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Název organizace: 
Technologická agentura České republiky

Sídlo:
Evropská 1692/37, 160 00  Praha 6 

Právní forma:
organizační složka státu

IČ:
720 50 365

Technologická agentura České republiky byla zřízena na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).

Technologická agentura České republiky zabezpečuje:

a) přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní 

správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek,

b) hodnocení a výběr návrhů programových projektů,

c) poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo 

rozhodnutí o poskytnutí podpory,

d) kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,

e) hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků,

f) zpracování návrhu výdajů Technologické agentury České republiky a zpráv o její činnosti,

g) poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti 

právní, fi nanční a ochrany duševního vlastnictví,

h) podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové fi nancování 

programových projektů,

i) jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované 

podpory se společným trhem,

j) spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.
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Vážení příznivci Technologické agentury ČR,

právě držíte v rukou výroční zprávu Techno-
logické agentury České republiky (TA ČR), 
která rekapituluje uplynulý rok 2019. Ten byl pro 
nás velmi symbolický, jelikož v něm Agentura os-
lavila 10 let své existence. Byl to rok náročný, plný 
výzev a tvrdé práce, ale také pozitivních změn, 
inspirace a úspěchů, které si dovolím shrnout 
v krátké bilanci. 

V loňském roce se nám podařilo vyhlásit 
13 veřejných soutěží, což je o tři více než v roce 
2018. Mezi těmito soutěžemi byly navíc dvě 
z programů mezinárodní spolupráce KAPPA 
a DELTA 2, na jejichž přípravě jsme dlouho 
usilovně pracovali. Dále TA ČR získala zbrusu 
novou roli; stala se implementátorem tří resort-
ních programů – Programu “TREND” Ministerst-
va průmyslu a obchodu, Programu “Prostředí 
pro život” Ministerstva životního prostředí a Pro-
gramu “DOPRAVA 2020+” Ministerstva dopravy. 
TA ČR se také podílí na úspěšné implementaci 
Inovační strategie pro Česko do roku 2030 Coun-

try for the Future a pomáhá naplňovat její strate-
gické cíle. 

Motivovat mládež k zájmu o výzkum je důležité 
pro budoucnost českého výzkumného ekosysté-
mu. Spojili jsme proto své síly se Zlín Film Fes-
tivalem a podepsali memorandum o vzájemné 
spolupráci. Na jeho jubilejním 60. ročníku bude 
poprvé předána fi lmová cena TA ČR za populari-
zaci vědy mezi mládeží.

Následující stránky dokazují, že TA ČR v roce 
2019 fungovala velmi dobře a efektivně. Tímto 
bych rád poděkoval skvělému týmu, který odvedl 
kus poctivé a kvalitní práce. Dále mé poděkování 
patří i partnerům ze státní správy a akademi-
cké i podnikové sféry, bez kterých by Agentu-
ra nemohla dobře fungovat. Společně se nám 
podařilo mnoho smysluplných věcí, které pomá-
hají naplňovat nové směrování naší země. 

Dámy a pánové, přeji vám příjemné a zajímavé 
čtení.

Petr Konvalinka
Předseda TA ČR

Úvodní slovo 
předsedy

Jsme moderní instituce s otevřeným 
a kreativním přístupem    

Pracujeme v kontextu světového dění (think 
global, act local). 
Využíváme nejnovější know-how 
a ověřené postupy. Naše informace 
a znalosti, které mohou pomoci v jiných 
oblastech, ochotně a otevřeně sdílíme. 
Nebojíme se diskuze o našich aktivitách, pos-
tupech a praxi. Pokud je to potřeba, neodmít-
áme ani konfrontaci. Přijímáme nové myšlen-
ky, nejsme dogmatičtí. 
Hledáme řešení na nové výzvy a problémy, 
neschováváme se za „to nejde“.

Podporujeme 
nápady měnící 
svět

Poslání a hodnoty

Podporujeme inovativní projekty 
při zachování zásad férovosti, 
smysluplnosti a efektivity

Ke všem projektům přistupujeme stejně 
a v rámci nastavených pravidel. Vždy jednáme 
v souladu s etickými zásadami a udržujeme si 
vysoký morální kredit. 
Smysluplnost je hodnota, která je pro 
naši práci zásadní. Když něco po svých 
klientech požadujeme, vždy víme, jaký 
smysl pro nás daná informace bude mít 
a proč ji potřebujeme. Nikdy neděláme 
a nevyžadujeme věci „jen tak“.

