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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 schválený usnesením vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530, o Statutu TA ČR 

byl změněn usnesením vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991. 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. 

Organizační a administrativní činnost Technologické agentury zajišťuje Kancelář 

Technologické agentury (dále jen „Kancelář“). 

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, výzkumné radě a kontrolní radě nenastaly v roce 2013 

významné změny. Předsednictvo Technologické agentury ČR je výkonným orgánem TA ČR. 

Předsednictvo TA ČR má pět členů včetně předsedy. Funkční období členů předsednictva TA 

ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Členy 

předsednictva a předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a 

inovace. Výzkumná rada je koncepčním orgánem TA ČR. Výzkumná rada má v současnosti 

dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, 

vývoj a inovace (RVVI). Funkční období členů rady je čtyři roky.  

Existence Kontrolní rady TA ČR je zakotvena již v základních dokumentech týkajících se 

činnosti agentury. Je jmenována Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na základě návrhů 

vzešlých z individuálních nominací předkládaných zainteresovanými subjekty (VŠ, AV ČR, 

průmyslu, atd.) Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a má mít 10 členů. 

V současné době Kontrolní rada působí v oslabeném složení neboť je pouze 8 členná. 

Schválený rozpočet a úpravy rozpočtu 

Zákonem č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky byl na rok 2013 stanoven 

rozpočet výdajů kapitoly 377 – TA ČR ve výši 2 556 487 tis. Kč. Rozpočet příjmů nebyl 

stanoven. Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na rok 2013 ve výši 40 zaměstnanců. 

Kapitola TA ČR nemá podřízenou rozpočtovou ani příspěvkovou organizaci. Rozpočet 

kapitoly je tvořen jedním paragrafem, a to § 3803 Technologická agentura České republiky.  
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příjmy                               0 tis. Kč 

výdaje kapitoly celkem            2 556 487 tis. Kč 

účelové výdaje – dotace jiným subjektům        2 457 457 tis. Kč 

institucionální výdaje – Kancelář TA ČR                                          99 030 tis. Kč 

z toho platy zaměstnanců                      17 760 tis. Kč 

           ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené              11 424 tis. Kč  

 pojistné a příděl FKSP                                                      9 058 tis. Kč 

                             

 

 

Za rok 2013 bylo provedeno 59 rozpočtových opatření v rámci kapitoly 377, z toho 55 

interních rozpočtových opatření bez vlivu na závazné ukazatele kapitoly. Dále byla provedena a 

schválena 4 rozpočtová opatření se změnou závazných a průřezových ukazatelů v gesci MF: 

 

Rozpočtové opatření č. 1: dne 12. 4. 2013 schválilo Ministerstvo financí rozpočtové 

opatření, kterým se snižuje celkový rozpočet výdajů kapitoly 377 – Technologická agentura 

ČR o částku 815 000 Kč ve prospěch kapitoly Ministerstva vnitra ČR. Účelová podpora je 

určena pro Národní archiv na řešení programového projektu č. TB100MV037 „Agenda 

státního občanství a možnosti jejího zefektivnění“ programu BETA. Tímto rozpočtovým 

opatřením se mění závazné a průřezové ukazatele upraveného rozpočtu Výdaje celkem 

z 2 556 487 000 Kč na 2 555 672 000 Kč a dále Dotace jiným subjektům z 2 457 457 000 Kč 

na 2 456 642 000 Kč. Ostatní závazné ukazatele se nemění. 

 

Rozpočtové opatření č. 2: dne 18. 4. 2013 schválilo Ministerstvo financí rozpočtové 

opatření, kterým se snižuje celkový rozpočet výdajů kapitoly 377 – Technologická agentura 

ČR o částku 220 000 Kč ve prospěch kapitoly Ministerstva obrany ČR. Účelová podpora 

z programu ALFA je určena pro  Univerzitu obrany – Fakulta vojenských technologií Brno 

z důvodu zajištění výzkumu nutných provozních parametrů perspektivních mostních 

provizórií určených pro železniční dopravu.  Tímto rozpočtovým opatřením se mění závazné a 

průřezové ukazatele upraveného rozpočtu Výdaje celkem z 2 555 672 000 Kč na 2 555 452 

000 Kč a dále Dotace jiným subjektům z 2 456 642 000 Kč na 2 456 422 000 Kč. Ostatní 

závazné ukazatele se nemění. 

 

Rozpočtové opatření č. 3: dne 28. 5. 2013 schválilo Ministerstvo financí rozpočtové 

opatření, kterým se snižuje celkový rozpočet výdajů kapitoly Technologická agentura ČR o 

částku 1 000 000 Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo obrany ČR. Účelová podpora je 

určena pro Univerzitu obrany – Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Brno na 

řešení programového projektu z programu Centra kompetence „Centrum rozvoje technologií 

pro jadernou a radiační bezpečnost“ č.TE01020445. Tímto rozpočtovým opatřením se mění 

závazné a průřezové ukazatele upraveného rozpočtu Výdaje celkem z 2 555 452 000 Kč na 

2 554 452 000 Kč a dále Dotace jiným subjektům z 2 456 422 000 Kč na 2 455 422 000 Kč. 

Ostatní závazné ukazatele se nemění. 

 

Rozpočtové opatření č. 4: dne 3. 9. 2013 schválilo Ministerstvo financí rozpočtové opatření 

související se změnou v odměňování členů předsednictva TA ČR, která vychází ze změny 

zákona č. 130/2002 Sb. Tímto rozpočtovým opatřením se mění závazné a průřezové ukazatele 

upraveného rozpočtu Převod fondu kulturních a sociálních potřeb z 178 000 Kč na 195 750 
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Kč, Platy zaměstnanců v pracovním poměru z 17 760 000 Kč na 19 535 000 Kč počet 

zaměstnanců se navýšil ze 40 na 43 (celorok). Ostatní ukazatele se nemění. 

 

 

Konečný rozpočet: 

příjmy                                       0 Kč 

výdaje kapitoly celkem                  2 662 112 476,09 Kč 

účelové výdaje – dotace jiným subjektům                  2 548 274 207,09 Kč 

institucionální výdaje – Kancelář TA ČR                             113 838 269,00 Kč 

z toho platy zaměstnanců                           22 687 700,00 Kč 

           ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené       17 322  059,00 Kč

  pojistné a příděl FKSP                                         13 058 260,00 Kč 

běžné institucionální výdaje                                                 108 824 773,67 Kč 

investiční institucionální výdaje                                                                    5 013 495,33 Kč 

  

Hodnocení dopadu provedených úprav rozpočtu   

 

Rozpočtová opatření č. 1 – 3 byla provedena z účelových výdajů na podporu projektů 

aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací rezortů Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.  

Rozpočtové opatření č. 4 ovlivnilo zásadně počet systémově stanovených funkčních míst, u 

kterých došlo k navýšení z původních 40 na 43 a s tím související úpravou závazných 

ukazatelů a položek. Úprava vchází ze zákona č. 49 ze dne 30. ledna 2013, kterým byl 

změněn zákon č. 130/2002 Sb. Dle § 36a předseda a členové předsednictva vykonávají funkci 

v pracovním poměru. 

 

Plnění ukazatelů kapitoly 

v  Kč 

Ukazatel 

Schválený  Upravený 

rozpočet 

Čerpání   Čerpání 

v % 

rozpočet   v roce 2013  

Souhrnné ukazatele     

Příjmy celkem 0 0 155 113,27 0 

Výdaje celkem 2 556 487 000 2 554 452 000 2 603 070 222,07 101,9 

Specifické ukazatele – příjmy     

Nedaňové příjmy, kapitálové 

příjmy  

a přijaté transfery celkem 0 0 155 113,27 0 

 

 

Specifické ukazatele – výdaje     

Výdaje Kanceláře Technologické 

agentury ČR  

99 030 000 99 030 000 101 518 800,39 102,5 

Dotace jiným subjektům 2 457 457 000 2 455 422 000 2 501 551 421,68 101,9 

Průřezové ukazatele     

Platy zaměstnanců a ostatní platby 

za provedenou práci 29 184 000 29 184 000 39 167 224 134,2 

Povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem 8 880 000 8 880 000 12 833 903 144,5 
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Převod FKSP 178 000 195 750 224 357 114,6 

Platy zaměstnanců v pracovním 

poměru 17 760 000 19 535 000 22 435 797 114,8 

Výdaje na výzkum a vývoj včetně 

programů spolufinancovaných 

z prostředků zahraničních 

programů 

 

 

 

2 556 487 000 

 

 

 

2 554 452 000 

 

 

 

2 603 070 222,07 

 

 

 

101,9 

v tom: ze státního rozpočtu 

celkem 

 

2 556 487 000 

 

2 554 452 000 

 

2 603 070 222,07 

 

101,9 

 v tom: institucionální podpora 

celkem 

99 030 000 99 030 000 101 518 800,39 102,5 

       účelová podpora celkem 2 457 457 000 2 455 422 000 2 501 551 421,68 101,9 

podíl prostředků 

zahraničních programů 0 0 0 0 

Účelová podpora na programy 

aplikovaného výzkumu, vývoje a 

inovací 2 457 457 000 2 455 422 000 2 501 551 421,68 101,9 

 

K o n e č n é  s t a v y  p ř í j m o v é h o  a  v ý d a j o v é h o  ú č t u  

 

Účet Limit 

v tis. Kč 

Zůstatek  

v Kč 

19-3125001  Příjmový účet SR 0 155 113,27 

0-3125001 Výdajový účet SR 0  - 2 603 070 222,07 

Celkem příjmy 0,00 155 113,27 

Celkem výdaje 0,00 - 2 603 070 222,07 

 

 

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  K č  

Položka (uskupení položek) 
Schválený Upravený Příjmy  Příjmy v % 

rozpočet rozpočet v roce 2013 v roce 2013 

21 Příjmy z úroků 

  

73,10 0 

22 Ostatní přijaté vratky transferů 

  

47 255,50 0 

23       Příjmy z prodeje nekapitálového 

majetku a ostatní příjmy 0 0 107 784,67 0 

Příjmy celkem 0 0 155 113,27 0 

 

 

Příjmy, které nejsou rozpočtovány, byly za I. - IV. čtvrtletí roku 2013 tvořeny příjmem na 

seskupení 23 z nevyčerpaných prostředků záloh na mzdy vytvořených v roce 2012, příjmy 

z úroků na účtu u ČSOB, přijatými vratkami transferů a sankcí za nedodání posudků. 

 

 

 

 

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 2013 je 98 042 461,79 Kč, tj.  

 90,09 % konečného rozpočtu a 104,3 % upraveného rozpočtu. 
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Položka 

Schválený Upravený 

rozpočet 

Čerpání v Kč Čerpání 

v % 

rozpočet  v roce 2013 v roce 

2013 

501 a 

502 

Mzdové prostředky celkem 

29 184 000 29 184 000 39 167 224 134,2 

Z toho  5011 Platy zaměstnanců 17 760 000 19 535 000 22 435 797 114,8 

 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 000 7 929 000 15 602 059 196,8 

    5022 Platy představitelů 1 720 000 1 720 000 1 129 368 65,66 

 
5024 Odstupné 

0 0 0 0,00 

 

5029 Ostatní platby za 

provedenou práci jinde 

nezařazené 4 704 000  0 0 0,00 

503 Povinné pojistné placené zaměst. 8 880 000 8 880 000 12 833 903 144,5 

513 Nákup materiálu 5 600 000 3 791 227,98 3 517 354,42 92,78 

514 Úroky a fin. výdaje 0 32 569,84 31 340 96,22 

515 PHM 435 000 413 467 96 309,76 23,29 

516 Nákup služeb 46 553 000 47 456 917,85 38 642 855,77 81,43 

517 Ostatní nákupy 3 400 000 3 908 947 3 376 654,39 86,38 

z toho 5172 Programové vybavení 800 000 730 122,50 716 206,70 98,09 

 5173 Cestovné 1 800 000  2 400 000 2 016 679,55 84,03 

 5175 Pohoštění 800 000 758 975,50 624 200,64 82,24 

518 Poskytnuté zálohy 0 0 0 0,00 

5194  Dary 0 46 563 45 401,50 97,51 

5342 Převody FKSP 178 000 195 750 224 357 114,6 

5424 Náhrady mezd v době nemoci 100 000 104 062 104 062 100,00 

Běžné výdaje kapitoly celkem 94 330 000 94 016 504,67 98 042 461,79 104,3 

 

Celkové čerpání investičních výdajů za rok 2013 je 3 476 338,60 Kč, tj. 69,34 % 

upraveného rozpočtu. 

 

Položka 

Schválený Upravený 

rozpočet 

Čerpání v Kč Čerpání 

v % 

rozpočet  v roce 2013 v roce 

2013 

6111 Programové vybavení DNM 1 200 000 1 646 846,74 1 397 907,61 84,88 

6112  Ocenitelná práva 0 580 800 18 150,00 3,13 

6119 Ostatní nehmotný majetek 0 363 000 300 000 82,64 

6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 78 530 78 530 100,00 

6123 Dopravní prostředky 0 1 086 320 1 086 320 100,00 

6125 Výpočetní technika 3 500 000 1 257 998,6 595 431 47,33 

 Investiční výdaje celkem 4 700 000 5 013 495,33 3 476 338,60 69,34 

 

 

Institucionální výdaje za rok 2013 byly čerpány ve výši 101 518 800,39 Kč, tj. 89,18 % 

konečného rozpočtu a 102,5 % upraveného rozpočtu. 
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Položka 

Schválený Upravený 

rozpočet 

Čerpání v Kč Čerpání 

v % 

rozpočet  v roce 2013 v roce 

2013 

 Institucionální výdaje celkem 99 030 000 99 030 000 101 518 800,39 102,5 

 

 

Účelové výdaje 

Položka 

Schválený Upravený 

rozpočet 

Čerpání v tis. Čerpání 

v % 

rozpočet  v roce 2013 v roce 

2013 

521 NEI transfery 

podnik.subjektům 905 000 000 1 294 502 241,4 1 361 498 794,82 105,2 

522 NEI transfery nezisk. a 

pod.org. 10 000 000 1 136 000 1 136 000 100,00 

533 NEI trans.příspěvkovým 

org. 1 420 457 000 1 129 848 958,6 1 111 621 910,95 98,4 

 NEI účelové výdaje 

celkem 2 335 457 000 2 425 487 200 2 474 256 705,77 102,0 

631 INV 

transf.podnikatel.subj. 43 000 000 27 180 053 24 583 968,91 90,5 

635 INVtransf.přísp.a 

pod.org. 79 000 000 2 754 747 2 710 747 98,40 

 INV účelové výdaje 

celkem 122 000 000 29 934 800 27 294 715,91 91,2 

 Účelové výdaje celkem 2 457 457 000 2 455 422 000 2 501 551 421,68 101,9 

 Celkem výdaje 

kapitola 2 556 487 000 2 554 452 000 2 603 070 222,07 101,9 

 

Účelové výdaje za rok 2013 byly čerpány ve výši 2 501 551 421,68 Kč, tj. 98,17 % 

konečného rozpočtu a 101,9 % upraveného rozpočtu. Čerpáno bylo na projekty programu 

OMEGA (38 049 648,47 Kč), ALFA (1 841 393 943,5 Kč), BETA (51 352 748,06 Kč) a 

Centra kompetence (570 755 081,61 Kč). 

