation with a special focus on water. 

Celkové náklady na služební cestu činily 16,18 tis. Kč. Účast zástupců TA ČR na 

mezinárodních konferencích je důležitý jak kvůli informovanosti agentury ohledně nových 

přístupů a problémových řešení, ale také se zde nabízí široký prostor pro výměnu know-how, 

„best practices“ a také pro networkingové aktivity. 

 

18. Bratislava-Slovensko, 18. června 2012 

Účastník: Ing. Miroslav Janeček, CSc. 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na konferenci APUU. Celkové náklady na 

služební cestu činily 2,65 tis. Kč. Účast zástupců TA ČR na mezinárodních konferencích je 

důležitý jak kvůli informovanosti agentury ohledně nových přístupů a problémových řešení, 

ale také se zde nabízí široký prostor pro výměnu know-how, „best practices“ a také pro 

networkingové aktivity. 

19. Brusel-Belgie, 10. – 11. 12. 2012 

Účastník: Ing. Rut Bízková 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na TAFTIE – Policy Forum a zasedání výboru. 

Celkové náklady na služební cestu činily 13,96 tis. Kč. Jednání TAFTIE Policy Forum a 
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Board Meeting jsou stěžejní pro formulaci směřování a politik TAFTIE. Účast na nich je 

zcela zásadní pro aktivní zapojení TA ČR v rámci TAFTIE. 

5175 Pohoštění 

Rozpočet položky činil po změnách 416 tis. Kč, čerpán byl ve výši 415,17 tis. Kč, tj. 99,80% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na pořízení věcí a služeb, které byly 

použity k zajištění pohoštění při konaných odborných seminářích, při zasedáních 

předsednictva TA ČR, kontrolní rady TA ČR, výzkumné rady TA ČR a rad programů. 

 

5176 Účastnické poplatky na konference 

Rozpočet položky činil po změnách 61 tis. Kč, čerpán byl ve výši 60,82 tis. Kč, tj. 99,71% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje spojené s účastí zaměstnanců TA ČR na 

konferencích a podobných akcích. 

 

5191 Zaplacené sankce 

V roce 2012 bylo zaplaceno na sankcích 19,92 tis. Kč. Jedná se o zaplacení poškození 

vchodových dveří. 

 

5194 Dary 

Rozpočet položky činil po změnách 22 tis. Kč, čerpán byl ve výši 21,26 tis. Kč, tj. 96,66% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na pořízení věcných předmětů 

poskytnutých formou daru. 

 

5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 

Rozpočet položky činil po změnách 14 811 tis. Kč, čerpán byl ve výši 14 811 tis. Kč, tj. 

100,00% upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace fyzickým 

osobám provozujícím podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost, v  programu 

ALFA v roce 2012. 

 

5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým 

osobám 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2012 schválen ve výši 1 470 920 tis. Kč. Po provedení 

rozpočtových opatření rozpočet po změnách činí 1 213 847 tis. Kč. Prostředky byly čerpány 

ve výši 958 395,02 tis. Kč, tj. 78,96% rozpočtu po změnách. Z položky byly poskytnuty 

neinvestiční dotace subjektům zřízeným podle obchodního zákoníku, v programech ALFA, 

CENTRA KOMPETENCE a OMEGA v roce 2012. 

 

5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2012 schválen ve výši 7 156 tis. Kč, po provedení rozpočtových 

opatření činil rozpočet po změnách 1 244 tis. Kč, čerpán byl ve výši 1 244 tis. Kč, tj. 100,00 

% upraveného rozpočtu, a to v rámci programu OMEGA. 

 

5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2012 schválen ve výši 596 771 tis. Kč. Po provedení 

rozpočtových opatření rozpočet po změnách činil 569 586 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve 
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výši 569 584,74 tis. Kč, tj. 100,00% rozpočtu po změnách. Z položky byly poskytnuty 

neinvestiční dotace vysokým školám, v programu ALFA v roce 2012, programu CENTRA 

KOMPETENCE a programu OMEGA. 

 

5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 

Rozpočet položky činil po změnách 240 860 tis. Kč, čerpán byl ve výši 240 778,21 tis. Kč, tj. 

99,97% upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace veřejným 

výzkumným institucím, v programu ALFA, programu BETA, programu CENTRA 

KOMPETENCE a programu OMEGA v roce 2012. 

 

5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

Rozpočet položky činil po změnách 6 336 tis. Kč, čerpán byl ve výši 6 336 tis. Kč, tj. 100% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace cizím příspěvkovým 

organizacím, v I. výzvě programu ALFA v roce 2012. 

 

5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2012 schválen ve výši 143 tis. Kč, čerpán byl ve výši 142,55 Kč, 

tj. 99,69% rozpočtu po změnách. Položka byla použita na tvorbu fondu kulturních a 

sociálních potřeb. 

 

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 

V roce 2012 bylo zatím uhrazeno na sankcích jiným rozpočtům 3,72 tis. Kč. Jedná se o 

pokutu za opožděné tvrzení daně. 

 

5424 Náhrady mezd v době nemoci 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2012 schválen ve výši 30 tis. Kč. Po provedení rozpočtových 

opatření rozpočet po změnách činil 43 tis. Kč.  Čerpán byl ve výši 42,04 tis. Kč, tj. 97,78% 

rozpočtu po změnách. Náhrady mezd byly čerpány v souladu s příslušnými právními 

předpisy. 

 

5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2012 schválen ve výši 10 960 tis. Kč. Po provedení 

rozpočtových opatření rozpočet po změnách činil 0 tis. Kč. 

 

6111 Programové vybavení 

Rozpočet položky činil po změnách 156 tis. Kč. Z položky bylo čerpáno 156 tis. Kč, tj. 100%. 

Z položky byl hrazen nový interní informační docházkový a objednávkový systém. 

 

6112 Ocenitelná práva 

Rozpočet položky činil po změnách 336 tis. Kč, čerpán byl ve výši 336 tis. Kč, tj. 100% 

upraveného rozpočtu. Z položky byla hrazena AVD propagace a video vizitky. 

 

6125 Výpočetní technika 
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Rozpočet položky činil po změnách 82 tis. Kč, čerpán byl ve výši 81,60 tis. Kč, tj. 99,51% 

upraveného rozpočtu. Z položky byl hrazen ke stávajícímu serveru nový switch, a to HP 

ProCurveSwitch. 

 

6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby 

Rozpočet položky činil po změnách 30 187 tis. Kč, čerpán byl ve výši 30 186,8 tis. Kč, tj. 

100% upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty investiční dotace subjektům zřízeným 

podle obchodního zákoníku, v I. výzvě programu ALFA v roce 2012. 

6352 Investiční transfery vysokým školám 

Rozpočet položky činil po změnách 5 296 tis. Kč, čerpán byl ve výši 5 296 tis. Kč, tj. 

100,00% upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty investiční dotace vysokým 

školám, v I. výzvě programu ALFA v roce 2012. 

 

6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 

Rozpočet položky činil po změnách 1 692 tis. Kč, čerpán byl ve výši 1 692 tis. Kč, tj. 

100,00% upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty investiční dotace veřejným 

výzkumným institucím, v I. výzvě programu ALFA v roce 2012. 

 

 Výdaje - čerpání za období 2009 – 2012          v tis. Kč 

  2009 2010 2011 2012 

platy,ost.osob.výdaje,pojistné 66 7 596 13 538 28 785 

institucionální výdaje 819 14 477 38 426 70 251 

účelové výdaje - - 776 551 1 828 324 

výdaje celkem 819 14 477 814 977 1 898 575 
 

  

 

 

 

 

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 
 

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2012 byl kapitole schválen ukazatel „Platy zaměstnanců a 

ostatní platby za provedenou práci“ v celkové výši 29 184 tis. Kč, z toho platy ve výši 14 280 

tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 14 904 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců 
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na rok 2012 byl stanoven na 34. Přepočtený počet zaměstnanců byl 33. Průměrný plat byl ve 

výši 36 046 Kč. Čerpání ostatních plateb za provedenou práci bylo 7 522,60 tis. Kč tj. 50,47% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny odměny předsednictva TA ČR a odměny členů 

výzkumné a kontrolní rady TA ČR.   3 179 tis. Kč bylo čerpáno na dohody o pracovní 

činnosti či o provedení práce v rámci rámcových smluv se zpravodaji programů. Prostředky 

na platy a ostatní platby za provedenou práci byly vynakládány v souladu s platnými předpisy. 