Náš přístup při realizaci agendy 
je odborný, vstřícný a transparentní 

Dbáme na to, aby byla naše práce vedena 
s vysokou odborností. Tu vyžadujeme nejen 
od svých zaměstnanců, ale od všech našich 
spolupracovníků (hodnotitelů, zpravodajů, 
expertů). 
Otevřeně přijímáme a zodpovíme každou 
žádost o pomoc a radu. Svá rozhodnutí jasně 
a otevřeně komunikujeme. Zásadně odmít-
áme jakékoliv formy zvýhodňování (klientelis-
mus, nepotismus).

Dbáme o vzájemnou důvěru, podporu, 
slušnost, odpovědnost a čestnost. 
Podporujeme týmovou spolupráci 
a komunikaci  

Je pro nás důležité, aby nás práce naplňovala 
a bavila. To nám otevírá dveře k hledání 
a přijímání nových cest. 
Pracujeme jako jeden tým postavený na re-
spektu a vzájemné důvěře. Podporujeme se 
a vycházíme si vstříc. Každý si uvědomujeme 
svůj díl odpovědnosti za práci Agentury. 
Jednáme čestně, s pokorou a dokážeme si 
přiznat své chyby, ze kterých se učíme. 
Vzdělávání chápeme jako základ pro naši prá-
ci. Schopnost učit se novým věcem a trvale 
zvyšovat odbornost je pro nás zásadní. Tím 
přispíváme k rozvoji Agentury i sebe samých. 
Jsme hrdí na to, že naše práce napomáhá 
k rozvoji České republiky a prostřednictvím 
námi podpořených projektů můžeme pomoci 
zlepšit kvalitu životů nás všech. 
Je pro nás důležité být prospěšní 
a otevření novým věcem. Podporujeme 
výzkum užitečný pro společnost.  
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Martin Prokop, unsplash.com

Pro efektivní plnění činností TA ČR je 
velmi důležitá komunikace s řešiteli 
projektů. Snažíme se co nejvíce vy-
cházet vstříc jejich potřebám, kterým 
ostatně přizpůsobujeme i styl, jakým 

s nimi komunikujeme. Kromě 
standardní e-mailové nebo telefo-
nické komunikace pořádáme pro 
řešitele semináře a workshopy. Zde 
se snažíme předávat jim informace 

ucelenou a srozumitelnou formou 
a zodpovídat jejich dotazy. V roce 2019 
TA ČR uspořádala patnáct seminářů 
s workshopy v Praze i v Brně.

Spolupráce s příjemci podpory   

V roce 2019 se TA ČR stala 
implementační agenturou tří resort-
ních programů – programu Minis-
terstva průmyslu a obchodu TREND, 
programu Ministerstva životního 
prostředí Prostředí pro život a progra-
mu Ministerstva dopravy DOPRAVA 
2020+. Tímto krokem se zintenzivněla 
spolupráce s výše uvedenými resor-
ty jakožto vlastníky těchto programů. 
Zároveň se tím postavení TA ČR 
v systému podpory VaVaI upevni-
lo a přiblížilo záměru novely zákona 
č. 130/2002 Sb. z roku 2009, v rámci 
které k založení Agentury došlo. Jed-
nání byla v roce 2019 započata i s Mi-
nisterstvem obrany, kde by se TA ČR 

také mohla stát implementační agen-
turou připravovaného programu apli-
kovaného výzkumu.

TA ČR spolupracovala s některými 
resorty v otázce poskytová-
ní informačního systému ISTA pro 
potřeby programů VaVaI. V intenzivním 
jednání je TA ČR např. s Ministerstvem 
životního prostředí či Ministerstvem 
vnitra.

TA ČR se aktivně účastnila implemen-
tace strategie České republiky Coun-
try for the Future, v rámci níž došlo 
k intenzivnější spolupráci zejména 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu 

a také Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. S posledním jmeno-
vaným se TA ČR podílela i na nasta-
vování budoucího unijního programu 
Horizont Evropa, a to zejména v části 
Evropské inovační rady. 

TA ČR v roce 2019 uzavřela tři nová me-
moranda. Jedno v dubnu 2019 s Aso-
ciací malých a středních podnikatelů 
a živnostníků AMSP ČR, dvě v květnu 
2019, a to se Znaleckou kanceláři 
Dr. Ludvíka s.r.o. a se společností 
FILMFEST s.r.o.

TA ČR v systému VaVaI
Spolupráce s resorty                           

02.202.2

V roce 2019 se díky projektu Otevřený úřad (spolu-
fi nancovaného prostřednictvím OP Zaměstnanost) 
naplno rozběhla činnost regionálních poradenských 
kanceláří TA ČR. Ve spolupráci s agenturou CzechIn-
vest poskytovala TA ČR poradenství v osmi regionál-
ních kontaktních místech napříč Českou republikou. 