 

Celkové výdaje kapitoly byly čerpány ve výši 2 603 070 222,07 Kč, tj. 97,78 % konečného 

rozpočtu ve výši 2 662 112 476,09 Kč a na 101,9 % upraveného rozpočtu ve výši 

2 554 452 000 Kč. 

 

Nároky nespotřebovaných výdajů (NNV) 

 

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

výdajů. NNV byly tvořeny od roku 2009 a v roce 2013 byly NNV zapojeny. 

Za 1. - 4. čtvrtletí roku 2013 byly NNV v rozpočtu zapojeny ve výši 107 660 476,09 Kč, 

z toho 14 808 269 Kč navýšení čerpání institucionálních výdajů a 92 852 207,09 Kč navýšení 

účelových výdajů. Celkový rozpočet se včetně NNV u institucionálních výdajů navýšil na 

113 838 269 Kč (z 99 030 000 Kč) a u účelových výdajů na 2 548 274 207,09 Kč (z 

2 455 422 000 Kč). Celkový upravený rozpočet ve výši 2 554 452 000 Kč po zapojení NNV 

(107 660 476,09 Kč) je v disponibilní výši 2 662 112 476,09 Kč. 
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Tvorba nároků nespotřebovaných výdajů 
      v Kč 

Nároky Institucionální Účelové Celkem 

NNV k 1. 1. 2013 83 036 434,42 259 085 837,53 342 122 271,95 

Zapojeno v roce 2013 14 808 269,00 92 852 207,09 107 660 476,09 

Zůstatek nároků k 31. 12. 

2013 68 228 165,42 166 233 630,44 234 461795,86 

Nevyčerpáno 2013 12 319 468,61 46 722 785,41 59 042 254,02 

NNV k 1. 1. 2014 80 547 634,03 212 956 415,85 293 504 049,88 

 

 

Použití NNV dle programů  

 

V programu OMEGA byl v roce 2013 předpokládaný podíl státního rozpočtu ve výši 

51 500 000 Kč. Vyplaceno bylo dle uzavřených smluv 38 572 598 Kč, po vypořádání 

průběžných zpráv 38 049 648,47 Kč. Nevyčerpáno 13 450 351,53 Kč. 

 

V programu BETA byl v roce 2013 předpokládaný podíl státního rozpočtu ve výši 

134 500 000 Kč, upravený rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření byl ve výši 

133 685 000 Kč a konečný rozpočet byl ve výši 81 882,18 tis. Kč. Vyplaceno dle uzavřených 

smluv bylo 51 352 748,06 Kč. Nevyčerpáno bylo 30 529,43 tis. Kč. Na rok 2013 bylo 

schváleno 47 výzkumných potřeb (VP). Doposud bylo vyhlášeno celkem 23 VP a kromě toho 

ještě 3 mimořádné VP, některé však byly z různých důvodů zrušeny (nepodána žádná 

nabídka, zbyla pouze jedna nabídka pro hodnocení a zadávací řízení k veřejné zakázce (VZ) 

muselo být zrušeno. U některých z nich resort netrval na opětovném vyhlášení (celkem 5 VZ). 

Opakovaně zbývá vyhlásit 6 VZ a 1 mimořádná VZ, které byly zrušeny a resorty trvají na 

jejich znovu vyhlášení. Celkem podepsáno 11 smluv včetně 2 smluv u mimořádných VZ. 

Zadávací řízení zbývá uzavřít u 3 probíhajících VZ. Celkově zbývá vyhlásit 30 VZ. 

 

V programu ALFA byl v roce 2013 předpokládaný podíl státního rozpočtu ve výši 

1 773 523 000 Kč. Konečný rozpočet po provedení rozpočtového opatření byl 1 841 878,03 

tis. Kč. Vyplaceno dle uzavřených smluv bylo 1 841 393 943,54 Kč. Nevyčerpáno 484,09 tis. 

Kč.  

 

V programu Centra kompetence byl v roce 2013 předpokládaný podíl státního rozpočtu ve 

výši 497 934 000 Kč. Konečný rozpočet po provedení rozpočtového opatření byl 573 014 tis. 

Kč. Vyplaceno dle uzavřených smluv bylo 570 755 081,61 Kč. Nevyčerpáno bylo 13 450,35 

tis. Kč. 
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Čerpání účelových prostředků v roce 2013 dle programů                                                                                           
      v tis. Kč 

Program Vyplaceno  Konečný rozpočet Nevyčerpáno 

ALFA 1 841 393,94 1 841 878,03 484,09 

BETA 51 352,75 81 882,18 30 529,43 

CK 570 755,08 573 014,00 2 258,92 

OMEGA 38 049,65 51 500,00 13 450,35 

CELKEM 2 501 551,42 2 548 274,21 46 722,79 

 

 
v tis. Kč 

Druh výdajů Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Zapojení 

nároků 

Konečný 

rozpočet 

Čerpání 

rozpočtu 

Rozdíl 

konečný 

rozpočet-

čerpání 

Institucionální 

výdaje 

99 030 99 030 14 808,269 113 838,269 101 518,8 12 319,47 

Účelové 

výdaje 

2 457 457 2 455 422 92 852,21 2 548 274,21 2 501 551,42 46 722,79 

Celkem 2 556 487 2 554 452 107 660,48 2 662 112,48 2 603 070,22 59 042,25 

 

 

 

Zálohové platby 

 

Zálohové platby na práci a dodávky investičního charakteru nebyly v roce 2013 poskytovány. 

V oblasti neinvestičních prostředků byly poskytnuty zálohy ve výši 3 425 261,64 Kč. Ke 

konci roku 2013 byly předepsány dodavatelské faktury ve výši 7 278 325,11 Kč za zakázky 

uskutečněné v tomto období. Faktury došlé v tomto období byly uhrazeny v lednu roku 2014. 
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Grafické porovnání výdajů 2009 - 2013 

  2009 2010 2011 2012 2013  

Platy,ost. osob. výdaje, pojistné 66            7 596               13 538                  28 785              52 844     

Institucionální výdaje 819          14 477               38 426                  70 251             101 519     

Účelové výdaje -  -           776 551              1 828 324          2 501 551     

Výdaje celkem (v tis. Kč) 819          14 477              814 977              1 898 575          2 603 070     
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Komentář k čerpání jednotlivých dílčích položek běžných výdajů kapitoly  

 

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2013 schválen ve výši 17 760 000 Kč, upravený rozpočet ve 

výši 19 535 000 Kč, po zapojení NNV 3 152 700 Kč a po rozpočtovém opatření schváleném 

MF je konečný rozpočet 22 687 700 Kč. Roční limit počtu zaměstnanců po rozpočtovém 

opatření byl stanoven ve výši 42, průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2013 byl 

42,6. Čerpáno pak bylo 22 435 797 Kč, tedy 114,85 % upraveného rozpočtu. 

  

5021 Ostatní osobní výdaje 

Rozpočet položky byl na rok 2013 stanoven ve výši 5 000 000 Kč, upravený rozpočet byl ve 

výši 7 929 000 Kč, po zapojení NNV 7 673 059 Kč je konečný rozpočet 15 602 059 Kč, 

čerpáno k 31. 12. 2013 bylo 15 602 059 Kč, tj. 196,77 % upraveného rozpočtu. 

 

5022 Platy představitelů státní moci 

Rozpočet 1 720 000 Kč, čerpáno 1 129 368 Kč, tj. 65,66 % schváleného 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. 2013 schválen ve výši 6 530 000 Kč. NNV ve výši 2 895 135 

Kč, konečný rozpočet 9 425 135 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 9 425 135 Kč, tj. 144,34 

% 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. 2013 schválen ve výši 2 350 000 Kč. Zapojení NNV ve výši 

1 058 768 Kč, konečný rozpočet 3 408 768 Kč.  Prostředky byly čerpány ve výši 3 408 768 

Kč, tj. 145,05 % schváleného rozpočtu. 

 

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 

Rozpočet položky činil 4 510,68. Kč, čerpán byl ve výši 2 391 Kč, tj. 53,01 % schváleného 

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

   

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2013 schválen ve výši 4 050 000 Kč, upravený rozpočet ve výši 

2 148 276,28 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 2 012 421,78 Kč, tj. 93,68 % rozpočtu po 

změnách. Z položky byly hrazeny výdaje na pořízení firewallu, kuchyňských spotřebičů, 

switche, telefonů, televize, navigace a skeneru v hodnotě 364 644,88 Kč, na pořízení nábytku 

do kanceláří v celkové výši 580 452,30 Kč a na pořízení notebooků a mobilů v celkové výši 

1 067 324,60 Kč. 
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5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 

Schválený rozpočet byl ve výši 1 550 000 Kč. Rozpočet položky činil po změnách 

1 638 441,02 Kč, čerpán byl ve výši 1 502 541,64 Kč, tj. 91,71 % upraveného rozpočtu. Z 

položky byly hrazeny výdaje na nákup drobného materiálu, kancelářských potřeb, 

propagačních předmětů 154 tis. Kč, vizitky, tonery, dekorace, odpadkové koše, zámky, klíče. 

 

5142 Realizované kurzové ztráty 

Rozpočet položky činil po změnách 32 569,84 Kč, čerpán byl ve výši 31 339,95 Kč, tj. 

96,22% upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje související s kurzovými rozdíly 

při vyúčtování zahraničních služebních cest zaměstnanců a proplácení odměn za posudky 

zahraničním oponentům. 

 

5156 Pohonné hmoty a maziva 

Rozpočet položky činil 435 000 Kč, upravený 413 467 Kč, čerpán byl ve výši 96 309,76 Kč, 

tj. 23,29% upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na nákup pohonných hmot 

související s provozem firemních vozidel, pořízených na základě smluv o operativním 

leasingu č. 39 a č. 56. Se společností CCS Českou společností pro platební karty, s.r.o., byla 

uzavřena smlouva č. 51, s následným vystavením čipových karet CCS limit. 

 

5161 Služby pošt 

Rozpočet položky činil 200 000 Kč, po změnách 120 236 Kč, čerpán byl ve výši 95 446 Kč, 

tj. 79,38 % upraveného rozpočtu. Z položky bylo hrazeno poštovné a další poštovní služby. 

 

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 

Rozpočet položky činil 1 000 000 Kč, čerpán byl ve výši 948 510 Kč, tj. 94,85% schváleného 

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 40 000 Kč, upravený 12 293,49 Kč, čerpán byl ve výši 12 293,49 Kč, 

tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na bankovní služby, 

zejména se jednalo o bankovní poplatky hrazené České národní bance a Československé 

obchodní bance, a.s. 

 

5164 Nájemné 

Rozpočet položky činil 8 000 000 Kč, upravený rozpočet ve výši 7 477 611,34 Kč, čerpán byl 

ve výši 6 990 617,05 Kč, tj. 93,49 % upraveného rozpočtu. Z položky bylo hrazeno 

jednorázové roční nájemné na základě uzavřené nájemní smlouvy č. 25 se společností 

Hadovka Property, s.r.o., jejímž předmětem je užívání prostor pro kanceláře Technologické 

agentury ČR. Dále je z této položky hrazen pronájem komunikačního serveru Ericsson 

BusinessPhone 250, na základě uzavřené nájemní smlouvy č. 26 se společností BusinessCom, 

nájemné kancelářských prostor na základě uzavřené nájemní smlouvy č. 95 se společností 

Evropská 37, leasing firemních vozidel a další drobné pronájmy. 

 

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 
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Schválený rozpočet byl ve výši 3 000 000 Kč. Rozpočet položky činil po změnách 

8 444 031,20 Kč, čerpán byl ve výši 4 357 996,10 Kč, tj. 51,61 % upraveného rozpočtu.  

Čerpání bylo tvořeno výdaji vyplývajícími z uzavřené smlouvy č. 66 se společností JUDr. 

Pavel Holec, služby tiskového mluvčího a poradenské služby firmy VAVPRO CZ, PWC, Ing. 

Pavla Komárka, PhDr. Miloslava Hrubého, p. Juraje Chmiela, doc. Ing. Miroslava Hájka, 

Institutu kontroly, o. p. s., firem Relsie, Naviga4, Národního vzdělávacího fondu a doc. Ing. 

Arnošta Katolického, CSc. 

 

5167 Služby školení a vzdělávání 

Rozpočet položky činil 600 000 Kč, upravený rozpočet ve výši 166 784 Kč, čerpán byl ve 

výši 135 706 Kč, tj. 81,37%  upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje za školící 

a vzdělávací služby pro zaměstnance TA ČR. 

 

5168 Služby zpracování dat 

Schválený rozpočet ve výši 200 000 Kč. Rozpočet položky činil po změnách 65 000 Kč, 

čerpán byl ve výši 59 193 Kč, tj. 91,07% 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. 