Limit počtu zaměstnanců nebyl překročen. Úřadu práce bylo odesláno „Oznámení za rok 

2012 o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením“. Z tohoto oznámení vyplývá, 

že vypočtený povinný podíl ve výši 4% průměrného přepočteného počtu zaměstnanců činí 

1,33. Plnění bylo provedeno zaměstnáním zdravotně postižených a odběrem výrobků tzn., že 

jsme dosáhli při plnění obou povinností koeficientu 1,82 a tedy bez nutnosti odvodu do 

státního rozpočtu. 

 

Počty zaměstnanců za rok 2012 

Celkový průměrný počet 

zaměstnanců 

 33 

z toho žen  25 

Vedoucích zaměstnanců  7 

z toho žen  4 

  

Dosažené vzdělání  Počet zaměstnanců 

VŠ+vědecké  1 

VŠ  23 

Vyšší odborné  1 

ÚSO s maturitou  7 

SŠ  1 
 

 

 

 

 

Účelové výdaje 

Z celkového schváleného rozpočtu TA ČR na rok 2012 ve výši 2 170 206 000 Kč činil upravený 

rozpočet na účelové výdaje 2 083 859 tis. Kč. Z uvedené částky byly financovány v roce 2012 

úspěšné projekty vybrané v 1. a 2. veřejné soutěži programu ALFA, v 1. soutěži programu Centra 

kompetence a výzvách programů BETA a OMEGA. K 31. 12. 2012 byla vyplacena 1 828 323,77 

tis. Kč, tj. 87,74 % rozpočtovaných částek. 

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 

ALFA 

Zaměření programu ALFA 

Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 

zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů 

a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Získané 

poznatky, aplikované v podobě inovací, povedou k posílení výkonnosti ekonomických 

subjektů, růstu konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České republiky. Zvýší se 

tak kvalita života obyvatel a celková kvalita životního prostředí. 
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Výsledky projektů mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech, výrobních 

postupech a službách. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumných organizací 

a podniků ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a na následnou realizaci 

výzkumných výsledků v praxi. 

Cíle programu ALFA 

Hlavním cílem programu je výrazné zvýšení množství a kvality nových poznatků 

aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti progresivních technologií, 

materiálů a systémů, energetických zdrojů, ochrany a tvorby životního prostředí 

a udržitelného rozvoje dopravy, které budou aplikovatelné v podobě inovací. Tyto poznatky 

povedou následně k posílení výkonnosti ekonomických subjektů, růstu konkurenceschopnosti 

hospodářství a společnosti České republiky a zvýšení kvality života jejích obyvatel 

prostřednictvím rozvoje progresivních technologií, materiálů a systémů, zvyšování kvality 

životního prostředí a udržitelného rozvoje dopravy. Dílčím cílem programu je zdůraznění 

interdisciplinarity témat a nutnosti komplexního přístupu k řešení projektů. Jeho hlavním 

přínosem by mělo být zvýšení efektivity výzkumu a vývoje a urychlení transferu výsledků do 

aplikační sféry. Program usiluje dále o zvýšení účinnosti spolupráce ve výzkumu a vývoji 

mezi jednotlivými subjekty, zvláště pak mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Cílů 

programu je dosahováno podporou takových projektů, které přinášejí nové a originální 

výsledky, které jsou aktuální a vhodné k okamžité realizaci. Snahou TA ČR je, aby přínosy 

realizovaných výsledků podpořených projektů byly z hlediska ekonomického, ekologického, 

bezpečnostního a společenského ty největší a nejžádanější. 

Program ALFA se skládá ze tří podprogramů: 

Podprogram č. 1 – Progresivní technologie, materiály a systémy 

Podprogram č. 2 – Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí 

Podprogram č. 3 – Udržitelný rozvoj dopravy 

Projekty mohou být dvou až šestileté, nejčastěji se však očekávají projekty s délkou řešení 

3 až 4 roky. Maximální výše dotace na jeden projekt byla v souladu s obecným nařízením 

o blokových výjimkách stanovena na 76,35 mil. Kč., minimální výše dotace nebyla 

stanovena.  

Výsledky druhé veřejné soutěže programu ALFA 

Výsledky druhé veřejné soutěže programu ALFA byly zveřejněny na webových stránkách 

a úřední desce TA ČR dne 6. 1. 2012.  

Do veřejné soutěže bylo podáno 832 návrhů projektů, z nichž 48 % bylo podáno do prvního 

podprogramu. Do podprogramu 2, zaměřeného na životní prostředí a energetiku, bylo 

přihlášeno 32 % projektů a zbylých 20 % projektových návrhů patřilo do podprogramu 

3 doprava.  

Projekty byly na základě schválených pravidel hodnoceny nejprve z hlediska formálních 

náležitostí a následně z odborného hlediska. Na základě výsledků hodnotícího procesu bylo 

doporučeno k finanční podpoře 273 přijatých návrhů projektů. Vzhledem k úpravám 

v rozpočtu některých projektů a jejich následném odstoupení od uzavření smlouvy 

o poskytnutí účelové podpory, byla smlouva nakonec podepsána s žadateli u 249 projektů.   

Na podporu 249 vybraných projektů bude formou dotace postupně do roku 2016 vyplaceno 

1 980 926 tis. Kč. Nejvyšší dotace budou vyplaceny v prvních dvou letech trvání programu 

(568 891 tis. Kč resp. 614 772 tis. Kč). Původně se předpokládalo přibližně shodné rozdělení 
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dotací  v podprogramech 1 a 2, ve skutečnosti se přiznané dotace projektům v těchto 

podprogramech významně liší. V podprogramu 1 bude v následujících pěti letech vyplaceno 

formou dotace 999 484 tis. Kč a v podprogramu 2 pouze 580 101 tis. Kč. Pro projekty 

 v podprogramu 3 byly přiznány souhrnné dotace ve výši 401 341 tis. Kč. Míra podpory 

u jednotlivých podprogramů se pohybovala na hranici 58,8 % u podprogramů 2 a 3 a byla 

o 2,5 procentního bodu nižší u podprogramu 1. Tento drobný rozdíl je způsoben nejen větším 

podílem velkých podniků v projektech podprogramu 1 (maximální podpora velkých podniků 

je nižší než u menších podniků a výzkumných organizací). 

Všechny podpořené projekty přispívají k naplňování cílů programu ALFA. Tím je zejména 

míněno využití výsledků výzkumu a vývoje v aplikační sféře s cílem zvýšení 

konkurenceschopnosti a hospodářského růstu ČR. Příslibem úspěšnosti programu ALFA 

v tomto směru je fakt, že z 249 podpořených projektů je podle klasifikace oborů CEP 58,6 % 

zaměřeno na průmysl. V oboru vědy o zemi je zastoupeno 16,5 % podpořených projektů. 

Následující graf ukazuje, že dalšími obory využívajícími v druhé veřejné soutěži ve větší míře 

program ALFA (jsou zastoupeny čtyřmi a více procenty mezi schválenými projekty) jsou 

zemědělství, fyzika a matematika a chemie. 