Zaměstnanci regionálních kanceláří poskytli desít-
ky konzultací potenciálním uchazečům či stávajícím 
řešitelům TA ČR, a to jak formou individuálních kon-
zultací, tak i v podobě hromadných regionálních akcí 
konaných ve spolupráci s dalšími státními organiza-
cemi podporujícími rozvoj podnikání. 

TA ČR 
v regionech 

Praha a Střední Čechy

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Liberecký kraj

Ústecký kraj a Karlovarský kraj

Moravskoslezský kraj

Pardubický a Královéhradecký kraj

Zlínský a Olomoucký kraj

02.3

02.102.1 02
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Agentura se v roce 2019 zabývala sledováním přípravy 
9. rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 
Evropa, zejména oblastí European Partnerships, které mají 
nahradit současné schéma ERA-NET cofundů. 

TA ČR dále pokračovala v realizaci současně běžících ERA-
NET cofundových výzev a pracovala na zapojení se do těch 
nových. Z důvodu zrušení podpory SME Instrumentu fáze 
1 Evropskou komisí (EK) probíhala intenzivní komunikace 
s EK o možnosti pilotování podobného nástroje na národ-
ní/regionální úrovni. TA ČR byla aktivní také v rámci Seal 
of Excellence Community. 

V roce 2019 nadále probíhala realizace CSA projektů 
GEECCO a NewHoRRIzon fi nancovaných z programu 
Horizont 2020. Tyto mezinárodní projekty se věnují podpoře 
genderové rovnosti a odpovědného přístupu ve výzkumu 
a inovacích. Jejich výstupy se implementují v rámci procesů 
Agentury. V neposlední řadě TA ČR v roli koordinátora vy-
pracovala a podala vlastní mezinárodní projekt typu CSA 
do výzvy Horizontu 2020 INNOSUP peer-learning. 

I v minulém roce pokračovala intenzivní spolupráce se sítí 
evropských inovačních agentur Taftie. Technologická agen-
tura byla zapojená ve všech pracovních skupinách (Task 
Force): Structural Network on Benchmarking, High Level 
Community, Experiment, Diversity & Inclusion a Innovation-
driven high potentials i do ad Hoc State Aid Group – aktivní 
role TA ČR. Zástupci TA ČR se zúčastnili všech vzdělávacích 
aktivit Akademie Taftie a aktivně se podíleli na vypracování 
střednědobé strategie Taftie.

Během roku 2019 TA ČR nově implementovala program 
Výzkum fondů EHP a Norska v podobě Programu KAP-
PA. Probíhaly přípravné schůzky a setkání pro sestavení 
ideálních podmínek pro veřejnou soutěž jak s národní-
mi, tak mezinárodními subjekty (Programme Committee 
v roli odborného poradního orgánu, Ministerstvo fi nancí ČR 
v roli Národního kontaktního místa, partner programu na do-
norské úrovni agentura Research Council of Norway v Oslu, 
Kancelář fi nančních mechanismů v Bruselu). V listopadu 
2019 byla vyhlášena 1. veřejná soutěž se soutěžní lhůtou 
do února 2020. V souvislosti byly s vyhlášením veřejné 
soutěže uspořádány semináře pro uchazeče včetně mat-
chmakingu.

Mezinárodní spolupráce
Evropský prostor

0303
Mezinárodní spolupráce
Neevropský prostor

01

02

05
06

08

V červnu 2019 TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž v Progra-
mu DELTA 2. Oproti předešlé veřejné soutěži vyhlašované 
v rámci předcházejícího Programu DELTA došlo k význam-
nému nárůstu partnerských agentur, kterých bylo 11 z 8 
oblastí – Alberty, Brazílie, Če-ťiangu, Izraele, Japonska, 
Korei, Québecu, Tchaj-wanu, Ťiang-su a Vietnamu. 
Do soutěže bylo podáno 37 projektů a 17 z nich bylo 
doporučeno k podpoře. Úsek mezinárodní spolupráce TA 
ČR připravil řadu matchmakingových akcí pro příchozí de-

legace z amerického a asijského kontinentu a ve spolupráci 
s Akademií věd uspořádal v květnu 2019 prestižní vrcholné 
setkání Česko-tchajwanské technologické dny. Uskutečnila 
se rovněž série prezentací o Programu DELTA 2 v ČR 
a zahraničí. V říjnu se TA ČR zapojila do organizace kon-
ference na téma umělé inteligence se zástupci spolkových 
států Bavorsko a Sasko a Velvyslanectvím Spolkové re-
publiky Německo za účelem podpory česko-německé 
výzkumné spolupráce.