 

5169 Nákup ostatních služeb 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2013 schválen ve výši 33 513 000 Kč. Po provedení 

rozpočtových opatření rozpočet po změnách činil 30 170 961,82 Kč. Prostředky byly čerpány 

ve výši 26 043 094,13 Kč, tj. 86,32% rozpočtu po změnách. 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 (2 625 821 Kč), a výdaje spojené s proplácením odměn 

oponentů a zpravodajů programů ALFA, BETA, OMEGA a Centra kompetence 

(12 410 203,05 Kč). 

Podstatnou část položky představují provozní náklady související s nájmem kancelářských 

prostor TA ČR v prostorách Hadovka Property, s.r.o. (1 888 584,69 Kč), úklidové práce 

(479 750 Kč), provozní náklady související s nájmem kancelářských prostor TA ČR 

v prostorách Evropská 37 (624 900 Kč), poplatek TAFTIE (258 590 Kč) a softwarové služby 

(606 380 Kč). Zbývající část položky představovaly výdaje na grafické služby, nákup 

stravenek (437 800 Kč), inzerci, zajištění a provoz spisové služby PLUS v souladu 

s uzavřenou smlouvou č. 10, úhradu výdajů členů Kontrolní rady TA ČR, která je kontrolním 

orgánem, analýzy výzkumu, vývoje a inovací, e-learningové kurzy pro hodnotitele, licence, 

aktualizace systému ASPI, monitoring tisku, audit za rok 2012 a v roce 2013, on-line 

připojení na MagnusWeb, stěhování, prezentace a propagace TA ČR a ostatní služby       

(6 711 050 Kč). 

 

5172 Programové vybavení 

Rozpočet položky činil 800 000 Kč, po rozpočtovém opatření 730 122,50 Kč, čerpán byl ve 

výši 716 206,70 Kč, tj. 98,09 % upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na 2. 

licenci softwaru OK mzdy 8 410 Kč, Adobe software 90 200 Kč a SQL server a Office Home 

za 493 320 Kč a prezentační filmy 124 000 Kč. 
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5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2013 schválen ve výši 1.800 00 Kč. Po provedení rozpočtových 

opatření činil rozpočet po změnách 2 400 000 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 

2 016 679,55 Kč, tj. 84,03% z 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 či výjezdních zasedání TA ČR. 

5173.01 Cestovné – zahraniční v celkové částce 1.328,665 tis. Kč 

1.  Brusel – Belgie, 23. – 24. leden 2013 

Účastníci: RNDr. Martin Bunček, Ph.D.; Ing. Mgr. Pavlína Slavíková; Táňa Perglová 

Zahraniční pracovní cesta za účelem setkání se zástupci Stálého zastoupení ČR při EU/EK a 

účasti na workshopu TAFTIE. Celkové náklady na služební cestu činily 58,799 tis. Kč. První 

den jednali zástupci TA ČR ohledně nových podnětů pro rozvinutí další spolupráce s EK a 

dalšími aktéry v oblasti VaVaI. Druhý den se RNDr. Martin Bunček, Ph.D. a Ing. Mgr. 

Pavlína Slavíková zúčastnili TAFTIE Academy networking workshop – Joint Programme 

Evaluations, kde získali možnosti k rozvinutí spolupráce s agenturami s obdobnou činností 

jako TA ČR. Předmětem zájmu agentur byla společná evaluace programu 

EUROSTARS/EUREKA. 

2. Vietnam – Thajsko – Myanmar, 19. – 26. leden 2013 

Účastník: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo 

Zahraniční pracovní cesta za účelem jednání na Business Forum. Celkové náklady na služební 

cestu činily 89,521 tis. Kč. V navštívených zemích byly navázány nové kontakty a na jednání 

Státní agentury pro technologie a inovaci VSR ve Vietnamu bylo podepsáno Memorandum o 

porozumění mezi TA ČR a SATI. 

3. Helsinky – Finsko, 11. – 13. únor 2013 

Účastníci: Ing. Rut Bízková; Ing. Pavel Komárek, CSc.; doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo; RNDr. 

Martin Bunček, Ph.D.; Ing. Luděk Knorr; Mgr. Petr Matolín 

Zahraniční cesta zástupců TA ČR v rámci pracovní návštěvy finské agentury TEKES. 

Celkové náklady na služební cestu činily 110,718 tis. Kč. Pracovní cesta sloužila k navázání 

spolupráce s partnerskou agenturou, získání inspirativních informací a best practices, a taktéž 

k získání kontaktů na významné osoby. 

 

 

4. Amsterdam - Nizozemí, 21. – 22. únor 2013 

Účastník: Ing. Miroslav Janeček CSc. 

Zahraniční služební cesta na jednání pracovní skupiny pro hodnocení programů (Task Force 

BIEE) v rámci TAFTIE. Celkové náklady na služební cestu činily 18,498 tis. Kč. Jednání 
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pracovních skupin jsou důležitá pro výměnu know-how a best practices mezi členskými 

organizacemi. Díky tomuto jednání získala TA ČR užitečné poznatky o hodnocení programů 

a šanci na zlepšení procesů. 

5. Dublin – Irsko, 28. únor – 1. březen 2013 

Účastník: Ing. Marie Stehlíková 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na konferenci ke Společnému programování – 

Joint Programming Conference. Celkové náklady na služební cestu činily 11,029 tis. Kč. 

Společné programování je mechanismem EK. Podstatou je společná koordinace a sladění 

výzkumných programů členských států, aby nedocházelo k duplicitám ve výzkumu a byly co 

nejefektivněji nasměrovány národní zdroje pro nadnárodní problémy. 

6. Innsbruck – Rakousko, 28. únor – 2. březen 2013 

Účastníci: Táňa Perglová, Mgr. Petr Matolín 

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

(EWG). Celkové náklady na služební cestu činily 18,529 tis. Kč. Zasedání TAFTIE EWG 

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.  

7. Helsinky – Finsko, Brusel – Belgie, 5. – 7. březen 2013 

Účastníci: RNDr. Martin Bunček, Ph.D.; Táňa Perglová; Ing. Mgr. Pavlína Slavíková 

Zahraniční cesta do finské agentury TEKES na Workshop Technology Access Programme 

a na setkání se zástupci Stálého zastoupení ČR a SR při EU a Evropské komise v Bruselu. 

Celkové náklady na pracovní cestu dosáhly 72,790 tis. Kč. V rámci služební cesty nejprve 

jednali zástupci TA ČR o konkrétních oblastech budoucí spolupráce a na workshopu se 

detailně seznámili s programem Technology Access, jehož smyslem je usnadnit transfer 

technologií z velkých nadnárodních společností do středních a malých podniků. Poslední den 

se RNDr. Martin Bunček, Ph.D. a Táňa Perglová účastnili jednání se zástupci Stálého 

zastoupení ČR a SR při EU a Evropské komisi. Toto jednání přineslo důležité informace pro 

další vývoj OP VVV a OP PIK a budoucí implementaci. 

 

8. Štrasburk – Francie, 11. – 12. březen 2013 

Účastníci: RNDr. Martin Bunček, Ph.D.; Ing. Rut Bízková; Mgr. Petr Matolín 

Zahraniční služební cesta s účastí na pracovní snídani s českými poslanci Evropského 

parlamentu. Celkové náklady na pracovní cestu činily 91,873 tis. Kč. Na pracovní snídani 

jednali zástupci TA ČR s europoslanci o zlepšení VaV v ČR, přípravě OP SF EU, hodnocení 

projektů, zajištění přílivu zahraničních vědeckých kapacit do ČR, spolupráci soukromého 

sektoru a vysokých škol, neúspěšnosti českých žadatelů o evropské granty, popularizaci vědy 

v ČR, nedostatku studentů na technických oborech atd. 

9. Madrid – Španělsko, 18. – 20. březen 2013 
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Účastníci: Ing. Zuzana Lavičková; Ing. Michaela Kopalová 

Zahraniční služební cesta týkající se setkání na TAFTIE Academy networking workshop – 

Project selection procedures. Celkové náklady na pracovní cestu činily 27,918 tis. Kč. 

Workshop probíhal za účasti sedmi agentur podporujících VaV na téma Procesy výběru 

projektů. Každá agentura (vč. TA ČR) prezentovala své způsoby výběru projektů, způsoby 

výběru hodnotitelů, délky trvání jednotlivých výzev, kritéria, přístupy ve financování atp. 

10. Amsterdam – Nizozemí, 14. – 15. duben 2013 

Účastník: Ing. Miroslav Janeček CSc. 

Zahraniční služební cesta za účelem jednání pracovní skupiny pro hodnocení programů (Task 

Force BIEE) v rámci TAFTIE. Celkové náklady na služební cestu činily 24,432 tis. Kč. 

Jednání pracovních skupin jsou důležitá pro výměnu know-how a best practices mezi 

členskými organizacemi. Na tomto jednání se diskutovalo o metodice pro vzájemné srovnání 

jednotlivých členských agentur a o nástroji, který bude sloužit k výměně zkušeností v oblasti 

dopadu činnosti agentur a jejich efektivnosti. 

11.  Vídeň – Rakousko, 15. duben 2013 

Účastník: Ing. Mgr. Pavlína Slavíková 

Jednodenní zahraniční služební cesta týkající se setkání na TAFTIE Academy networking 

workshop – Follow up WS: Monetary fundung for R&D: direct subsides vs. tax schemes – 

current developments and recent experiences. Celkové náklady na pracovní cestu činily 

6,714 tis. Kč. Jednání bylo zaměřeno především na nepřímou podporu VaV. Výsledkem se 

tak stal přehled o poskytování nepřímé podpory včetně jejich možností v členských zemích 

TAFTIE. 

 

 

12.  Stockholm – Švédsko, 21. – 22. duben 2013 

Účastník: Ing. Marie Stehlíková 

Zahraniční cesta za účelem účasti na TAFTIE Academy Staff training. Celkové náklady na 

pracovní cestu činily 20,483 tis. Kč. TAFTIE školení jsou zaměřena na prohlubování znalostí 

a schopností zaměstnanců členských organizací TAFTIE. Hlavním tématem školení byl 

Inovační proces a jeho čtyři základní charakteristiky. 

13. Dublin – Irsko, 29. duben 2013 

Účastník: Mgr. Marie Novotná 

Zahraniční služební cesta uskutečněná za účelem účasti na konferenci „Podpora inovací a 

posílení spolupráce v rámci EU“ pořádaná Evropským institutem pro inovace a technologie 

pod záštitou irského předsednictví. Celkové náklady na pracovní cestu činily 19,995 tis. Kč. 

Evropský inovační a technologický institut je první iniciativou svého druhu zřízenou EU, 

jejímž posláním je zvýšit dlouhodobě udržitelný ekonomický růst a konkurenceschopnost 

Evropy podporou inovační kapacity EU. Spolupráce je realizována v rámci znalostního 

trojúhelníku (tj. výzkum, vysokoškolské vzdělávání, podnikání a inovace) prostřednictvím 
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znalostních a inovačních společenství zaměřených na určitá témata. Konference se zabývala 

shrnutím dosavadních zkušeností před vyhlášením další výzvy. 

14.  Německo – Mnichov, 5. – 7. květen 2013 

Účastníci: Ing. Pavel Komárek; Ing. Zuzana Lavičková 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na konferenci Creating markets from research 

results. Celkové náklady na pracovní cestu činily 22,944 tis. Kč. Konference pořádaná 

Evropským patentovým úřadem, OECD a Technickou univerzitou v Mnichově na téma: 

Komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Účast zástupců TA ČR na mezinárodních 

konferencích je důležitá zejména kvůli informovanosti agentury ohledně nových přístupů a 

problémových řešení. 

15. Tokio – Japonsko, 24. květen – 1. červen 2013 

Účastník: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo 

Zahraniční pracovní cesta za účelem spolupráce s agenturami NEDO a JST. Celkové náklady 

na služební cestu činily 64,268 tis. Kč. Na japonských institucích bylo prezentováno poslání, 

aktivity TA ČR a programy agentury se zaměřením na program Delta. Následně se 

projednávaly podmínky a postup vedoucí k podepsání Memoranda o porozumění mezi TA 

ČR a japonskými agenturami NEDO a JST. 

 

16. Graz – Rakousko, 13. – 15. květen 2013 

Účastníci: Ing. Luděk Knorr; Mgr. Petr Matolín 

Zahraniční pracovní cesta realizovaná za účelem účasti na zasedání TAFTIE - Executive 

Working Group (EWG) a TAFTIE Academy networking workshop – Preparing for Horizon 

2020. Celkové náklady na služební cestu činily 22,270 tis. Kč. Služební cesta zahrnovala 

dvoudenní meeting EWG, kde se projednávalo aktuální dění v TAFTIE a jednodenní 

workshop, při kterém si členské agentury sdílely zkušenosti s přípravou na Horizon 2020. 

17. Anglie – Cambridge, 26. – 27. květen 2013 

Účastníci: Ing. Marie Stehlíková; RNDr. Martin Bunček, Ph.D. 

Zahraniční služební cesta za účelem účasti na finální prezentaci výstupů projektu spolupráce 

s Cambridge University na téma „Exploring the Impact of Policy Intervention of the Czech 

Republic´s Technology Agency: International Best Practices for Establishing a Programme 

Evaluation Methodology“. Celkové náklady na služební cestu činily 35,543 tis. Kč. 

Zpracovatelský tým na prezentaci představil výstup projektu – zprávu včetně doporučení pro 

TA ČR. 

18. Bratislava – Slovenská republika, 11. červen 2013 

Účastník: Ing. Miroslav Janeček CSc. 

Zahraniční služební cesta za účelem účasti na výroční konferenci Agentúry pre podporu 

výskumu a vývoja. Celkové náklady na služební cestu činily 2,087 tis. Kč. Na konferenci 
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přednášel pan Ing. M. Janeček CSc. na téma „Zkušenosti TA ČR s podporou aplikovaného 

VaV ve čtvrtém roce existence TA ČR.“ 

19. Vídeň – Rakousko, 9. – 11. červen 2013 

Účastníci: Ing. Pavel Komárek; Mgr. Petr Matolín 

Zahraniční služební cesta za účelem účasti na TAFTIE Annual Conference 2013 a TAFTIE 

Board Meeting. Celkové náklady na služební cestu činily 22,321 tis. Kč. Jednodenní 

konference se skládala ze tří částí – VaVaI nástroje a mechanismy pro společenské a 

hospodářské výzvy, Souhra regionálních, národních a evropských úrovní pro efektivnější 

výzkumné systémy v Evropě a Dovednosti a vlastnosti lidských zdrojů ve VaVaI a 

v agenturách na podporu VaVaI. Náplní jednodenního meetingu bylo přijetí nových členů, 

zhodnocení dění v TAFTIE, předložení nové verze rozpočtu a informace o práci pracovních 

skupin. 