 Podpořené projekty podle klasifikace CEP, program ALFA 

 

 Podpořené projekty podle klasifikace CEP, program ALFA  

Klasifikace oborů CEP Přijaté Podpořené Úspěšnost 

(v %) kód popis počet podíl 

(v %) 

počet podíl 

(v %) 

A Společenské vědy 27 4,0 8 3,2 29,6 

B Fyzika a 

matematika 

24 3,6 10 4,0 41,7 

C Chemie 35 5,2 10 4,0 28,6 

D Vědy o zemi 117 17,3 41 16,5 35,0 

E Biovědy 27 4,0 6 2,4 22,2 
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F Lékařské vědy 16 2,4 6 2,4 37,5 

G Zemědělství 46 6,8 16 6,4 34,8 

I Informatika 26 3,9 6 2,4 23,1 

J Průmysl 356 52,7 146 58,6 41,0 

K Vojenství 1 0,1 0 0,0 0,0 

Celkem 675 100,0 249 100,0 36,9 

 

Celkem bylo v programu ALFA vybráno k podpoře 249 projektů, na kterých se podílí 638 

organizací, tedy v průměru 2,6 organizace na jeden projekt. Minimální ani maximální počet 

organizací řešících jeden projekt nebyl stanoven. Pouze 11 podpořených projektů bude řešeno 

pouze jednou organizací, na 2 podpořených projektech pak bude spolupracovat 8 různých 

organizací.  

 Základní údaje o organizacích u podpořených projektů 

 ALFA 

celkem 

PP 1 PP 2 PP 3 

Počet projektů 249 107 85 57 

Celkový počet organizací 638 265 231 142 

Průměrný počet organizací na projekt 2,6 2,5 2,7 2,5 

Mediánový počet organizací na projekt 2 2 2 2 

Modální počet organizací na projekt 2 2 2 2 

Maximální počet organizací na projekt 8 5 8 6 

Minimální počet organizací na projekt 1 1 1 1 

 

Nejsilnější skupinou účastníků v 2. veřejné soutěži programu ALFA jsou výzkumné 

organizace (VO), které tvoří téměř polovinu ze všech organizací u podpořených projektů 

(47,0 %). Přibližně pětinu účastníků tvoří malé (21,9 %) a velké podniky (18,3 %). Nejmenší 

zastoupení mezi účastníky podpořených projektů mají střední podniky (12,7 %). Úspěšnost 

podpory je nejvyšší u velkých podniků (51,8 %) a dále téměř shodná u výzkumných 

organizací (37,7 %) a středních podniků (37,0 %). Nejnižší procento podpořených projektů 

na počet přijatých je u malých podniků (29,4 %).  

 Účastníci podle velikosti 

Velikostní 

kategorie 
Přijaté projekty Podpořené projekty Úspěšnost  

(v %) počet podíl (v %) počet podíl (v %) 

VO 795 46,3 300 47,0 37,7 

MP 476 27,7 140 21,9 29,4 

SP 219 12,8 81 12,7 37,0 

VP 226 13,2 117 18,3 51,8 

Celkem 1716 100,0 638 100,0 37,2 

Pozn.: VO – výzkumná organizace, MP – malý podnik, SP – střední podnik, VP – velký podnik 
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 Účastníci podle velikosti 

 

Nejčastěji budou na řešení projektu spolupracovat zástupci výzkumných organizací a jednoho 

druhu podniku. Nejčastěji je to kombinace VO s malým podnikem (30,5 % podpořených 

projektů) a VO s velkým podnikem (28,5 % projektů), méně pak VO se středním podnikem 

(16,5 % projektů). Celkem tyto typy konsorcia tvořily více než tři čtvrtiny všech typů 

konsorcií u podpořených projektů (75,5 %). Úspěšnost je nejvyšší u konsorcií VO s velkým 

podnikem (podpořeno 53,4 % z přijatých projektů), dále je vysoká (z typu konsorcií, která se podílí na 

přijatých projektech alespoň 5 %, u ostatních se nejeví jako relevantní úspěšnost sledovat) např. u 

konsorcií typu VO + MP + VP (podpořeno 45,5  % projektů) a typu SP + VO (podpořeno 37,3 % projektů).  

 Projekty podle typu konsorcia 

Právní forma Přijaté projekty Podpořené projekty Úspěšnost  

(v %) počet podíl (v %) počet podíl (v %) 

MP 23 3,4 5 2,0 21,7 

MP+SP 4 0,6 1 0,4 25,0 

MP+SP+VO 49 7,3 14 5,6 28,6 

MP+SP+VO+VP 8 1,2 4 1,6 50,0 

MP+VO 248 36,7 76 30,5 30,6 

MP+VO+VP 33 4,9 15 6,0 45,5 

MP+VP 8 1,2 3 1,2 37,5 

SP 5 0,7 1 0,4 20,0 

SP+VO 110 16,3 41 16,5 37,3 

SP+VO+VP 20 3,0 9 3,6 45,0 

SP+VP 1 0,1 1 0,4 100,0 

VO 28 4,1 6 2,4 21,4 
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VO+VP 133 19,7 71 28,5 53,4 

VP 5 0,7 2 0,8 40,0 

Celkem 675 100,0 249 100,0 36,9 

Projekty podle typu konsorcia 

 

Třetí veřejná soutěž programu ALFA 

Třetí veřejná soutěž programu ALFA byla vyhlášena 6. 6. 2012. Konec soutěžní lhůty pro 

podání návrhů projektů a příloh prokazujících způsobilost uchazeče byl stanoven na 

 24. 7. 2012. Do třetí veřejné soutěže programu ALFA bylo podáno celkem 995 návrhů 

projektů, z nichž 972 splnilo všechny formální náležitosti a postoupilo do dalšího hodnocení 

externími odbornými hodnotiteli. Pro nesplnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu, 

vývoji a inovacích podle § 17 odst. 2 písm. b), d) a f) a podmínek veřejné soutěže 

ve výzkumu, vývoji a inovacích pro přijetí návrhů projektů podle § 17 odst. 3 zákona 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací bylo Komisí pro přijímání návrhů 

projektů vyřazeno 23 návrhů. Podíl vyřazených návrhů projektů při formální kontrole činí 

2,3 %, což je výrazné snížení oproti 1. i 2. veřejné soutěži programu ALFA, kdy byl podíl 

vyřazených projektů 24,2 %, resp. 19,5 %. K tomuto výraznému snížení vedlo zmírnění 

podmínek formální kontroly a možnost doplnění dokumentů s prokázáním způsobilosti 

uchazeče v případě, že byly dodány během soutěžní lhůty neúplně nebo nebyly dodány vůbec. 

Po vyhlášení výsledků formální kontroly Kancelář prověřila, že u 2 projektů byly dodány 

všechny potřebné doklady a jejich vyřazení nebylo odůvodněné. Předsednictvo TA ČR proto 

odsouhlasilo zařazení výše uvedených projektů zpět do 3. veřejné soutěže programu ALFA 

k dalšímu hodnocení.  

Během září a října 2012 hodnotící proces pokračoval vypracováváním oponentských posudků 

a zpravodajských stanovisek. Po projednání v Radách podprogramů a v Radě programu bylo 

vyhlášení výsledků v polovině prosince 2012. 

 

 



27 

 

 

 

Projekty podle úspěšnosti 

 

 

 

 

 

Účastníci podle velikosti 
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Účastníci podle sídla 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura účastníků podpořených projektů podle sídla 
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 Struktura očekávaných výsledků u přijatých projektů, TA3 

 

Přijaté projekty podle délky trvání 

Protože trvání programu ALFA je plánováno do roku 2016, mohly být do 3 veřejné soutěže 

podány projekty s maximální dobou řešení 4 roky, kterých je více než 40 %. Přibližně 

polovina projektů (50,8 %) je plánována na 3 roky a zbylých přibližně 8 % bude řešeno 

v nejkratší možné době (tj. 2 roky). Mezi jednotlivými podprogramy existují určitě rozdíly. 

Zatímco projekty v PP1 kopírují rozložení v celém programu (i díky velké váze počtu 

přijatých projektů v tomto podprogramu na celkovém počtu přijatých projektů), 

v podprogramu 2 jsou pak nejčastější čtyřleté projekty (53,6 %). V podprogramu 3 pak bude 

výrazně nejvíce projektů (přibližně 2/3), řešeno po dobu 3 let zatímco  podíl čtyřletých 

projektů je nižší než 20 % a jeho hodnota se blíží podílu dvouletých projektů.  