 

 

20. Amsterdam – Nizozemí, 17. – 18. červen 2013 

Účastník: Ing. Mgr. Pavlína Slavíková 

Zahraniční služební cesta za účelem jednání pracovní skupiny pro hodnocení programů (Task 

Force BIEE) v rámci TAFTIE. Celkové náklady na služební cestu činily 19,103 tis. Kč. 

Jednání pracovních skupin jsou důležitá pro výměnu know-how a best practices mezi 

členskými organizacemi. Na tomto jednání se diskutovalo se zástupci společnosti Technopolis 

ohledně indikátorové sady pro vyhodnocení efektivity nástrojů. 

21.  Helsinky – Finsko, 18. – 20. červen 2013 

Účastník: Mgr. Martin Kobert 

Zahraniční pracovní cesta uskutečněná za účelem setkání pracovní skupiny k draftu Nařízení 

o blokových výjimkách. Celkové náklady na služební cestu činily 23,356 tis. Kč. Na setkání 

se projednávaly články Nařízení o blokových výjimkách týkající se VaV, tedy obecná 

ustanovení článku 1 a 2, sekce III a pojmy. 

22.  Brusel – Belgie, 26. červen 2013 

Účastníci: RNDr. Martin Bunček, Ph.D.;  Ing. Rut Bízková;  Mgr. Petr Matolín; Táňa 

Perglová; prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.  

Zahraniční služební cesta uskutečněná za účelem návštěvy České styčné kanceláře pro 

výzkum, vývoj a inovace (CZELO) a účasti na semináři o TA ČR „Role of the Technology 

Agency of the Czech Republic in boosting the competitiveness of the European Union“. 

Celkové náklady na služební cestu činily 61,357 tis. Kč. Pracovní cesta přinesla řadu 

nejnovějších informací o přípravě Horizon 2020, dále důležité informace o činnosti CZELO a 

kvalitní prezentaci TA ČR na úrovni EU. 

23. Bratislava – Slovenská republika, 23. srpen 2013 

Účastníci: Ing. Rut Bízková;  Táňa Perglová 
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Zahraniční pracovní cesta realizovaná na základě pozvání státního tajemníka Štefana 

Chudoby. Celkové náklady na služební cestu činily 6,555 tis. Kč. Pracovní cesta zahrnovala 

setkání se zástupci Ministerstva školství, vedy, výskumu a športu SR. Díky této služební cestě 

byla navázána úzká spolupráce s MŠVVŠ, které velmi ocenilo zkušenosti a sdílnost TA ČR, a 

dále byla domluvena další spolupráce v oblasti využití výzkumných center. 

24. Hanoj, Thai Binh – Vietnam, 11. – 18. srpen 2013 

Účastníci: Ing. Pavel Komárek; Mgr. Petr Matolín 

Zahraniční pracovní cesta za účelem jednání a spolupráce ve Vietnamu. Celkové náklady na 

služební cestu činily 106,295 tis. Kč. Na zahraniční cestě byly uskutečněny jednání na SATI, 

jednání se zástupci MOST, jednání se zástupci VCCI, jednání na NISTPASS a účast na 

technologické výstavě TechDemo v provincii Thai Binh. Výsledkem této cesty bylo zejména 

prohloubení česko-vietnamské spolupráce včetně navázání osobních kontaktů potřebných pro 

úspěšnou realizaci spolupráce TA ČR a Vietnamu v oblasti VaVaI, dále rozšíření povědomí o 

TA ČR mezi vietnamskými institucemi a předání seznamu českých firem, zabývajících se 

technologiemi žádanými vietnamskou stranou. 

25. Brusel – Belgie, 5. září 2013 

Účastník: Mgr. Martin Kobert 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na workshopu „How to get the prototype to the 

market?“. Celkové náklady na služební cestu činily 21,417 tis. Kč. Workshop se zabýval 

problematikou prototypů a jejich praktického uplatnění na trhu.  

26. Vídeň – Rakousko, 15. – 17. září 2013 

Účastníci: Mgr. Petr Matolín; Ing. Mgr. Pavlína Slavíková; Ing. Miroslav Janeček CSc. 

Zahraniční služební cesta za účelem jednání pracovní skupiny pro hodnocení programů (Task 

Force BIEE), dále účast na Taftie Expert Session a účast na zasedání TAFTIE - Executive 

Working Group (EWG). Celkové náklady na služební cestu činily 20,498 tis. Kč. První den 

se Ing. Miroslav Janeček CSc zúčastnil jednání zaměřené na stav veřejné zakázky týkající se 

projektu BIEE, jejíž splnění bylo svěřeno firmě Technopolis. Druhá část jednání byla 

věnována „meetingu expertů“. Druhý den se všichni tři zástupci TA ČR zúčastnili TAFTIE 

Expert Session, kde bylo představeno zadání pro Technopolis a předpokládaný výstup 

zakázky. Poslední den se Mgr. Petr Matolín a Ing. Mgr. Pavlína Slavíková zúčastnili TAFTIE 

EWG, na kterém se projednávalo aktuální dění v TAFTIE 

27. Lipsko – Německo, 17. – 18. září 2013 

Účastník: Marcel Kraus, MSc. 

Zahraniční pracovní cesta do Fraunhoferova institutu MOEZ za účelem zadání k peer review 

zadávací dokumentace programu GAMA, PP1. Celkové náklady na služební cestu činily 

5,581 tis. Kč. Cílem zahraniční cesty bylo představení programu GAMA včetně jeho specifik 

a zodpovězení otázek pro peer review zadávací dokumentace. 

28. Drážďany – Německo, 25. září 2013 

Účastníci: RNDr. Martin Bunček, Ph.D.;  Ing. Rut Bízková; Marcel Kraus, MSc. 
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Zahraniční pracovní cesta na Saské ministerstvo vědy a umění. Celkové náklady na služební 

cestu činily 1,633 tis. Kč. Zahraniční služební cesta se týkala technologické politiky v Sasku a 

podpory transferu technologií.   

29. Kréta – Řecko, 25. – 27. září 2013 

Účastník: Ing. Róbert Kuchár 

Zahraniční pracovní cesta s účastí na 11th Peer Rewiev Workshop. Celkové náklady na 

zahraniční cestu činily 3,486 tis. Kč. Workshop přinesl nové poznatky o implementaci a 

přípravě S3 strategií v různých státech, dále cenné rady pro přípravu a implementaci S3 pro 

ČR, navázání nových kontaktů a rozšíření poznatků a zkušeností. 

30. Washington, D. C. – USA, 16. – 19. říjen 2013 

Účastník: Prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na výroční konferenci American Evaluation 

Association. Celkové náklady na zahraniční cestu činily 6,646 tis. Kč. Na konferenci se 

prezentovaly výzkumy v oblasti evaluace, její metodologie a výsledky evaluací programů 

z hlediska výsledků, výstupů a dopadů. Přínosem konference bylo získání kontaktů na 

evaluační organizace a jiné zahraniční poskytovatele. 

31. Kodaň – Dánsko, 22. – 24. říjen 2013 

Účastníci: Ing. Zuzana Těšínská; Mgr. Lukáš Horský; Ing. Milan Holl, CSc. 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na TAFTIE Academy networking workshop – 

Project monitoring. Celkové náklady na zahraniční cestu činily 46,641 tis. Kč. Workshop 

přinesl seznámení s přístupy ostatních evropských agentur při hodnocení a monitoringu 

projektů.  

32. Belgie – Brusel, 6. – 7. listopad 2013 

Účastník: Ing. Mgr. Pavlína Slavíková 

Zahraniční služební cesta za účelem jednání pracovní skupiny pro hodnocení programů (Task 

Force BIEE). Celkové náklady na zahraniční cestu činily 17,490 tis. Kč. Na jednání pracovní 

skupiny byly projednány základní informace shrnující dosavadní průběh projektu včetně 

možnosti pokračování v roce 2014 a následovaly diskuze týkající se významných dokumentů.   

33. Vídeň – Rakousko, 13. – 15. listopad 2013 

Účastníci: Ing. Pavel Komárek; Ing. Miroslav Janeček CSc. 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na mezinárodní konferenci Evaluation of STI 

policies, instruments and organisations: new horizons and new challenges. Celkové náklady 

na zahraniční cestu činily 8,934 tis. Kč. Účelem konference byla výměna zkušeností z daného 

oboru a účastníci byli osoby, zabývající se tvorbou národních politik v oblasti VaVaI, vědci, 

ale i zástupci poskytovatelů a dalších zájmových skupin. 

34. Varšava – Polsko, 12. – 13. listopad 2013 

Účastníci: Ing. Marie Stehlíková; Ing. Lucie Rosecká 
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Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na konferenci ke Společnému programování – 

Joint Programming Conference. Celkové náklady na zahraniční cestu činily 31,922 tis. Kč. 

Semináře se účastnilo několik zástupců evropských zemí a hlavním tématem bylo PCP. 

35. Vilnius – Litva, 13. – 15. listopad 2013 

Účastník: Táňa Perglová 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na konferenci litevského předsednictví – Invest in 

Researchers. Celkové náklady na zahraniční cestu činily 4,158 tis. Kč. Konference pořádaná 

litevskou Akademií věd v rámci litevského předsednictví v Radě EU, součástí byla i účast 

v panelu Using European Structural and Investment Funds včetně prezentací na téma SF a 

lidské zdroje. 

36. Taiwan – Taipei, Korea – Soul, Japonsko – Tokio, Fukuoka,  

 23. listopad – 8. prosinec 2013 

Účastník: doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo 

Zahraniční pracovní cesta za účelem spolupráce s agenturami DoIT, NSC, KIAT, KEMCO a 

JST. Celkové náklady na služební cestu činily 89,919 tis. Kč. V navštívených zemích byly 

v jednotlivých agenturách projednány možnosti mezinárodní spolupráce a podmínky 

k implementaci programu Delta. 

37. Brusel – Belgie, 25. – 26. listopad 2013 

Účastníci: RNDr. Martin Bunček, Ph.D.; Ing. Mgr. Pavlína Slavíková; Táňa Perglová 

Zahraniční pracovní cesta za účelem individuální schůzky s EK a účasti na akci EIP Smart 

cities and communities: Leading the way in making Europe´s cities smarter. Celkové náklady 

na zahraniční cestu činily 56,083 tis. Kč. Pracovní cesta proběhla v návaznosti na setkání 

předsedkyně TA ČR s komisařkou pro Výzkum a inovace, které se uskutečnilo v 18. října 

2013 v Praze. Přínosem této cesty bylo navázání vztahů s DG Research and Innovation. 

38. Antverpy – Belgie, 25. – 26. listopad 2013 

Účastník: Ing. Rut Bízková 

Zahraniční služební cesta za účelem účasti na TAFTIE Policy Forum a TAFTIE Board 

Meeting. Celkové náklady na zahraniční cestu činily 12,443 tis. Kč. Výsledkem zahraniční 

cesty byla účast na jednání rozhodujícího orgánu TAFTIE a získání informací o činnosti 

TAFTIE v roce 2013 a o plánech na rok 2014. 

39. Madrid – Španělsko, 2. – 5. prosinec 2013 

Účastník: Mgr. Petr Matolín 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na Technologické misi do Španělska organizované 

CzechInvest. Celkové náklady na zahraniční cestu činily 36,060 tis. Kč. Výsledkem této 

zahraniční služební cesty bylo získání podrobnějších informací o španělských VaV 

institucích, navázání osobních kontaktů se španělskými organizacemi CDTI, PCM a CIEMAT 

a možnosti spolupráce. 

40. Budapešť – Maďarsko, 9. – 11. prosinec 2013 
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Účastník: Michaela Orlová 

Zahraniční pracovní cesta za účelem účasti na V4 R&D Infrastructure Workshop. Celkové 

náklady na zahraniční cestu činily 8,356 tis. Kč. V4 R&D Infrastructure Workshop se konal 

v Národní inovační kanceláři v Budapešti, při příležitosti Maďarského předsednictví V4 a ve 

spolupráci s Ministerstvem pro národní ekonomiku. Hlavním posláním workshopu bylo 

podpořit rozšíření a prohloubení budoucí možné spolupráce “Zemí Visegrádské čtyřky“. 

 

 

5175 Pohoštění 

Rozpočet položky činil 800 000 Kč, upravený rozpočet ve výši 758 975,50 Kč byl čerpán ve 

výši 624 200,64 Kč, tj. 82,24 % 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. 

 

5194 Dary 

Upravený rozpočet 46 563 Kč, čerpáno 45 401,50 Kč, tj. 97,51 % upraveného rozpočtu. 

Z položky byly hrazeny ceny TA ČR 37 050 Kč, cena pro vítěze Spolupráce 3 500 Kč a 

dárkové předměty. 

 

5424 Náhrady mezd v době nemoci 

Rozpočet 100 000 Kč, upravený rozpočet 104 062 Kč, čerpání 104 062 Kč, tj. 100,00% 

upraveného rozpočtu. Náhrady mezd byly čerpány v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

 

5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 

Schválený rozpočet položky činil 20 000 0000 Kč, upravený rozpočet 16 945 000 Kč, čerpán 

byl ve výši 16 508 674 Kč, tj. 97,43% upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty 

neinvestiční dotace fyzickým osobám provozujícím podnikatelskou nebo jinou samostatně 

výdělečnou činnost v programech ALFA a BETA. 

 

5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým 

osobám 

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2013 schválen ve výši 885 000 000 Kč. Po provedení 

rozpočtových opatření byl ve výši 1 277 557 241,4 Kč a zapojení NNV konečný rozpočet 

1 363 094 408,49 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 1 344 990 120,82 Kč, tj. 105,28% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace subjektům zřízeným 

podle obchodního zákoníku v programech ALFA, BETA, CK a OMEGA. NNV byly 

zapojeny v rámci programu ALFA, konkrétně pro financování 3. veřejné soutěže. 

 

5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 

Schválený rozpočet ve výši 10 000 000 Kč byl upraven na 1 136 000 Kč, čerpán ve výši 1 136 

000 Kč, tj. 100 % v rámci programu OMEGA. 

 

5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 
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Rozpočet položky byl k 1. 1. 2013 schválen ve výši 700 000 000 Kč. Po provedení 

rozpočtových opatření byl ve výši 811 125 897,48 Kč a po zapojení NNV konečný rozpočet 

ve výši 815 955 897,48 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 808 695 744,32 Kč, tj. 99,7% 

upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace vysokým školám v  

programech ALFA, BETA, CK a OMEGA. 

 

5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 

Schválený rozpočet byl ve výši 720 457 000 Kč. Rozpočet položky činil po změnách 

312 391 061,12 Kč a po zapojení NNV 314 286 101,12 Kč, čerpán byl ve výši 

296 594 166,63 Kč, tj. 94,94 % upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty neinvestiční 

dotace veřejným výzkumným institucím v  programech ALFA, BETA, CK a OMEGA. 

 

5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

Schválený rozpočet položky činil 6 332 000 Kč, čerpán byl ve výši 6 332 000 Kč, tj. 100 % 

schváleného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace cizím příspěvkovým 

organizacím v  programu ALFA v roce 2013. 

 

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

Rozpočet položky byl k 1. 1. 2013 schválen ve výši 178 000 Kč, po rozpočtovém opatření činí 

195 750 Kč, zapojení NNV ve výši 28 607 Kč, konečný rozpočet ve výši 224 357 Kč, 

prostředky byly čerpány ve výši 224 357 Kč, tj. 114,61 % upraveného rozpočtu. Položka byla 

použita na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb. 

 

6111 Programové vybavení 

Schválený rozpočet položky činil 1 200 0000 Kč, upravený rozpočet 1 646 846,74 Kč, 

čerpáno 1 397 907,61 Kč, tj. 84,88 % upraveného rozpočtu. Z položky byly pořízeny software 

SQL server, Moduly pro IS BETA, hodnocení projektu INKA a spisová služba 515 460 Kč. 

 

6112 Ocenitelná práva 

Upravený rozpočet 580 800 Kč, čerpáno 18 150 Kč, tj. 3,13 %. Z položky byly pořízeny 

propagační videoklipy. 

 

6119 Ostatní nehmotný majetek 

Upravený rozpočet položky 363 000 Kč, čerpáno bylo 300 000 Kč, tj. 82,64 % upraveného 

rozpočtu. Prostředky byly vynaloženy na hodnocení proveditelnosti klastrování CK v ČR 

 

6122 Stroje, přístroje a zařízení 

Upravený rozpočet ve výši 78 530 Kč, čerpáno 78 530 Kč, tj. 100,00 %. Prostředky byly 

použity na nákup pojezdů na mobilní příčky. 

 

6123 Dopravní prostředky 

Upravený rozpočet 1 086 320 Kč, čerpáno 1 086 320 Kč, tj. 100 %. Prostředky byly použity 

na nákup dvou osobních vozidel Toyota Auris a Prius. 
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6125 Výpočetní technika 

Schválený rozpočet byl ve výši 3 500 000 Kč. Upravený rozpočet položky činí 1 257 998,59 

Kč, čerpáno 595 430,99 Kč, tj. 47,33 % upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny 

notebooky a externí disky. 

 

6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby 

Schválený rozpočet byl ve výši 35 000 000 Kč, upravený rozpočet 27 180 053 Kč. Konečný 

rozpočet položky činil po změnách a zapojení NNV 27 770 053 Kč, čerpán byl ve výši 

24 583 968,91 Kč, tj. 90,45 % upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty investiční 

dotace subjektům zřízeným podle obchodního zákoníku v programu ALFA. 

 

6352 Investiční transfery vysokým školám 

Schválený rozpočet byl ve výši 40 000 000 Kč. Rozpočet položky činil po změnách 2 506 000 

Kč, čerpán byl ve výši 2 506 000 Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Z položky byly 

poskytnuty investiční dotace vysokým školám v programu ALFA. 

 

6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím 

Schválený rozpočet byl ve výši 37 000 000 Kč. Upravený rozpočet položky činil po změnách 

248 747 Kč, čerpán byl ve výši 204 747 Kč, tj. 82,31 % upraveného rozpočtu. Z položky byly 

poskytnuty investiční dotace veřejným výzkumným institucím v programech ALFA a BETA. 
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Porovnání čerpání vybraných položek mezi rokem 2013 a rokem 2012 

 Položka 2013 

 
2012 v % 13/12 Zdůvodnění 

 
5011 22 435 797,00 14 274 223,00 157,18 Navýšení počtu tabulkových míst 

5021  
15 602 059,00 

 
4 098 391,00 

 
380,69 

Příprava nových programů- navýšení počtu DPČ, příp. 
DPP 

5022  

1 129 368,00 

 

3 178 583,00 

 

35,53 

Odměna Kontrolní rady a předsednictva (1. Q) 

5031 9 425 135,00 5 138 628,00 183,42 Vyplývající z položky 5011 

5032 3 408 768,00 1 849 372,00 184,32 Vyplývající z položky 5011 

5136 2 391,00 4 232,00 56,50  

5137 2 012 421,78 1 534 775,76 131,12 Nábytek a IT pro nové zaměstnance 

5139 
1 502 541,64 

933 369,90 160,98 Zvýšená spotřeba materiálu-více zaměstnanců, 

příprava nových programů 

5142 

31 339,95 

 

6 332,75 

 

494,89 

Zvýšený počet zahraničních cest a s tím spojené 

kurzové rozdíly, odměny zahraničním oponentům a 

snížení kurzu Kč 

5156 
96 309,76 

58 997,83 163,24 Zvýšený počet kontrol u příjemců a použití služebních 
vozidel 

5161 
95 446,00 

89 912,40 106,15 Zvýšená poštovní korespondence – příprava nových 

programů, dodatky smluv 

5162 948 510,00 656 618,00 144,45 Úměrné k počtu zaměstnanců 

5163 12 293,49 17 976,37 68,39 Nový tarif bankovního účtu 

5164 6 990 617,05 5 601 735,95 124,79 Zvýšené náklady na nájemné 

5166 4 357 996,10 1 458 881,00 298,72 Řešení novel zákona 130/2002 

5167 135 706,00 297 967,00 45,54 Dokončení proškolení zaměstnanců v IT 

5168 59 193,00 48 231,60 122,73 Více položek v účetních výkazech 

5169 26 043 094,13 28 273 172,73 92,11 Proplácení hodnotících orgánů 

5172 716 206,70 147 120,00 486,82 Nový software pro nové zaměstnance 

5173 2 016 679,55 893 757,24 225,64 Nárůst zahraničních cest 

5175 624 200,64 415 172,45 150,35 Zvýšený počet akcí 

5176 19 567,50 60 821,60 32,17  

5194 45 401,50 21 265,00 213,50 Nákupu dárkových předmětů 

5342 224 357,00 142 551,00 157,39 Navýšení počtu tabulkových míst 

5424 104 062,00 42 045,00 247,50 Zvýšená nemocnost 

6111 1 397 907,61 156 000,00 896,09 Hodnocení projektu INKA, spisová služba 

6112 18 150,00 336 000,00 5,40 Propagační klipy 

6123 1 086 320 0 0 Nákup 2 osobních vozidel 

6125 595 430,99 81 600,00 729,69 IT pro kontrolní radu 

5212 
16 508 674,00 

14 811 000,00 111,46 U dotačních položek vyšší čerpání způsobeno 
navýšením 

5213 1 344 990 120,82 958 395 018,60 140,34 finančních prostředků v roce 2013 

5221 1 136 000,00 1 244 000,00 91,32 oproti roku 2012 o 371 650 000 Kč 

5332 808 695 744,32 569 584 744,80 141,98 (účelová podpora). 

5334 296 594 166,63 240 778 206,00 123,18  

5339 6 332 000,00 6 336 000,00 99,94  

6313 24 583 968,91 30 186 800,00 81,44  

6352 2 506 000,00 5 296 000,00 47,32  

6354 204 747,00 1 692 000,00 12,10  
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Porovnání čerpání vybraných položek od roku 2009 do roku 2013 

Položka 2013 2012 2011 2010 2009 

5011 22 435 797,00 14 274 223,00 7 948 125,00 3 946 272,00 49 540,00 

5021 15 602 059,00 4 098 391,00 1 306 195,00 934 455,00 - 

5022 1 129 368,00 3 178 583,00 1 296 800,00 932 873,00 - 

5031 9 425 135,00 5 138 628,00 2 127 034,00 1 228 306,00 12 250,00 

5032 3 408 768,00 1 849 372,00 859 407,00 554 530,00 4 410,00 

5136 2 391,00 4 232,00 6 642,00 1 313,00 - 

5137 2 012 421,78 1 534 775,76 2 122 750,00 389 864,20 420 170,25 

5139 1 502 541,64 933 369,90 1 175 832,23 494 527,60 32 164,75 

5142 31 339,95 6 332,75 17 908,51 1 609,74 - 

5156 96 309,76 58 997,83 11 774,38 - - 

5161 95 446,00 89 912,40 63 204,00 32 713,00 27,00 

5162 948 510,00 656 618,00 537 760,00 132 018,14 - 

5163 12 293,49 17 976,37 21 309,23 2 670,46 - 

5164 6 990 617,05 5 601 735,95 3 631 394,58 618 136,50 39 434,00 

5166 4 357 996,10 1 458 881,00 918 150,80 193 249,00 - 

5167 135 706,00 297 967,00 340 281,08 79 000,00 - 

5168 59 193,00 48 231,60 44 928,00 25 419,60 - 

5169 26 043 094,13 28 273 172,73 10 675 460,99 3 803 701,79 168 078,00 

5172 716 206,70 147 120,00 460 320,00 216 365,00 89 607,00 

5173 2 016 679,55 893 757,24 703 387,35 433 190,16 - 

5175 624 200,64 415 172,45 443 674,50 371 313,16 1 774,00 

5176 19 567,50 60 821,60 - - - 

5194 45 401,50 21 265,00 10 469,00 4 367,00 - 

5342 224 357,00 142 551,00 64 185,00 78 908,00 980,00 

5424 104 062,00 42 045,00 14 287,00 2 570,00 - 

6111 1 397 907,61 156 000,00 474 000,00 - - 

6112 18 150,00 336 000,00 - - - 

6125 595 430,99 81 600,00 3 149 796,00 - - 

5212 16 508 674,00 14 811 000,00 4 766 000,00 - - 

5213 1 344 990 120,82 958 395 018,60 459 683 500,00 - - 

5221 1 136 000,00 1 244 000,00 0 - - 

5332 808 695 744,32 569 584 744,80 166 256 300,00 - - 

5334 296 594 166,63 240 778 206,00 91 895 600,00 - - 

5339 6 332 000,00 6 336 000,00 6 028 000,00 - - 

6313 24 583 968,91 30 186 800,00 34 377 993,00 - - 

6352 2 506 000,00 5 296 000,00 9 984 000,00 - - 

6354 204 747,00 1 692 000,00 3 135 000,00 - - 
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Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 

 

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2013 byl kapitole schválen ukazatel „Platy zaměstnanců a 

ostatní platby za provedenou práci“ v celkové výši 29 184 tis. Kč, z toho platy ve výši 17 760 

tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 11 424 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců 

na rok 2013 byl stanoven na 40. Zákonem č. 49 ze dne 30. ledna 2013 byl změněn zákon č. 

130/2002 Sb. Dle § 36a předseda a členové předsednictva vykonávají funkci v pracovním 

poměru. Dne 3. 9. 2013 schválilo Ministerstvo financí rozpočtové opatření související se 

změnou v odměňování členů předsednictva TA ČR, která vychází ze změny zákona č. 

130/2002 Sb. Tímto rozpočtovým opatřením se mění závazné ukazatele upraveného rozpočtu 

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ze 178 tis. Kč na 195,75 tis. Kč, Platy 

zaměstnanců v pracovním poměru z 17 760 tis. Kč na 19 535 tis. Kč, po zapojení nároků 

nespotřebovaných výdajů byl konečný rozpočet 22 687,7 tis. Kč, čerpání 22 435,797 tis. Kč, 

tj. 114,85 % k upravenému rozpočtu. Počet zaměstnanců se navýšil ze 40 na 42. Průměrný 

roční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2013 byl 43. Průměrný plat byl ve výši 43 480 

Kč. Čerpání ostatních plateb za provedenou práci bylo 16 731 427. Kč, tj. 173,4 % 

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

výzkumné a kontrolní rady TA ČR ve výši 1 129 368 Kč. 15 602 059 Kč bylo čerpáno na 

dohody o pracovní činnosti či o provedení práce. Prostředky na platy a ostatní platby za 

provedenou práci byly vynakládány v souladu s platnými předpisy. Úřadu práce bylo 

odesláno „Oznámení za rok 2013 o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením“. 

Z tohoto oznámení vyplývá, že vypočtený povinný podíl ve výši 4% průměrného 

přepočteného počtu zaměstnanců činí 1,70. Plnění bylo provedeno zaměstnáním zdravotně 

postižených a odběrem výrobků tzn., že jsme dosáhli při plnění obou povinností koeficientu 

3,0 a tedy bez nutnosti odvodu do státního rozpočtu. 

 

Počty zaměstnanců za rok 2013 

Celkový počet zaměstnanců  44 

z toho žen  24 

Vedoucích zaměstnanců  13  

z toho žen  6  

  

Dosažené vzdělání  Počet zaměstnanců 

VŠ+vědecké  5 

VŠ  31 

Vyšší odborné  1 

ÚSO s maturitou  6 

SŠ  1 
 

 

 

 

 

 

Účelové výdaje 

Z celkového schváleného rozpočtu TA ČR na rok 2013 ve výši 2 457 457 000 Kč činil upravený 

rozpočet na účelové výdaje 2 455 422 000 Kč. Z uvedené částky byly financovány v roce 2013 

úspěšné projekty vybrané v 1., 2. a 3. veřejné soutěži programu ALFA, v 1. soutěži programu 

Centra kompetence a výzvách programů BETA a OMEGA. K 31. 12. 2013 bylo vyplaceno 
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2 501 551 421,68 Kč, 98,17 % konečného rozpočtu. V porovnání s rokem 2012 bylo vyplaceno o 

673 227,6 tis. Kč více. 