 Projekty podlé délky trvání 

Délka řešení projektu 

(v letech) 

TA3 PP1 PP2 PP3 

abs. 
podíl 

 (v %) 
abs. 

podíl 

 (v %) 
abs. 

podíl  

(v %) 
abs. 

podíl  

(v %) 

2 roky 81 8,3 44 7,4 18 7,1 19 15,1 

3 roky 494 50,8 311 52,3 99 39,3 84 66,7 

4 roky 398 40,9 240 40,3 135 53,6 23 18,3 

Celkem 973 100,0 595 100,0 252 100,0 126 100,0 
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Struktura projektů podle délky trvání 

 

TA ČR postupně realizuje kroky ke zkvalitnění vlastní práce a snížení byrokratické zátěže 

uchazečů o veřejnou podporu. Ve 3. veřejné soutěži programu ALFA zavedla možnost 

doplnění dokumentů s prokázáním způsobilosti uchazeče v případě, že byly dodány během 

soutěžní lhůty neúplně nebo nebyly dodány vůbec. Současně s dalšími administrativními 

úpravami (například zjednodušením zadávací dokumentace) se podařilo snížit podíl 

vyřazených návrhů projektů při formální kontrole na 2,3 %. Znamená to výrazné snížení 

oproti 1. i 2. veřejné soutěži programu, kdy podíl vyřazených projektů činil 24,2 %, resp. 

19,5 %. Ve třetí veřejné soutěži budou nově vypracovány pro každý návrh projektu 3 

oponentské posudky. Proces nezávislého hodnocení návrhu projektu oponenty tak bude 

zajišťovat uchazečům v případě dvou naprosto odlišných oponentských posudků vždy i třetí 

posudek, oproti 2. veřejné soutěži, kdy zadání třetího oponentského posudku bylo pouze 

možností, nikoliv povinností zpravodaje. 

                                                              v tis. Kč 

Proplácení ALFA  2011 2012 

 celkem schválený rozpočet 780 102,00 1 507 465,00  

  ALFA1 776 551,40 824 119,25 

ALFA2 0,00 550 498,75 

ALFA3 0,00 0,00 

Rozdíl (předpoklad nedočerpání) 3 550,60 132 847 

 

Použité zkratky: 
 

CEP klasifikace oborů podle 

F  výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor 

FOI fyzická osoba s IČO 
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G   technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek 

MP malý podnik 

N  certifikované metodiky a postupy 

OCS organizace cizího státu 

OPS obecně prospěšná společnost (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech) 

OSS organizační složka státu podle zákona č. 219/2000 Sb. 

P patent  

podaný projekt  projekt, který TA ČR obdržela v rámci veřejné soutěže programu 

ALFA 

PON jiná právnická osoba (tj. právnická osoba nezařaditelná podle 

předcházejících kódů) 

POO právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (§ 2 odst. 2 písm. a) a 

§ 27) 

PP1   podprogram 1 

PP2 podprogram 2 

PP3 podprogram 3 

TA program ALFA 

přijatý projekt  projekt, který úspěšně prošel formální kontrolou 

R  software 

SP střední podnik 

SPO státní příspěvková organizace (zákon č. 219/2000 Sb.) 

VO výzkumná organizace 

VP velký podnik 

VVI veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích) 

VVS veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách) 

vyřazený projekt  projekt, který byl ze soutěže vyřazen z formálních důvodů 

Z poloprovoz, ověřená technologie 

ZSP zájmové sdružení právnických osob (§ 20f až 21 občanského zákoníku), 

občanské sdružení, spolek. 

 

 

 

Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a 

inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence 

Program Centra kompetence byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy a jeho základní koncept vychází z předběžných vyhodnocení programu MŠMT 

Výzkumná centra 1M a studie obdobných programů v zahraničí. Doba trvání programu je 

do roku 2019. 

Zaměření programu Centra kompetence 

Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací 

v progresivních oborech s vysokým aplikačním potenciálem a perspektivou pro značný přínos 

k růstu konkurenceschopnosti ČR. Tato centra zároveň vytvoří podmínky pro rozvoj 

dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým 

sektorem. Stěžejním předpokladem pro vznik a činnost centra je formulace strategické 

výzkumné agendy, tj. strategických a operativních cílů ve výzkumu, vývoji a inovacích, 
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kterých chtějí uchazeči společně dosáhnout. Strategická výzkumná agenda projektu centra 

musí být vytvořena společně všemi členy konsorcia (výzkumnými organizacemi a podniky) 

a musí odrážet vyváženě zájmy jak výzkumné, tak i aplikační sféry. Kvalita strategické 

výzkumné agendy včetně vyváženého zastoupení výzkumných a aplikačních cílů byla a bude 

významně zohledněna při hodnocení návrhů projektů. 

Cíle programu Centra kompetence 

Hlavním cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti ČR v progresivních oborech 

s vysokým aplikačním potenciálem pro uplatnění výsledků VaV v inovacích. K naplnění 

tohoto cíle přispěje spojení kapacit výzkumných organizací a podniků za účelem naplnění 

společně definovaných cílů výzkumu, vývoje a inovací. Program proto usiluje o stimulaci 

vzniku a aktivit center výzkumu, vývoje a inovací, ve kterých budou soustředěny výzkumné 

a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.  

Mezi dílčí cíle odvozené z výše popsaného hlavního cíle programu patří: 

- posílení dlouhodobé spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve VaVaI;  

- vytvoření strategických partnerství výzkumné a podnikové sféry pro dosažení  

- pokroku ve výzkumu a vývoji a pro implementaci jeho výsledků v inovacích; 

- posílení interdisciplinarity výzkumu a vývoje;  

- vytvoření podmínek pro rozvoj lidských zdrojů ve VaVaI, zejména s důrazem 

na začínající výzkumné pracovníky a studenty;  

- vytvoření podmínek pro horizontální mobilitu výzkumných pracovníků. 

První veřejná soutěž programu Centra kompetence 

První veřejná soutěž v programu Centra kompetence byla vyhlášena dne 29. 6. 2011 

a ukončena vyhlášením výsledků dne 30. 3. 2012. Do veřejné soutěže bylo v prvním stupni 

veřejné soutěže přihlášeno 128 návrhů projektů. Na základě kontroly splnění formálních 

náležitostí pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže bylo v prvním stupni hodnoceno 

 120 návrhů projektů. V prvním stupni veřejné soutěže byly návrhy projektů hodnoceny 

dvěma českými a dvěma zahraničními oponenty a následně odborným poradním orgánem. 

Na základě výsledků hodnocení a rozhodnutí předsednictva TA ČR postoupilo do druhého 

stupně veřejné soutěže 47 návrhů projektů, z nichž bylo 44 návrhů projektů řádně doručeno 

a hodnoceno. V 1. veřejné soutěži programu Centra kompetence bylo vybráno k podpoře 

22 návrhů projektů o celkovém objemu podpory 4 294 684 tis. Kč. 

Na základě rozhodnutí předsednictva byla se všemi 22 úspěšnými projekty po vyhlášení 

výsledků veřejné soutěže vedena negociační jednání. Rozpočet byl snižován pouze 

u 2 projektů, a to v celkové výši 29 668 tis. Kč. 

Smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána s 21 žadateli. Jeden z žadatelů se rozhodl 

smlouvu o poskytnutí podpory neuzavřít. Na základě této skutečnosti bude podpořen další 

projekt v pořadí, s nímž jsou vedena negociační jednání. 