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. 

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.  

Čtvrtá veřejná soutěž programu ALFA 

S účinností od 28. srpna 2013 byla schválena usnesením vlády č. 669/2013 změna programu 

na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Následně TA ČR 

vyhlásila dne 1. listopadu 2013 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji 

pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (dále jen 
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Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce 

Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení Komise (ES) č. 

800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 

prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem.  Předmětem této veřejné soutěže 

je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje 

podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen 

poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu ALFA. 

 

 Přehled veřejných soutěží v programu ALFA 

 

 
ALFA 

celkem 

ALFA 

1. VS 

ALFA 

2. VS 

ALFA 

3. VS 

Počet podaných projektů 2 484 657 832 995 

Počet podpořených projektů 673 256 249 168 

Počet organizací v podpořených projektech 1 742 654 638 450 

Podíl projektů řešených ve spolupráci veřejného a 

soukromého sektoru (v %) 

93,5 91,0 93,2 97,6 

Závazkované dotace (v mil. Kč) 6 790 2 821 1 943 1 904 

Předpokládaný počet patentů 184 98 42 44 

 

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  2013 

Schválený rozpočet   1 773 523,00 

Upravený rozpočet 1 832 399,70 

Zapojení NNV  52 935,21 

Konečný rozpočet  1 885 334,91 

Čerpání 1 841 393,94 

% čerpání k upravenému rozpočtu 100,49 % 
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Celkové zhodnocení dosažených výsledků 

 

Závěrečné hodnocení projektů v programu ALFA  

Závěrečné stanovisko Celkem 

Projekt uspěl s vynikajícími výsledky 2 

Projekt uspěl podle zadání 6 

Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena 3 

Nesplněno zadání 1 

Celkem závěrečných hodnocení 12 

 
Do programu ALFA bylo přijato celkem 2 147 projektů, z nich 335 nevyhovělo formálním 

požadavkům. Podpořeno pak bylo 672 projektů, což znamená 31,3% úspěšnost celého 

programu. S největším zájmem se setkala poslední, TA3, do které bylo podáno nejvíce 

projektů, avšak vzhledem k omezeným disponibilním prostředkům zde byl podpořen nejmenší 

počet. 

Program ALFA je podle svých specifických cílů rozčleněn do tří podprogramů – PP1 až PP3. 

Téměř polovina projektů byla podpořena v PP1, necelá třetina v PP2 a nejméně pak v PP3. 

Nejvyšší úspěšnost však zaznamenal právě PP3, kde byla podpořena více než třetina projektů. 

Celková výše dotací v programu ALFA dosahuje téměř 7 mld. Kč. Z toho přibližně 40 % 

připadne na projekty podpořené v TA1 a po 30 % na projekty ve TA2 a TA3.  

U naprosté většiny projektů je nejvíce prostředků čerpáno v prvních letech řešení. V letech 

2011–2013 je tak nejvyšší podíl čerpaných prostředků u projektů z TA1, v letech 2014–2016 

pak u projektů z TA3. Nejvyšší částka na jednotlivé projekty dosáhla 44 mil. Kč, nejnižší 

necelých 900 tis. Kč. Průměrná dotace v celém programu ALFA se pohybovala těsně pod 

hranicí 10 mil. Kč. 

Program ALFA je zaměřen na podporu projektů zaměřených především na oblast průmyslu 

a v oblastech technologií a materiálů, což se plně odráží v podílu dotací podle skupin 

klasifikace CEP. Více než polovina financí směřuje k projektům ve skupině oborů Průmysl, 

nejvyšší průměrná částka dotace však byla přidělena v oboru Lékařské vědy. 

Struktura rozdělení dotací organizacím podle kraje do velké míry zobrazuje rozmístění a 

kvalitu především vysokého školství v jednotlivých regionech a jejich ekonomickou sílu. Jako 

nejvýraznější centrum se profiluje H. M. Praha, kam bylo přiděleno 40 % dotací, a jako menší 

centrum Brno. Do Jihomoravského kraje bylo přiděleno 18 % finančních prostředků. 

Dominance Prahy je zřetelná ve všech VS.  

U všech podpořených projektů se očekává celkem 6 157 výsledků. Nejčastěji by měl 

vzniknout výsledek kategorie G – prototyp nebo funkční vzorek (30,5 %) a kategorie X – jiné 

(27,7 %). Průměrně připadá na jeden podpořený projekt přibližně 9 výsledků.  

V členění podle klasifikace CEP bylo ve všech třech VS podáno podle očekávání nejvíce 

projektů z oboru Průmysl (52,8 %) a Vědy o zemi (15 %).  Z těchto oborů také bylo vybráno 
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nejvíce projektů k podpoře, a to ve všech třech VS. Nejméně žádostí bylo podáno v oboru 

Vojenství (dva projekty), podpořena však nebyla žádná. 

V rámci programu ALFA je možné realizovat projekty s délkou trvání 2, 3, 4 nebo 4 a více 

let, převážná většina z nich (přibližně 90 %) je ale řešena 3 nebo 4 roky.  

Z hlediska zastoupených typů organizací je ve všech vyhlášených veřejných soutěžích mírná 

převaha podniků na úkor výzkumných organizací (51,8 % vs. 48,2 %). V detailnějším 

pohledu však dominují vysoké školy (zejména ve TA3), druhou nejčastěji zastoupenou 

kategorií jsou malé podniky. V programu ALFA se klade velký důraz na vzájemnou 

spolupráci organizací. Nejčastěji se jedná o spolupráci dvou organizací zastupující jak 

výzkumné organizace, tak podniky.  

Mezi nejúspěšnější organizace z hlediska počtu podpořených projektů patří jednoznačně 

vysoké veřejné školy, konkrétně ČVUT v Praze a VUT v Brně. Veřejné vysoké školy se 

umísťují na předních příčkách v počtu podpořených projektů, nicméně z hlediska úspěšnosti 

se lépe umisťují spíše podniky, které podávají menší počet projektů. 

 

 Celková výše dotace dle sídla organizace [mil. Kč] 
 Kraj ALFA TA1 TA2 TA3 

kód název abs. podíl 
[%] 

abs. podíl 
[%] 

abs. podíl 
[%] 

abs. podíl 
[%] 

PHA Hl. m. Praha 2 695 773 40,2 1 139 664 40,3 778 251 39,3 777 858 40,9 

STC Středočeský 582 545 8,7 175 562 6,2 144 661 7,3 262 322 13,8 

JHC Jihočeský 113 391 1,7 46 860 1,7 32 457 1,6 34 074 1,8 

PLK Plzeňský 372 264 5,5 162 984 5,8 109 313 5,5 99 967 5,3 

KVK Karlovarský 6 574 0,1 1 951 0,1 2 997 0,2 1 626 0,1 

ULK Ústecký 162 067 2,4 105 341 3,7 22 760 1,1 33 966 1,8 

LBK Liberecký 265 785 4,0 139 314 4,9 42 444 2,1 84 027 4,4 

HKK Královehradecký 147 342 2,2 51 885 1,8 34 893 1,8 60 564 3,2 

PAK Pardubický 323 357 4,8 148 490 5,2 88 232 4,5 86 635 4,6 

VYS Vysočina 73 740 1,1 6 877 0,2 41 750 2,1 25 113 1,3 

JHM Jihomoravský 1 195 162 17,8 452 509 16,0 478 871 24,2 263 782 13,9 

OLK Olomoucký 142 154 2,1 83 129 2,9 21 602 1,1 37 423 2,0 

ZLK Zlínský 243 739 3,6 140 119 5,0 49 295 2,5 54 325 2,9 

MSK Moravskoslezský 377 564 5,6 171 874 6,1 126 756 6,4 78 934 4,1 

ZAH Zahraniční 
účastníci 

11 322 0,2 2 148 0,1 6 644 0,3 2 530 0,1 

 Celkem 6 712 779 100,0 2 828 707 100,0 1 980 926 100,0 1 903 146 100,0 
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Dotace do krajů podle sídla 
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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, 

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.  
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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. 

 

Druhá veřejná soutěž programu Centra kompetence 

 

TA ČR vyhlásila dne 27. března 2013 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním 

vývoji a inovacích pro Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, 

vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „CENTRA KOMPETENCE“, a to 

dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z 

veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Proplácení se předpokládá 

v roce 2014. 

                                          v tis. Kč 

Proplácení Centra kompetence  2013 

Schválený rozpočet   497 934,00 

Upravený rozpočet 533 097,00 

Zapojení NNV  39 917,00 

Konečný rozpočet 573 014,00 

Čerpání 570 755,08 

% čerpání k upravenému rozpočtu 107,06 % 

 

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, 
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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 

(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. 
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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.  

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 

se připravují administrativní zjednodušení pro soutěž druhou, která se předpokládá na začátku 

roku 2013. 

 

Druhá veřejná soutěž programu OMEGA: 

TA ČR vyhlásila dne 16. ledna 2013 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním 

vývoji a inovacích pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a 

experimentálního vývoje OMEGA (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o 

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

některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje 

a inovací a dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s 

články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem 

(obecné nařízení o blokových výjimkách), (dále jen Nařízení Komise). 

Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích je výběr návrhů 

projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných 

prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem 

naplňování cílů programu OMEGA. 

 
                                           v tis. Kč 

Proplácení OMEGA  2013 

Schválený rozpočet   51 500,00 

Upravený rozpočet 38 572,55 

Zapojení NNV  0 

Konečný rozpočet 38 572,55 

Čerpání 38 049,65 

% čerpání k upravenému rozpočtu 98,64 % 

 

Závěrečné hodnocení projektů v programu OMEGA  

Závěrečné stanovisko Celkem 

Projekt uspěl s vynikajícími výsledky 0 

Projekt uspěl podle zadání 5 

Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena 2 

Nesplněno zadání 0 

Celkem závěrečných hodnocení 7 
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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 2013 bylo na program vyčleněno 134 500 tis. 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.  

TA ČR v programu BETA od 31. ledna 2013 zadává veřejné zakázky pro následující orgány 

státní správy: 

 Český báňský úřad; 

 Český úřad zeměměřický a katastrální; 

 Ministerstvo dopravy; 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí; 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu; 

 Ministerstvo pro místní rozvoj; 

 Ministerstvo vnitra; 

 Ministerstvo zahraničních věcí; 

 Ministerstvo životního prostředí; 

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost; 

 další poskytovatele v oblasti realizace programů výzkumu a vývoje. 

 

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 

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. 
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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.  

                                     v tis. Kč 

Proplácení BETA  2013 

Schválený rozpočet   134 500,00 

Upravený rozpočet 51 352,75 

Zapojení NNV  0 

Konečný rozpočet 51 352,75 

Čerpání 51 532,75 

% čerpání k upravenému rozpočtu 100 % 

 

Resort 

Počet 

schvále

ných 

výzkum

ných 

potřeb 

 

 

Počet 

mimořádných 

výzkumných 

potřeb 

(MVP) 

Počet 

zrušených 

potřeb, 

které 

resort již 

nechce 

vyhlásit 

Počet 

zrušených 

potřeb, 

které 

resort 

chce 

znovu 

vyhlásit 

Počet 

uzavřených 

smluv 

Řízení 

probíhá 

Zbývá 

vyhlásit 

CBU              

1 

0 0 0 0 1 0 

CUZK 3 0 0 2 0 1 2 

MD 11 0 0 1 0 0 11 

MMR 5 1 2 1 (MVP) 0 0 3 

+1 

MVP 

MPO 0 1 0 0 1 (MVP) 0 0 

MPSV 8 0 0 1 2 1 5 

MV 1 0 0 0 0 0 1 

MZV 9 0 3 0 6 0 0 

MZP 6 1 0 0 1 

+1 MVP 

0 5 

SUJB 2 0 0 2 0 0 2 

Celkem 46 

+ 3 

MVP 

3 5 

  

6 

+ 1 

MVP 

9 

+2 MVP 

3 29 

+ 1 

MVP 
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V roce 2013 bylo schváleno 47 výzkumných potřeb, včetně výzkumné potřeby 

TB020MZP044, která byla následně vyhlášena jako mimořádná výzkumná potřeba 

TB930MZP001. Doposud bylo vyhlášeno celkem 23 VP a kromě toho ještě 3 mimořádné 

VP (TB930MZP001, TB930MPO001 a TB930MMR001), některé však byly z různých 

důvodů zrušeny (nepodána žádná nabídka, zbyla pouze jedna nabídka pro hodnocení a 

zadávací řízení k VZ muselo být zrušeno, atd.). U některých z nich resort netrval na 

opětovném vyhlášení (celkem 5 VZ). Opakovaně zbývá vyhlásit 6 VZ a 1 mimořádná VZ, 

které byly zrušeny a resorty trvají na jejich znovu vyhlášení. K dnešnímu datu bylo celkem 

podepsáno 11 smluv včetně 2 smluv u mimořádných VZ. Zadávací řízení zbývá uzavřít u 3 

probíhajících VZ. Celkově zbývá vyhlásit 30 VZ. 

 

Závěrečné hodnocení projektů v programu BETA  

Závěrečné stanovisko Celkem 

Projekt uspěl s vynikajícími výsledky 1 

Projekt uspěl podle zadání 6 

Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena 0 

Nesplněno zadání 0 

Celkem závěrečných hodnocení 7 

 

 

 

 

Čerpání účelových prostředků v roce 2013 dle programů                                                                                           
                    v tis. Kč 

Program 

 

Upravený 

rozpočet 

 

Konečný 

rozpočet Čerpání 

 % čerpání / 

upravený 

rozpočet Nevyčerpáno 

ALFA 1 832 399,70 1 885 334,91 1 841 393,94 100,49 43 940,97 

BETA 51 352,75 51 352,75 51 352,75 100 0 

CK 533 097,00 573 014,00 570 755,08 107,06 2 258,92 

OMEGA 38 572,55 38 572,55 38 049,65 98,64 522,90 

CELKEM 2 455 422,00 2 548 274,21 2 501 551,42 101,88 46 722,79 

 

Největší objem účelové podpory obdržely v roce 2013 České vysoké učení technické v Praze 

(314 164 038,60 Kč), Západočeská univerzita v Plzni (104 885 000 Kč), Vysoké učení 

technické v Brně (83 676 000 Kč), Vysoká škola báňská (71 347 000 Kč) a Univerzita 

Palackého v Olomouci (70 265 000 Kč). Tyto instituce jsou zároveň největšími příjemci mezi 

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

chemických procesů AV ČR (40 399 000 Kč), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 

(39 727 000 Kč), Centrum dopravního výzkumu (33 419 200 Kč), Výzkumný ústav 

vodohospodářský T.G.M. (30 519 080 Kč) a Státní ústav radiační ochrany (14 306 177,63 

Kč). V roce 2013 čerpala účelovou podporu jediná obecně prospěšná společnost, a to Národní 

vzdělávací fond (1 136 000 Kč) a dvě příspěvkové organizace: Česká geologická služba 

(4 800 000 Kč) a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (1 532 000 Kč). Mezi 

právnickými osobami patří k největším příjemcům firmy ENVINET a. s. (35 632 000 Kč), 
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Centrum organické chemie s. r. o. (23 292 000 Kč), Ústav jaderného výzkumu Řež a. s. 

(35 306 000 Kč), Honeywell International s. r. o. (29 345 000 Kč) a Výzkumný a zkušební 

ústav Plzeň s. r. o. (20 000 000 Kč). V roce 2013 byla přidělena podpora i fyzickým osobám, 

z nichž největším příjemcem byl Ing. Vladimír Fišer (10 437 000 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 právnické osoby, poté veřejné výzkumné 

instituce 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. 

 

 

Nové  programy 

GAMA 

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (dále jen 

„program GAMA“) byl schválen usnesením vlády ze dne 12. června 2013 č. 455. 

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich 

následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit 

transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci 

mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich 

komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe. 

 

Program je rozdělen na dva podprogramy s odlišným způsobem realizace i příjemci podpory. 

 

Podprogram 1 je zaměřen na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, které 

vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo 

zdokonalených produktech, výrobních postupech nebo službách s vysokou přidanou hodnotou 

a vysokou pravděpodobností posílení konkurenceschopnosti. Podprogram 1 je orientován 

rovněž na systémovou podporu fáze VaV, počínající dosažením prakticky využitelného 

výsledku VaV a končící ověřením možností jeho komerčního využití ve formě modelu, 

funkčního vzorku či prototypu. Příjemci mohou být pouze výzkumné organizace. 

 

Podprogram 2 je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména 

experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných výsledků, která 

však již nebude podporována. Jedná se o podporu projektů zahrnujících dokončení funkčního 

prototypu, ověření jeho vlastností, ověření zkušební série a posouzení veškerých 

technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného 

výrobku resp. služby. Příjemci mohou být pouze podniky. Výzkumné organizace se mohou 

účastnit jako další účastníci projektu. 

 

Délka trvání programu je navržena na 6 let (2014 – 2019). Veřejná soutěž bude vyhlášena 

poprvé v roce 2013 se zahájením poskytování podpory v roce 2014. Následně budou veřejné 

soutěže vyhlašovány každoročně u podprogramu 1 v letech 2013 až 2016 se zahajováním 

poskytování podpory v letech 2014 - 2017, a u podprogramu 2 v letech 2013 až 2017 se 
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zahajováním poskytování podpory v letech 2014 – 2018, a to pouze v případě, že nedojde v 

České republice k souběžnému financování projektů se shodným předmětem podpory v rámci 

připravovaného operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ nebo operačního 

programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“. 

Celkové výdaje na program mají činit 2 770 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu 1 798 

mil. Kč. Tyto výdaje jsou na jednotlivé roky po dobu trvání programu rozvrženy v souladu s 

předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží 

 

 

 

DELTA 

Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji 

prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA (dále jen 

„program DELTA“) byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 28. srpna 2013 č. 

668. Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu 

a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných 

organizací podporovaných Technologickou agenturou české republiky (dále jen „TA ČR“) 

a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými 

institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, 

vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) navázánu spolupráci. 

Cílem programu DELTA je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, 

které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost České republiky, 

a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce špičkových českých 

a zahraničních účastníků. Vybrané projekty musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby 

dané země, které jsou v České republice definovány Národními prioritami orientovaného 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Délka trvání programu DELTA je navržena na 

6 let (2014 – 2019). Veřejné soutěže budou vyhlašovány maximálně čtyřikrát ročně na 

projekty uskutečňované ve spolupráci s jednou nebo více partnerskými agenturami současně. 

V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 28. srpna 2013 č. 668 bude financování 

programu DELTA realizováno podle možností státního rozpočtu České republiky. 

Programu DELTA se musí účastnit vždy minimálně jeden uchazeč ze země, v níž sídlí 

partnerská agentura a minimálně jeden uchazeč z České republiky, který je podnikem. 

Výzkumná organizace z České republiky splňující definici výzkumné organizace dle čl. 2.2 

Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské 

unie C 323, 30. 12. 2006 může být uchazečem o podporu pouze v případě, že je mezi dalšími 

účastníky projektu minimálně jeden podnik z České republiky. Z prostředků státního rozpočtu 

České republiky mohou být prostřednictvím TA ČR hrazeny pouze náklady uchazečů z České 

republiky. 

Program DELTA zlepší přístup týmů z České republiky k mezinárodním znalostem a know-

how, zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy. 

Synergickým efektem programu DELTA je také přenos „dobré praxe“ a osvědčených postupů 

ze zahraničí do České republiky. Program DELTA rovněž naplní Národní priority 

orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve vztahu k podpoře zapojení 

výzkumných týmů z České republiky do mezinárodního výzkumu. 
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EPSILON 

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (dále jen 

„program EPSILON“) byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 18. prosince 

2013 č. 987. 

Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i 

evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního 

vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, 

výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech: 

 

 

 Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 

 Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů 

 Prostředí pro kvalitní život 

 

 

Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro 

rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Nástrojem pro 

dosažení uvedeného cíle je naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací (Priority) prostřednictvím podpory projektů, v rámci 

kterých budou realizovány výzkumné cíle oblastí a podoblastí daných priorit. Program je tedy 

založen na plnění cílů Priorit nikoliv oborově. Cíl programu směřuje k podpoře zejména 

průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, 

životním prostředí a dopravě. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 

podprogramů: 

 

 

 Podprogram 1 - Znalostní ekonomika 

 Podprogram 2 - Energetika a materiály 

 Podprogram 3 - Životní prostředí 

 

 

Délka trvání programu je navržena na 11 let (2015 – 2025). Veřejná soutěž bude vyhlášena 

poprvé v roce 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015. Následně budou veřejné 

soutěže vyhlašovány každoročně v letech 2015 až 2018 se zahajováním poskytování podpory 

v letech 2016 až 2019. Uvedená délka trvání programu je stanovena z důvodu nutnosti jeho 

vyhodnocení po ukončení všech projektů včetně období implementace dosažených výsledků 

do praxe. Z tohoto důvodu pro roky 2023 – 2025 není uveden požadavek na finanční 

prostředky ze státního rozpočtu. 

Příjemci v programu mohou být podniky a výzkumné organizace. 

Celkové výdaje na program mají činit 16 150 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu 9 690 

mil. Kč. Tyto výdaje jsou na jednotlivé roky po dobu trvání programu rozvrženy v souladu s 

předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží. Nejvyšší povolená 

míra podpory je celkově za program 60 %. Pro každou veřejnou soutěž bude stanovena 

individuálně nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt v průměru za všechny příjemce 

dohromady. Z hlediska zaměření programu EPSILON a s ohledem na získané zkušenosti z 

předchozích programů podporujících aplikovaný výzkum a experimentální vývoj z veřejných 

prostředků se očekává průměrná výše podpory na jeden projekt 10 mil. Kč. Výdaje na 

realizaci programu budou uplatňovány v závislosti na možnostech státního rozpočtu v návrhu 

výdajů na výzkum, vývoj a inovace na příslušná období. 



43 

 

 

Nové projekty 

TA ČR prozatím realizuje projekt Zvýšení výkonnosti a kvality prováděných věcných agend 

TA ČR podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dále je podána 

žádost pro projekt s názvem Sektorové služby. Potřeba realizace obou těchto projektů vyplývá 

ze skutečnosti, že TA ČR neustále narůstá počet realizovaných programů a s tím je spojen i 

nárůst agend nutných pro jejich administraci. Stejně tak dochází k navyšování počtu žádostí o 

podporu v jednotlivých programech, což klade zvýšené nároky na institucionální kapacitu, 

zajištění efektivity a kvality poskytovaných služeb i konzistentnost prováděných postupů. Je 

třeba zde taktéž nastavit efektivní systém fungování, a to především v oblastech strategického, 

projektového a procesního řízení a plánování, zkvalitnění procesů komunikace a rozvoje 

lidských zdrojů. 

Díky projektu Sektorové služby dojde k zajištění synergií mezi jednotlivými rolemi TA ČR 

(příprava programů VaV, hodnocení a výběr projektů, vytváření servisu příjemcům, apod.). 

Dalším důvodem potřebnosti projektu je podpora spolupráce a komunikace mezi 

výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem. 

 

1) OP LZZ – rozvoj TA ČR 

V roce 2013 podala TA ČR žádost o finanční podporu v oblasti projektů spolufinancovaných 

ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

(OPLZZ) v souladu s ustanovením § 24, odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. 

Jedná se o projekt „Zvýšení výkonnosti a kvality prováděných věcných agend Technologické 

agentury ČR“ (dále Rozvoj TA ČR). Projekt Rozvoj TA ČR byl schválen Řídícím orgánem, 

Ministerstvem vnitra ČR, dne 18. prosince 2013 a bude realizován po dobu 18 měsíců 

v období od 1. 12. 2013 do 31. 5. 2015 realizačním týmem TA ČR. Celková výše prostředků 

na realizaci tohoto projektu je navrhována ve výši 14 422 670 Kč, z toho 12 259 269,50 Kč 

z Evropského strukturálního fondu (85%) a 2 163 400,50 Kč ze státního rozpočtu (15%). 

 

Předpokládaný další rozvoj TA ČR vyžaduje nastavení efektivního systému fungování, a to 

především v oblastech strategického, projektového a procesního řízení a plánování, 

zkvalitnění procesů komunikace a rozvoje lidských zdrojů. Hlavním cílem projektu je tedy 

vytvořit podmínky pro komplexní rozvoj a zefektivnění činností TA ČR, a to zejména s 

ohledem na předpokládaný nárůst realizovaných programů, a tím i agend nutných pro jejich 

administraci. Projekt bude realizován prostřednictvím 7 klíčových aktivit, které na sebe 

logicky navazují. Jednotlivé aktivity jsou v souladu s cíli výzvy i hlavním cílem projektu a 

doplňují se v jeden funkční celek. Jedná se o tyto aktivity: 

 

1) řízení a administrace projektu, 

2) realizace vstupních analýz, 

3) nastavení strategického řízení a plánování organizace, 

4) nastavení projektového řízení, 

5) nastavení procesního řízení organizace a zavedení optimalizačních opatření, 

6) nastavení systému řízení lidských zdrojů včetně vzdělávání, 

7) vytvoření komunikační strategie TA ČR. 
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Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro komplexní rozvoj a zvýšení efektivity 

chodu a činností TA ČR, a tím i transparentnosti TA ČR. Cíle bude dosaženo nastavením 

efektivního systému strategického, projektového a procesního řízení a plánování, efektivní 

vnější komunikace, nastavením systému řízení a rozvoje lidských zdrojů a posílením 

kompetencí a odbornosti zaměstnanců. V terminologii procesního řízení bude cíle dosaženo 

kompletním popisem všech procesů (50 identifikovaných) v TA ČR, implementace 

příslušných vnitřních směrnic do fungování TA ČR. Nastavení procesního řízení je 

předmětem klíčové aktivity č. 5 a chybějící zásadní procesy předmětem klíčové aktivity č. 3 

až 7. Nastavení vnitřních procesů projektem zvýší výkonnost a zefektivní činnosti TA ČR. 

Bude dbáno, aby procesy byly ukotveny ve vztahu k rozšiřujícím se agendám. 

 

2) OP LZZ – Sektorové služby 

Odborné sektorové služby jsou služby realizované v rámci TA ČR interním nebo externím 

zákazníkům, které mají přímou vazbu na prováděné hlavní činnosti (podle zákona č. 130/2002  

Sb.) a týkají se jednotlivých sektorů (oborů) do kterých je realizována (nebo je potenciálně 

možná) finanční podpora VaV poskytovaná v rámci programů TA ČR. Odborné sektorové 

služby jsou služby realizované v rámci TA ČR interním nebo externím zákazníkům, které 

mají přímou vazbu na prováděné hlavní činnosti (podle zákona č. 130/2002 Sb.) a týkají se 

jednotlivých sektorů (oborů) do kterých je realizována (nebo je potenciálně možná) finanční 

podpora VaV poskytovaná v rámci programů TA ČR. 

Navrhovaný projekt „Sektorové služby TA ČR“ řeší zcela specifickou a zcela novou oblast, 

kterou je poskytování odborných sektorových služeb. Oba projekty se tedy nepřekrývají ani 

neobsahují žádné duplicity. Plánované zavedení sektorových služeb bude možné promítnout a 

doplnit do výše uvedených rozvojových oblastí, které budou nastaveny v rámci projektu 

Rozvoj TA ČR - např. do nastavené procení mapy, do nastavených systému řízení, do nové 

organizační struktury, apod. Podobný postup bude realizován i u případného zavádění dalších 

nových specifických agend. Například v projektu Rozvoj TA ČR bude nastaven proces 

komunikace se soukromou sférou. V rámci projektu Sektorové služby bude posouzena 

možnost využití těchto sektorových služeb v této oblasti. Pokud toto využití bude možné a 

efektivní, navrhne (nastaví) se toto využití, provede se jeho pilotní odzkoušení a návazně se 

doporučí jeho implementace a zavedení v rámci TA ČR. Součástí této implementace a 

zavedení bude i příprava podkladů pro tuto implementaci – např. návrhy a doplnění 

(rozšíření) procesů v oblasti komunikace (zahrnutí odborných sektorových služeb).  