Program Centra kompetence je zaměřen na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce 

ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem. Z grafu je zřejmé 

zastoupení subjektů dle typu organizace.  
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Rozložení příjemců dle typu organizace 

 
 

Oborové zastoupení programu Centra kompetence bylo stanoveno způsobem tzv. bottom up, 

tedy zdola prostřednictvím strategických výzkumných agend konsorcií. Oborové zastoupení 

projektů je patrné v grafu. Lze říci, že v programu jsou zastoupeny téměř všechny oborové 

kategorie kromě společenských věd a vojenství. Nejvýrazněji jsou v programu zastoupeny 

průmyslové obory. 
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 Souhrn hlavního, vedlejšího a dalšího vedlejšího oboru řešení dle skupin oborů 

 
 

Mezi preferované výsledky projektů podle zadávací dokumentace patří:  

◦ P – patent 

◦ Z – poloprovoz, ověřená technologie 

◦ F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor 

◦ G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek 

◦ N–certifikované metodiky a postupy včetně specializovaných map s odborným obsahem 

◦ R – software 

 

Výsledky první veřejné soutěže byly vyhlášeny 30. 3. 2012. Ze 128 přijatých návrhů 

postoupilo do druhého stupně soutěže 47 návrhů a k podpoře bylo nakonec vybráno 22 návrhů 

projektů, představujících objem podpory celkem cca 4,3 mld. Kč. Smlouva byla doposud 

uzavřena s 21 žadateli. Na základě vyhodnocení dosavadního průběhu realizace programu 

jsou připravovány změny v programu směřující jak ke zjednodušení administrativních 

procesů (např. soutěž by měla být napříště jen jednostupňová), tak ke zkvalitnění procesu 

hodnocení přijatých návrhů (např. zvýšení počtu oponentských posudků a rozšíření Expertní 

hodnotící komise zaměřené na její větší oborovou vyváženost). 

Přehled výsledků podle předpokládaného počtu výsledků podpořených projektů je patrný 

v grafu níže. 
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 Výsledky projektů 

 

                                                                    v tis. Kč 

Proplácení Centra kompetence  2011 2012 

rozpočet programu celkem [v tis. Kč]               446 842      

čerpání -skutečné 1.VS [v tis. Kč]   403 090 

čerpání - plánované 2.VS [v tis. Kč]   0  

Rozdíl [v tis. Kč]                 43 752    

 

Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu 

a experimentálního vývoje OMEGA 

Zaměření programu OMEGA: 

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného společenskovědního výzkumu 

a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě 

oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Tematické zaměření programu je 

v souladu s prioritními oblastmi stanovenými v Národních prioritách orientovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, které byly schváleny usnesením vlády ze dne 19. července 

2012 č. 552. Jeho uskutečnění přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované 

do aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje přinášely konkrétní ekonomický či jiný 

společenský přínos. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují 

a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace 

a světové globalizace. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů 

zaměřených na aplikovaný výzkum, připouští také podporu projektů experimentálního vývoje 
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(např. vývoj specializovaného software pro modelování či simulace ekonomických či 

demografických trendů, dopadů regulace či deregulace v různých odvětvích apod.). 

Cíle programu OMEGA:  

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných 

společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti 

České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj 

společnosti. Program reaguje na výzvy identifikované v Prioritní oblasti 4 Sociální a kulturní 

výzvy, která tvoří jednu z 6 prioritních oblastí uvedených v aktuálně platných Národních 

prioritách orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cíle předkládaného 

programu jsou komplementární k programu NAKI a tyto programy společně pokrývají celou 

oblast aplikovaného společenskovědního výzkumu a vývoje reagujícího na potřeby 

socioekonomického rozvoje české společnosti. Program nezahrnuje specifické oblasti 

výzkumu a vývoje, které jsou řešeny prostřednictvím účelové podpory Ministerstva vnitra 

ČR, Ministerstva obrany ČR a Ministerstva kultury. 

Specifické cíle programu OMEGA jsou: 

Cílem realizace programu je zvýšit kvalitu aplikací společenskovědního výzkumu a vývoje 

v praxi a vytvořit výsledky, které umožní: 

Cíl 1 -  Vytvořit a zavést nové postupy pro zefektivnění využitelnosti stávajících veřejných 

politik na centrální, krajské i místní úrovni: připravit a zajistit nové postupy 

pro zavedení a uplatňování nových veřejných politik v ČR, v kontextu realizace 

společných politik EU. 

Cíl 2 -  Vytvořit a zavést nové postupy pro prosazení a uskutečňování českých veřejných 

zájmů. 

Cíl 3 -  Připravit a zavést nové postupy pro cílený rozvoj ČR a jejich regionů, pro posílení její 

pozice v EU v rámci probíhajícího evropského integračního procesu. 

Cíl 4 -  Vypracovat a zavést nové postupy a metody pro analýzu a vyhodnocení sociálních, 

ekonomických problémů a jejich dopadů na udržitelný rozvoj společnosti, dopadů 

sociálně-ekonomického rozvoje společnosti na životní prostředí. 

Cíl 5 -  Vytvořit a zavést nové postupy, vyvinout nové metody a systémy pro hodnocení 

dopadů státních zásahů na hospodářský a společenský vývoj. 

Cíl 6 -  Vyvinout nové postupy a systémy pro predikci ekonomického vývoje a zvýšení 

konkurenceschopnosti ekonomiky ČR v rámci globalizovaného prostředí, 

pro sledování a analýzu dopadů regulace bankovních a finančních trhů v ČR. 

Cíl 7 -  Připravit a zavést nové postupy a metody pro omezení negativních dopadů 

probíhajících sociálně stratifikačních procesů v české společnosti a pro zmírnění 

vznikajících sociálních nerovností. 

Cíl 8 -  Vypracovat a zavést nové postupy a metody pro omezení negativních dopadů 

demografického vývoje v ČR. 

Cíl 9 -  Vytvořit a zavést nové postupy, metody a systémy pro rozvoj lidského kapitálu 

a pro zefektivnění stávajícího systému vzdělávání v ČR. 

První veřejná soutěž programu OMEGA: 

První veřejná soutěž programu OMEGA byla vyhlášena 20. 7. 2011. Soutěžní lhůta 

pro podání návrhů projektů byla ukončena dne 2. 9. 2011. Do této veřejné soutěže programu 

bylo podáno celkem 123 návrhů projektů. Pro nesplnění podmínek veřejné soutěže 
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ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 17 odst. 2 písm. b), d) a f) a podmínek veřejné 

soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro přijetí návrhů projektů podle § 17 odst. 5. bylo 

vyřazeno 25 návrhů projektů. Zbylých 98 návrhů projektů (79,7 %) splnilo stanovené formální 

náležitosti a postoupilo do dalšího hodnocení externími odborníky (oponenty), Expertní 

hodnotící komisí a Radou programu. Následně pak předsednictvo TA ČR projednalo Radou 

programu předložené hodnocení návrhů projektů a návrh výsledného pořadí návrhů projektů. 

Dne 23. prosince 2011 byly vyhlášeny výsledky 1. veřejné soutěže programu OMEGA, kdy 

z 98 hodnocených návrhů projektů bylo 48 projektů vybráno k podpoře. 

U 9 ze 48 projektů vybraných k podpoře byl jedním z deklarovaných výsledků i výsledek  

V - výzkumná zpráva. Příjemci podpory, kteří v návrhu podaného projektu uvedli tento typ 

výsledku, byli požádáni, aby před podpisem smlouvy o poskytnutí účelové podpory TA ČR 

doložili, že se skutečně jedná o výzkumnou zprávu s utajovaným obsahem, dle požadavků 

aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků 

ukončených programů RVVI. Protože u tří projektů nebyla tato skutečnost doložena, byla 

těmto projektům snížena výše požadované finanční podpory o 20 %. Na základě tohoto 

rozhodnutí jeden příjemce od podpisu smlouvy o poskytnutí účelové podpory odstoupil. Jedna 

smlouva o poskytnutí účelové podpory nebyla s příjemcem uzavřena z důvodu stažení žaloby.  

Celkem se tak dva žadatelé rozhodli neuzavřít s TA ČR smlouvu o poskytnutí účelové podpory. 