 

Spolupráce s resorty a dalšími subjekty v rámci ČR 

Ve sledovaném období pokračovala intenzivní spolupráce TA ČR s Radou pro výzkum, vývoj 

a inovace, jejíchž zasedání se účastní předsedkyně TA ČR jako stálý host a předseda 

Výzkumné rady je jejím řádným členem. TA ČR se průběžně vyjadřuje k relevantním 

materiálům projednávaným RVVI z pohledu poskytovatele podpory aplikovaného VaV. 

Základním cílem zřízení TA ČR (v rámci reformy systému VaV schválené vládou v roce 

2008) bylo zefektivnění poskytování podpory VaV ze státního rozpočtu a snížení její 

roztříštěnosti. S ohledem na tento cíl se TA ČR snaží být aktivní v činnostech vedoucích k 

dalšímu zefektivnění systému podpory VaV (navrhuje např. projekty v rámci OP LZZ) a 

komunikuje tato témata s ostatními poskytovateli podpory VaV. Jde zejména o nastavení 
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procesů, jež mohou být obdobné u všech poskytovatelů účelové podpory aplikovaného VaV 

(např. proces přípravy a hodnocení programů nebo podoba využívaného informačního 

software). 

Vyloučení překryvů programů či duplicitní podpory projektů je řešeno průběžně při 

schvalování nových programů TA ČR - konkrétní spolupráce za tímto účelem byla dojednána 

např. s MŠMT pro program DELTA, s MZ pro program EPSILON atd. 

TA ČR průběžně spolupracuje s resorty, které již nejsou poskytovateli podpory VaV a mohou 

navrhovat výzkumné potřeby (plněné formou veřejných zakázek ve VaV) do programu 

BETA. 

S resorty MPO a MŠMT probíhá intenzivní spolupráce na činnostech v rámci přípravy 

budoucích operačních programů OP VVV a OP PIK. Zároveň TA ČR zodpovídá za téma 

sociální inovace v připravovaném Operačním programu Zaměstnanost a spolupráce s MPSV v 

této oblasti byla zakotvena v Memorandu o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci OP 

Zaměstnanost uzavřeném mezi TA ČR a MPSV v říjnu 2013. 

TA ČR se ve sledovaném období podařilo formálně zakotvit spolupráci (v podobě Dohody či 

Memoranda o spolupráci) s celou řadou subjektů.  

Dne 2. 4. 2013 bylo podepsáno aktualizované Memorandum o spolupráci s Úřadem 

průmyslového vlastnictví, k němuž je připojen Akční plán spolupráce konkretizující společné 

akce a odbornou podporu poskytovanou ze strany ÚPV v roce 2013 (např. rešerše k vybraným 

očekávaným výsledkům u návrhů projektů vybraných k podpoře v rámci druhé veřejné 

soutěže programu Centra kompetence).  

Memorandum o spolupráci s MPO ze dne 16. 4. 2013 následovala Dohoda o spolupráci s 

agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest z 24. 5. 2013. Se zástupci obou 

institucí se představitelé TA ČR schází relativně pravidelně a vzájemně se informují o 

zkušenostech při realizaci programů podpory VaV i dalších opatření a o přípravě programů / 

opatření nových.  

TA ČR podepsala dokumenty určující rámec spolupráce také se subjekty, jež sdružují 

potenciální uchazeče o podporu VaV či uživatele výsledků projektů VaV. Jde zejména o 

Hospodářskou komoru ČR (dohoda podepsána 28. 8. 2013), Asociaci výzkumných organizací 

(dohoda podepsána 20. 8. 2013) a Asociaci malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR 

(memorandum ze dne 3. 12. 2013). Připravována jsou také memoranda se Svazem průmyslu a 

dopravy ČR, Akademií věd ČR a Asociací autorizovaných a akreditovaných organizací 

(AAAO). Spolupráci s AAAO by TA ČR ráda využila zejména ke zvýšení informovanosti 

řešitelů projektů VaV v oblasti norem a zkušebnictví v souvislosti s výrobky a službami, které 

jsou vytvářeny na základě výsledků řešených projektů VaV.  

 

Mezinárodní spolupráce 

 

V roce 2013 TA ČR pokračovala v upevňování svého postavení aktivního člena v síti 

evropských inovačních agentur, zúčastnila se jak všech jednání Taftie Executive Working 

Group & Expert Session, Taftie Board & Policy Forum, Taftie Annual Conference, tak všech 

relevantních akcí Taftie Academy. Mimo to se TA ČR prostřednictvím svých zástupců 

účastnila práce pracovních skupin Taftie – Task Force on Benchmarking Impact, 

Effectiveness and Efficiency a Task Force on State Aid Rules. 
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TA ČR zároveň navázala spolupráci s Cambridge University, jejíž studenti se v rámci plnění 

svých studijních povinností podíleli na analýze metodologie pro hodnocení programu (Alfa). 

V obdobné spolupráci bude pokračováno i v roce 2014. 

TA ČR dále absolvovala řadu zahraničních návštěv a jednání – mezi nejvýznamnější lze 

zařadit návštěvu přTA ve finské agentuře TEKES v únoru 2013, jednání zástupců TA ČR se 

zahraničními agenturami State Agency for Technology Innovation (SATI)/Vietnam v lednu a 

srpnu 2013, Centro para el Desarrollo Tecnologico Industrial (CDTI)/Španělsko v prosinci 

2013 a National Science Council (NSC)/Taiwan, Korea Institute for Advancement of 

Technology (KIAT)/Korea a Japan Science and Technology Agency (JST)/Japonsko v 

listopadu-prosinci 2013. Kromě toho TA ČR navštívila řada zahraničních návštěv – například 

SATI/Vietnam v červenci 2013, velvyslanci Koreje, Nigérie, Izraele a další. 

 

TA ČR v roce 2013 navázala úzkou spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, se 

kterým pravidelně koordinovala své zahraniční aktivity a spolupracovala při realizaci úkolů 

mezinárodní povahy. 

Mimo to TA ČR pozvala do ČR řadu zahraničních odborníků, kteří prezentovali své 

zkušenosti nejen zaměstnancům TA ČR, ale širší odborné veřejnosti – šlo například o 

návštěvu dr. Charlese Wessnera (National Academies of Science, USA), dr. Julia Lane 

(American Institutes for Research, USA), dr. Bonnie Dorr (Defense Advanced Research 

Project Agency, USA), či zástupce Freunhoferova institutu pro střední a východní Evropu 

(Fraunhofer MOEZ). Za zmínku také stojí seminář o TA ČR v prostorách Stálého zastoupení 

ČR při EU v březnu 2013 v Bruselu a seminář o TA ČR a programu DELTA pro zahraniční 

velvyslance v ČR v listopadu 2013 v prostorách Černínského paláce. Zástupci TA ČR se dále 

zúčastnili řady zahraničních konferencí a odborných seminářů. 

Důležitou událostí pak bylo schválení programu DELTA vládou ČR, a to v srpnu 2013. O této 

skutečnosti byli prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR informováni zahraniční partneři 

TA ČR, se kterými existuje MoU a se kterými je počítáno pro spolupráci v rámci programu 

DELTA. Postupně jsou od agentur zjišťovány konkrétní detaily pro realizaci spolupráce a pro 

úspěšnou implementaci programu. Zároveň je připravována zadávací dokumentace k první 

veřejné soutěži programu, která je plánována na jaro 2014. 

 

Výsledky kontrol za rok 2013 

Zpráva o výsledcích interních auditů za rok 2013 

 

V roce 2013 došlo k oddělení interního audity od oddělení kontroly, čímž byla 

posílena nezávislost výkonu interního auditu v rámci Technologické agentury ČR. Byl 

schválen v souladu s § 30 zákona č.320/2001 Sb. O finanční kontrole, Strategický auditní plán 

pro období 2014-2016.  

Výkon interního auditu probíhá dle schváleného procesu, jenž byl v roce 2013 zakotven do 

procesního modelu TAČR. 

Na základě hodnocení rizik jsou, spolu s požadavky § 13 zákona č. 130/2002 o podpoře 

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

souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.), určovány také projekty 

k veřejnosprávním kontrolám žadatelů a příjemců účelové podpory z TA ČR. Rovněž plán 

interního auditu je v současnosti zpracováván v souladu s § 30 zákona č. 320/2001 Sb., o 
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finanční kontrole ve veřejné správě na základě objektivního hodnocení rizik, která vyplývají 

ze stanovených úkolů TA ČR, s přihlédnutím k výsledkům veřejnosprávních a jiných kontrol 

uskutečněných u TA ČR a rovněž ke zjištěním vnitřního kontrolního systému a požadavkům 

předsednictva TAČR. Za rok 2013 byly oddělením interního auditu vykonány 4 auditní 

zakázky, tyto auditní zakázky byly charakteru procesních a finančních auditů. Auditní 

zakázka zaměřená na  zúčtování finančních prostředků se státní pokladnou v době uzávěrky 

FKVS probíhá.  

Realizované auditní zakázky nezaznamenaly zjištění s vysokou mírou rizika. 

 

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 

 

Na rok 2013 bylo naplánováno a schváleno 151 veřejnosprávních kontrol na místě (dále 

jen „VSK“). Celkem za rok 2013 bylo po změně plánu kontrol stanoveno a schváleno  180 

VSK. Od začátku roku 2013 bylo oddělením realizace a kontroly projektů (dále jen 

„ORKP“) zahájeno 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 a 

vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 172 

veřejnosprávních kontrol (dále jen „VSK“):  

 z toho bylo zahájeno 17 mimořádných veřejnosprávních kontrol (dále jen 

„MVSK“), 

 8 kontrol bylo zrušeno, z toho 7 kontrol bylo zrušeno v závislosti na aktualizaci 

plánu kontrol ze dne 11. 9. 2013 z důvodu organizačních změn a nejednalo se o 

projekty končící v roce 2013, dále 1 MVSK byla zrušena, jelikož příjemce Arrow 

line, a. s. vstoupil do likvidace, 

 12 kontrol bylo přidáno do původního plánu, z toho byly přidány 3 kontroly 

v rámci programu Centra kompetence (z důvodu výše objemu poskytnuté účelové 

podpory a nálezu rizik při realizaci projektu) a 9 kontrol v  rámci programu ALFA 

(nebyly zařazeny do původního plánu kontrol a jedná se o projekty, kdy délka 

poskytnuté účelové podpory je delší než dva roky, nebyly kontrolovány 

v průběhu a skončily v roce 2013), 

 u 28 kontrol byl zjištěn nález, který bude odeslán na místě příslušný finanční 

úřad.  

Plánované kontroly 151 

Kontroly po změně plánu 180 

Zahájené kontroly: 172 

z toho  - MVSK 17 

- přidané kontroly 12 

- zrušeno 8 

- Zjištěn nález 28 

Tyto kontroly byly vykonávány dle předsednictvem schváleného plánu kontrol pro rok 

2013 včetně schválených mimořádných kontrol v rámci jednání předsednictva TA ČR. 

Kontrolní tým byl složen vždy ze zaměstnanců TA ČR (ORKP) a dalších přizvaných 

osob, tzv. zpravodajů zajišťujících kontrolu projektu po věcné stránce. V  některých 
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případech se kontrol účastnily přizvané osoby.  

V rámci naplnění odst. 3 § 13 zákona č. 130/2002 Sb., (5 % objemu účelové podpory 

poskytnuté poskytovatelem v daném roce) bylo zkontrolováno: 

  za rok 2011 za rok 2012 za rok 2013 

Poskytnutá podpora celkem 776 551 400 Kč 1 828 323 770 Kč 2 501 551 422 Kč 

Zkontrolováno 217 419 305 Kč 436 346 196 Kč 153 187 326 Kč 

Procento 28,00% 23,87% 6,12% 

 

Protokoly o výsledku věcné a finanční kontroly včetně všech dokumentů jsou 

archivovány ve spisech jednotlivých projektů v souladu se spisovým řádem TA ČR. 

Dle Statutu je TA ČR povinna zajistit ověření účetní závěrky auditorem. Audit za rok 2013 

byl dokončen a na základě auditorských procedur nebyly zaznamenány žádné významné 

nesprávnosti. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz pozice organizační složky k 31. 

12. 2013 a jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy. 

Dále byla provedena Kontrola hospodaření a interních procesů za rok 2013, kterou 

uskutečnila Kontrolní rada TA ČR ve dvou fázích, a to za období 1. – 8. /2013 a za období 9. 

- 12. /2013, která ještě nebyla dokončena. Výsledkem kontroly je soubor shrnutí a doporučení, 

kterými se následně bude kancelář TA ČR řídit.  

Vnější kontroly kapitoly nebyly v roce 2013 prováděny. 

 

Závěr 

Význam TA ČR jako poskytovatele účelové podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a 

inovací v roce 2013 vzrostl. Tomu odpovídá i skutečnost, že schválený rozpočet na podporu 

projektů ve čtyřech vládou schválených programech se zvýšil z 2 085 807 tis. Kč v roce 2012 

na 2 457 457 tis. Kč v roce 2013.  

Celkové čerpání rozpočtu kapitoly v roce 2013 dosáhlo 2 603 070,2 tis. Kč, tj. 97,78 % 

konečného rozpočtu, který byl ve výši 2 662 112,47 tis. Kč a 101,9 % k upravenému 

rozpočtu ve výši 2 554 452 tis. Kč. 

Rozpočet Technologické agentury ČR splnil svoji základní funkci, tj. zabezpečil přípravu a 

implementaci programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Dále 

zajistil činnost Kanceláře Technologické agentury, činnost předsednictva a rad.  

 

V Praze dne 15. března 2014 

 

 

 

 

 

                                             Ing. Rut Bízková   

                                       předsedkyně  Technologické agentury ČR  
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