Konečný počet podpořených návrhů projektů v první veřejné soutěži programu OMEGA je tedy 46.  

Podpořené projekty podle specifického cíle:  

Nejvíce podpořených projektů je v prvním specifickém cíli, který se má za cíl zefektivnit 

jednotlivé národní politiky a sjednotit je s politikami EU. Jako hlavní cíl byl uveden u více 

než třetiny (18 projektů) podpořených projektů. Devět podpořených projektů spadá 

do specifického cíle 4. Ve specifickém cíli 5, jehož zaměřením je hodnocení dopadů státních 

zásahů na hospodářský a společenský vývoj České republiky, bylo podpořeno 5 projektů.  

Podpořené projekty podle specifického cíle 
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Struktura projektů podle hlavních skupin oborů CEP 

Jak zachycuje následující graf, nejčastějším hlavním oborem u projektů v programu OMEGA 

byly podle klasifikace CEP společenské vědy. Vzhledem k zaměření programu, se dal tento 

výsledek očekávat. Projekty z tohoto oboru měly mezi podpořenými projekty více než 90% 

zastoupení (42 ze 46 podpořených projektů). Dva projekty byly podpořeny v oboru 

zemědělství. V oborech vědy o zemi a matematika a fyzika byl podpořen vždy jeden projekt. 

Jiné hlavní obory podle klasifikace CEP nebyly u přijatých projektů v programu OMEGA 

uvedeny.  Struktura projektů podle hlavních skupin oborů CEP 

 

 

Na celou dobu trvání programu OMEGA v období 2012 – 2017 je uvažováno s celkovou 

částkou podpory ve výši 309 mil. Kč, která tvoří veřejné výdaje z rozpočtové kapitoly TA ČR 

Z celkového rozpočtu 51,5 mil Kč na rok 2012 byla vyplacena 46 podpořeným projektům 

celková výše podpory ve výši 45,086 mil. Kč. mil Kč. Původně měla být 48 vybraným 

projektům vyplacena částka 47,147 mil. Kč.  

Změny v projektech podpořených v první veřejné soutěži programu OMEGA: 

Příjemci podpory z projektů podpořených v první veřejné soutěži programu OMEGA dosud 

podali tři žádosti o změnu, jimž bylo vyhověno. Další čtyři změny měly pouze oznamovací 

formu a byly dány TA ČR na vědomí.  

Z celkového počtu 46 podpořených projektů mají tři projekty nastavenu dobu řešení  

na 12 měsíců, tj. do konce roku 2012. Na základě odevzdané průběžné zprávy bylo u těchto 

projektů shledáno, že probíhají podle schváleného plánu projektu a případné odchylky 

neohrozily průběh řešení projektu. Tyto projekty budou zakončeny oponentním řízením. 

Vyhlášení druhé veřejné soutěže programu OMEGA se plánuje na začátek roku 2013.  

Výsledky první veřejné soutěže byly vyhlášeny 23. 12. 2011, přičemž k podpoře bylo vybráno 

48 z 98 hodnocených návrhů projektů. Vzhledem k neuzavření smlouvy o poskytnutí podpory 

u dvou projektů je konečný počet podpořených návrhů 46. Nejvíce (18) podpořených projektů 

spadá do prvního specifického cíle programu, kterým je zefektivnění jednotlivých národních 

politik a jejich sjednocení s politikami EU. Na základě zkušeností s průběhem první soutěže 
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se připravují administrativní zjednodušení pro soutěž druhou, která se předpokládá na začátku 

roku 2013. 

                                                               v tis. Kč 

Proplácení OMEGA  2011 2012 

rozpočet programu celkem [v tis. Kč]   51 500 

čerpání - skutečnost 1.VS [v tis. Kč]   45 079 

čerpání - plánované 2. VS (v tis. Kč)   0  

Rozdíl [v tis. Kč]                   6 421     

 

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji 

a inovacích pro potřeby státní správy BETA 

Program BETA byl připraven ve spolupráci s ústředními orgány státní správy, které 

nedisponují prostředky na aplikovaný výzkum a vývoj (dále jen „VaV“). Pro přípravu tohoto 

programu byla ustavena pracovní skupina složená ze zástupců relevantních orgánů a institucí.  

Program je realizován zadáním jednotlivých veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji na 

základě požadavků příslušných orgánů státní správy (odborných garantů). Program vychází 

z koncepčních dokumentů příslušných odborných garantů a není členěn do tematických 

podprogramů. Jediným uživatelem výsledků výzkumu realizovaného v rámci programu bude 

zpravidla příslušný orgán státní správy, k jehož schváleným výzkumným potřebám jsou 

veřejné zakázky zadávány. Pro rok 2012 bylo na program vyčleněno 80 mil. Kč. 

Zaměření programu BETA 

Program je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených pro potřeby VaV 

orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch správních úřadů, které nejsou 

poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Konkrétně TA ČR zadává veřejné zakázky 

pro potřeby VaV následujících orgánů státní správy (odborných garantů): 

- Českého báňského úřadu; 

- Českého úřadu zeměměřického a katastrálního; 

- Ministerstva dopravy; 

- Ministerstva práce a sociálních věcí; 

- Ministerstva pro místní rozvoj; 

- Ministerstva vnitra; 

- Ministerstva zahraničních věcí; 

- Ministerstva životního prostředí; 

- Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

Cíle programu BETA 

Cílem programu je zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanismů, 

dozorových činností, stejně jako získání nových poznatků, dovedností, služeb, informačních 

a řídicích produktů a postupů, které jsou určeny pro výkon státní správy, povedou ke zvýšení 

hospodárnosti této činnosti, efektivní alokaci veřejných prostředků, jakož i k vyšší 

inovativnosti, tj. ke zvýšení kvality, udržitelnosti a prosaditelnosti daného oboru. 

Program podporuje zejména vytváření modelů, novel právních norem a strategií pro aktuální 

politiku státu v národním i evropském kontextu (např. hospodářskou či sociální). Součástí 

očekávaných výsledků je také návrh metod vyhodnocování účinnosti těchto politik a strategií 
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k získání zpětné vazby a tvorba podkladů pro budoucí směřování politik v rámci zkvalitnění 

výkonu státní správy a efektivní alokace veřejných prostředků. Výsledky programu a jejich 

aplikace v praxi by měla zkvalitnit politiky státu pomocí analýz a podkladových dokumentů 

promítnutých do legislativních i nelegislativních předpisů či strategických dokumentů. 

Specifické cíle programu jsou, vzhledem k průřezovosti programu, členěny dle potřeb 

příslušných orgánů státní správy. Cíle jednotlivých projektů jsou pak jasně definovány 

v zadávací dokumentaci vyhlašovaných veřejných zakázek jednotlivých orgánů státní správy. 

V roce 2012 bylo postupně zadáno formou veřejné zakázky všech 54 schválených 

výzkumných potřeb. K 17. 9. 2012 bylo uzavřeno s vybranými uchazeči 16 smluv 

o poskytnutí účelové podpory na řešení vybraného programového projektu. Zadávací řízení 

dosud probíhá u veřejných zakázek a opětovně zbývá vyhlásit 9 zakázek  

Na počátku roku 2012 proběhla další identifikace výzkumných potřeb. Celkem bylo 

předloženo 66 návrhů výzkumných potřeb, které zhodnotily jednotlivé Expertní hodnotící 

komise (dále jen „EHK“) jmenované pro každý ústřední orgán státní správy. Rada programu 

BETA projednala výsledky hodnocení provedené příslušnými EHK a vypracovala výsledný 

seznam výzkumných potřeb, které doporučuje k zadání. K zadání a schválení předsednictvem 

bylo nakonec Radou programu doporučeno 46 výzkumných potřeb, u nichž bude 

ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy zahájena příprava a zpracování jednotlivých 

zadávacích dokumentací.  

 

Zakázky Malý rozsah Podlimitní Nadlimitní Celkem 

Vyhlášeno 31 28 8 67 

Zbývá vyhlásit   3   3 

Smlouvy 15 9 6 30 

Zadávací řízení 

probíhá 
3 10 0 13 

Zrušeno 13 9 2 24 

 

Po prvních zkušenostech s administrací programů se TA ČR zabývá otázkou, jak program 

BETA zjednodušit. Vzhledem k velkému počtu vyhlašovaných veřejných zakázek, náročnosti 

zadávacího řízení a obligatorním administrativním povinnostem spojeným se zadávacím 

řízením, TA ČR v tomto programu aktuálně navrhuje zjednodušit výběr témat, tedy 

výzkumných potřeb, i samotné zadávací řízení. Kroky, které povedou ke zjednodušení 

programu BETA, TA ČR předkládá vládě ke schválení. 
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                                                                v tis. Kč 

Proplácení BETA  2011 2012 

Schválený rozpočet celkem    80 000 

čerpání - závazkované  uzavřené smlouvy   7 485 

Rozdíl                  72 515     

 

Čerpání účelových prostředků v roce 2012 dle programů                                                                                           

 

program Čerpáno vč. RO  Rozpočet nevyčerpáno 

ALFA 1 374 618 1 507 465 132 847 

BETA 7 485 80 000 72 515 

CK 403 090 446 842 43 752 

OMEGA 45 079 51 500 6 421 

CELKEM 1 830 272 2 085 807 255 535 

 

Největší objem účelové podpory obdržely v roce 2012 České vysoké učení technické v Praze 

(203.952.248,- Kč), Západočeská univerzita v Plzni (72.339.000,- Kč), Vysoké učení 

technické v Brně (65.289.000,- Kč), Vysoká škola báňská (58.946.000,- Kč) a Univerzita 

Palackého v Olomouci (54.862.000,- Kč). Tyto instituce jsou zároveň největšími příjemci 

mezi vysokými školami. V rámci veřejných výzkumných institucí jsou největšími příjemci 

Ústav chemických procesů AV ČR (38.738.000,- Kč), Centrum dopravního výzkumu 

(32.578.000,- Kč), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (28.962.786,- Kč), 

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. (28.860.000,- Kč) a Státní ústav radiační ochrany 

(13.006.700,- Kč). V roce 2012 čerpala účelovou podporu jediná obecně prospěšná 

společnost, a to Národní vzdělávací fond (1.244.000.- Kč) a dvě příspěvkové organizace: 

Česká geologická služba (4.800.000.- Kč) a Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

(1.536.000,- Kč). Mezi právnickými osobami patří k největším příjemcům firmy ENVINET a. 

s. (36.587.000,- Kč), Centrum organické chemie s. r. o. (23.377.000,- Kč), Ústav jaderného 

výzkumu Řež a. s. (22.243.000,- Kč), Honeywell International s. r. o. (18.937.000,- Kč) a 

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s. r. o. (18.546.000,- Kč). V roce 2012 byla přidělena 

podpora i fyzickým osobám, z nichž největším příjemcem byl Ing. Vladimír Fišer 

(8.894.000,- Kč). 

Čerpání dotací v rámci jednotlivých programů bylo následovné. V rámci programu Alfa 

čerpaly dotace nejvíce právnické osoby, následovaly vysoké školy a veřejné výzkumné 

instituce. V program Beta byli největšími příjemci veřejné výzkumné instituce, poté právnické 

osoby a vysoké školy. Nejvíce v programu Centra kompetence čerpaly vysoké školy, pak 

právnické osoby a veřejné výzkumné instituce. V programu Omega nejvíce čerpaly veřejné 

výzkumné instituce následované vysokými školami a právnickými osobami. 

 

Příprava nových programů  

Do konce roku 2012 byly předloženy návrhy programů pracovně nazvané GAMA (EFKOM) 

a DELTA (TINA). Program GAMA je zaměřen na podporu efektivní komercializace 

výsledků výzkumu a vývoje. Doplňuje aktivity v této oblasti realizované v rámci operačního 

programu VaVpI. Program DELTA má za cíl zvýšit efektivitu využívání zdrojů výzkumu a 
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vývoje (VaV) v mezinárodním měřítku a umožnit podporu bilaterální, případně multilaterální 

spolupráce špičkových českých a zahraničních subjektů.   

Dále se připravuje program PRIORITY reagující na Národní priority orientovaného 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválené vládou dne 19. července 2012. 

Navrhovaný program by měl zahrnovat komplexní podporu aplikovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací. Komplexní povaha opatření bude dosažena kombinací 

podpory definovaných národních priorit orientovaného výzkumu v různých fázích cyklu 

výzkumu a vývoje, s využitím různých nástrojů podpory. V přípravě je rovněž pilotní ověření 

mechanizmu podpory výzkumu PCP/SBIR. 

 

Výsledky kontrol za rok 2012 

Veřejnosprávní kontrola na místě je jedním z druhů kontrol, které jsou zajišťovány 

kontrolním systémem v TA ČR.  

Od 1. května 2012 do 31. prosince 2012 bylo oddělením auditu a kontroly zahájeno 108 

průběžných veřejnosprávních kontrol podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a v souladu s ustanovením §13 odst. 1 – 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“). 

Tyto kontroly byly vykonávány podle předsednictvem schváleného plánu kontrol pro rok 

2012. Ve 3 případech se jednalo o operativní mimořádné kontroly. Cílem kontrol je získání 

ujištění ohledně čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů projektu 

podle uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory. 

Kontrolní akce zahrnovaly jak kontrolu věcnou tak finanční.  

Finanční část kontroly se zaměřují podle §13 zákona č. 130/2002 Sb. zejména na šetření 

uznatelnosti vykázaných výdajů v souladu se smlouvou a ostatními regulačními pokyny 

poskytovatele TA ČR (příručka pro příjemce, pokyn pro změnová řízení atd.). Kontrola na 

místě mimo jiné prověřuje vzorek účetních dokladů předložených k vykázaným nákladovým 

položkám v rámci projektu. Doklady musí splňovat náležitosti zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, být skutečně proplaceny podle výpisu z účtu, být správně zařazeny v nákladových 

položkách projektu a vzniknout v souvislosti s realizací projektu v době platnosti smlouvy. 

Kontrolované období zahrnovalo roky 2011 a 2012.  

Kontroly věcné se dle §13 zákona č. 130/2002 Sb., zaměřují zejména na plnění cílů projektu, 

podle uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory. 

Přizvanou osobou je zpravodaj přidělený danému projektu. 

Ze 108 zahájených kontrol: 

> byla ve 107 případech kontrola uzavřena bez závažného zjištění,  

> v 1 případě nebyla uzavřena. V tomto případě běží u příjemce lhůta seznámení se s 

kontrolním protokolem s možností podání námitek. U tohoto případu příjemce (Agrovýzkum 

Rapotín, s. r. o.) uplatnil služby ve výši 320 234,- Kč u své mateřské společnosti (Výzkumný 

ústav pro chov skotu, s. r. o.). Obě společnosti jsou propojeny jak kapitálově, tak i osobou 

spojenou ve smyslu § 23 odst. 7 písm. b) bod 2. zákona o daních z příjmu, což je v rozporu s 
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článkem 16, odst. c) všeobecných podmínek přílohy 2 podepsané smlouvy č. 20110005 o 

poskytnutí účelové podpory. 

V uzavřených 107 kontrolách bylo zjištěno v 9 případech podezření z porušení rozpočtové 

kázně ze strany příjemců a předáno místně příslušným finančním úřadům k projednání. 

Jedná se o tyto případy: 

- společnost COMTES DFM, s. r. o. Dobřany, kde dalším účastníkem (společností Škoda 

Power, s. r. o.  Plzeň) byly poskytnuty tomuto příjemci služby ve výši 1.020.000,- Kč. Tímto 

postupem došlo k porušení článku 16 odst. c) všeobecných podmínek přílohy 2 podepsané 

smlouvy. Příjemce v zákonné lhůtě nepodal odvolání proti kontrolnímu protokolu, 

- o společnost ISATech, s. r. o. Pardubice, které byly společností Watrad, s. r. o. Pardubice 

poskytnuty služby ve výši 176 847,- Kč, přičemž tato společnost má shodnou osobu ve funkci 

jednatele jako příjemce a jedná se proto o osobu spojenou ve smyslu § 23 odst. 7 zákona 

586/1992 Sb. o dani z příjmu, čímž došlo k porušení článku 16, odst. c) všeobecných 

podmínek přílohy 2 podepsané smlouvy, 

- o společnost D. S. K., spol. s r. o. Újezdeček u Teplic, která jako příjemce uplatňovala ve 

sledovaném období nákladové položky s majetkově a personálně propojenou společností D. S. 

K. TRADING s. r. o. Újezdeček u Teplic ve výši 2 099 289,- Kč. Tímto postupem došlo k 

porušení článku 16, odst. c) všeobecných podmínek přílohy 2 podepsané smlouvy, 

- o společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., kde se jednalo o zaúčtování 

faktury za služby ve výši 38 249,- Kč jako provozní náklad. Jednalo se nejen o chybné 

zaúčtování této položky, ale i o neuznaný náklad projektu. Příjemce nepodal v zákonné lhůtě 

odvolání proti kontrolnímu protokolu, 

- o příjemce VÚV T.G.M., v.v.i. Praha 6, kde se jednalo o vyplacení mimořádné roční 

odměny v rozporu s pravidly TA ČR ve výši 35 647,- tis. Kč. Příjemce nepodal v zákonné 

lhůtě odvolání proti kontrolnímu protokolu, 

- o příjemce Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., kde se ve dvou případech jednalo o 

zaúčtování kurzových ztrát do nákladových položek s úhrnnou finanční částkou 2 115,- Kč.  

Kurzové ztráty však nejsou dle pravidel TA ČR uznatelným nákladem. Příjemce nepodal v 

zákonné lhůtě odvolání proti kontrolním protokolům, 

- o příjemce Česká zemědělská univerzita v Praze, kde se také jednalo ve dvou případech o 

zaúčtování kurzových ztrát do nákladových položek s celkovou finanční částkou 10 616,- Kč.  

Kurzové ztráty však nejsou dle pravidel TA ČR uznatelným nákladem. Příjemce nepodal v 

zákonné lhůtě odvolání proti kontrolním protokolům. 

Co do naplnění ustanovení odst. 3 §13 zákona č. 130/2002 k vykonání kontroly nejméně u 5% 

objemu účelové a institucionální podpory poskytnuté poskytovatelem v daném kalendářním 

roce (2012) bylo kontrolami do 31. 12.2012 dosaženo objemu 12 % (cca 250 mil Kč). 

Oddělení auditu v průběhu plnění plánu přistoupilo ke zrušení 13 kontrol 

- v 6 případech pro velký počet kontrol plánovaných pro zpravodaje, 

- ve 3 případech pro odstoupení příjemce od smlouvy nebo nepodpoření původně 

plánovaného projektu, 

- ve 4 případech z důvodu, že projekt končí v roce 2012 a byl by opětovně kontrolován v 

roce 2013.   
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Do plánu byly na místo zrušených kontrol přidány 4 kontroly se zaměřením na projekty 

programů Centra kompetence (2) a OMEGA (2). 

Výstupem je formalizovaný protokol za finanční i věcnou část. Archivovány jsou protokoly 

ve spisech jednotlivých projektů (dle směrnice TA ČR – Spisový řád). 

Oponentní řízení 

Kancelář provádí ve svém sídle oponentní řízení, které je jednou z forem věcného hodnocení 

plnění projektu v souladu s § 13 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací, a které probíhá za účasti zástupců příjemce a dalších účastníků projektu 

a Oponentní komise. Oponentní řízení se provádí na návrh zpravodaje na základě hodnocení 

průběžné zprávy a dále u projektů, jejichž doba řešení končí v roce 2012 a 2013. Součástí 

oponentního řízení je kontrola postupu prací na projektu, plnění harmonogramu prací 

(v souladu s návrhem projektu), vynaložených nákladů a dosažených výsledků a výstupů. 

Do 10. 9. 2012 bylo provedeno 53 oponentních řízení.  V 38 řízeních je výsledkem souhlas 

s pokračováním v řešení projektu. V 15 řízeních byl uchazečům vysloven souhlas 

s pokračováním v řešení projektu s udělením nápravných opatření, popř. doporučení. 

Vyhodnocení kontrol u příjemců v roce 2012   

    

Vyhodnocení kontrol Počet   

Počet naplánovaných kontrol: 120   

Provedeno kontrol: 108   

Odložených kontrol: 12   

Počet zkontrolovaných subjektů: 205   

Počet uzavřených kontrol: 107   

Počet neuzavřených kontrol: 1   

Kontroly bez závažných zjištění: 98   

Kontroly postoupené FÚ: 9   

    

    

Kontrolované subjekty 
Hlavní příjemce 

Další 

účastník 
Celkem 

Výzkumná organizace, VŠ 55 41 96 

Velký podnik 19 12 31 

Střední podnik 18 15 33 

Malý podnik 16 29 45 

    

    

Objem zkontrolovaných 

prostředků 
v tis. Kč   

Způsobilé náklady 606 070   

Poskytnutá podpora 482 600   

 

Dle Statutu, schváleného usnesením vlády č. 1530, ze dne 7. prosince 2009, je TA ČR 

povinna zajistit ověření účetní závěrky auditorem. Jelikož audit za rok 2012 zatím nebyl 

dokončen, vydala auditorská firma na základě zjištění provedených při předběžném auditu za 
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rok 2012, že na základě auditorských procedur provedených k  31. říjnu 2012 nebyly 

zaznamenány žádné významné nesprávnosti. Finální zprávu předložíme při projednávání 

rozpočtu v Poslanecké sněmovně. 

Dále byla v lednu 2013 provedena Kontrola hospodaření a interních procesů za rok 2012, 

kterou uskutečnila Kontrolní rada TA ČR ve dvou fázích, a to za období 1. – 8. /2012 a za 

období 9. - 12. /2012. Výsledkem kontroly je soubor shrnutí a doporučení, kterými se 

následně bude kancelář TA ČR řídit. Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky. 

Od 19. listopadu 2012 do 8. února 2013 byla Ministerstvem financí provedena kontrola 

hospodaření s prostředky státního rozpočtu za období let 2010 – 2011. Kontrolou byly 

zjištěny nedostatky formálního charakteru, které byly průběžně odstraňovány. Závažné 

nedostatky zjištěny nebyly. 

Závěr 

Význam TA ČR jako poskytovatele účelové podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a 

inovací v roce 2012 vzrostl. Tomu odpovídá i skutečnost, že rozpočet na podporu projektů ve 

čtyřech vládou schválených programech se zvýšil ze 780,1 mil. Kč v roce 2011 na 2 085,8 

mil. Kč v roce 2012. TA ČR v roce 2012 podporovala celkem 588 projektů. Do konce roku 

bylo ukončeno prvních 10 projektů. Předčasně skončily 2 projekty. 

Celkové čerpání rozpočtu kapitoly v roce 2012 dosáhlo 1 898 575,14 tis. Kč, tj. 87,56 % 

upraveného rozpočtu, který byl ve výši 2 168 408 tis. Kč. 

Rozpočet Technologické agentury ČR splnil svoji základní funkci, tj. zabezpečil přípravu a 

implementaci programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Dále 

zajistil činnost Kanceláře Technologické agentury, činnost předsednictva a rad.  

 

V Praze dne 15. března 2013 

 

 

 

 

 

 

                                             Ing. Rut Bízková   

                                       předsedkyně  Technologické agentury ČR  
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Tabulkové přílohy 

 

Tabulka č. 1  Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové 

skladby  

 

Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu 

 

Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 

 

Tabulka č. 4 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací 

 

Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu 

 

 Sumář výkaznictví 

 

 