03

07

09

04
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V roce 2019 TA ČR pilotně zavedla 
kritérium pro vyhodnocení genderové 
dimenze v obsahu výzkumu a aplika-
cí, a to ve 4. veřejné soutěži Programu 
ZÉTA. Agentura se tak stala prvním 
poskytovatelem podpory v regio-
nu střední a východní Evropy, který 
toto opatření využívá v podmínkách 
podpory v rámci realizace principů 
odpovědného výzkumu a inovací. 
Zavedení tohoto kritéria vychází z im-

plementace projektů GEECCO a New-
HoRRIzon podpořených z prostředků 
Horizont 2020, jichž je TA ČR součástí. 
Dále došlo k rozšíření možností 
pro prokázání nároku na bonifi kaci 
za pokročilý systém péče o lidské 
zdroje v programech ÉTA a ZÉTA 
(navýšení fl at rate na 30 % nebo bo-
dové zvýhodnění v hodnocení návrhu 
projektu). K držitelství HR Excellence 
in Research Award (Evropská ko-

Podpora genderové 
rovnosti a odpovědného 
výzkumu a inovací

mise) a Firma roku: Rovné příležitosti 
(Gender Studies, o.p.s.) přibyly nás-
ledující možnosti: TOP Odpovědná 
fi rma (Byznys pro společnost, z.s.), 
Equal-Salary Certifi cation (Pricewa-
terhouseCoopers), potvrzení o rea-
lizaci genderového auditu a potvrz-
ení o provedení kalkulace mzdových 
rozdílů mužů a žen v organizaci 
prostřednictvím nástroje Logib (Minis-
terstvo práce a sociálních věcí).

0015 0014
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V roce 2019 v rámci programového 
období Evropských strukturálních 
a investičních fondů 2014–2020 byly 
Agenturou realizovány tři projekty 
z Operačního programu Zaměstnanost 
(OPZ) a jeden projekt z Operačního 
programu Technická pomoc (OP TP). 
Dále byly realizovány projekty v rámci 
Horizontu 2020 EK.

V rámci OPZ se jednalo o projekt PRO-
EVAL zaměřený na zefektivnění řízení 
programů podpory VaVaI a analyti-
cké a datové podpory TA ČR, který je 
v realizaci od 1. 9. 2016, a projekt PRO-
ADMIN, jehož cílem je zefektivnění 
postupů souvisejících s přípravou 
a realizací veřejných soutěží a realiza-

ci samotných projektů VaVaI, a který 
započal v červnu 2017. Oba uvedené 
projekty byly v roce 2019 ukončeny. 
Dále se jednalo o projekt Otevřený 
úřad zaměřený na zlepšení systému 
poradenských služeb, které posky-
tuje TA ČR, na zefektivnění poskyto-
vání dat, šíření informací a zkvalitnění 
procesů či nástrojů vnější komunika-
ce, který zahájil svoji realizaci dne 1. 2. 
2018.

V rámci OP TP pokračovala realizace 
projektu Synergie, jehož cílem je pi-
lotní ověření vybraných synergických 
nástrojů – koordinace programů 
ze státního rozpočtu s programy 
na komunitární úrovni při přípravě pro-

gramového období 2021–2027, zís-
kání praktických zkušeností s jejich 
implementací a jejich následné využití 
při přípravě programů. V průběhu roku 
byly připravovány další interní projekty 
z programu OPZ.

Na nadnárodní úrovni pokračovala 
Agentura v realizaci projektů typu 
ERA-NET Cofund v rámci progra-
mu Horizont 2020 Evropské komise 
a v realizaci projektů typu CSA. Pro-
jekt GEECCO se zaměřuje na podporu 
genderové rovnosti ve výzkumu a in-
ovacích a projekt NewHoRRIzon si kla-
de za cíl posilovat přijetí principů RRI 
v programu Horizont 2020 i mimo jeho 
rámec.

Projekty pro zkvalitnění 
činností TA ČR
Rozvojové projekty 

0505
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Zaměstnanci TA ČR

Počet zaměstnanců 
na HPP

Počet zaměstnanců 
pracujících na dohodu

Zaměstnanců celkem

150 19 169

Pro rok 2019 měla TA ČR přidělených 99 funkčních kme-
nových míst a 34,1 FTE na interní projekty. Výsledný roční 
kumulovaný přepočtený počet kmenových zaměstnanců 
(včetně 5 členů předsednictva) byl 99,14 a zaměstnanců 
na interních projektech 32,58. Dne 1. 4. 2019 došlo ke 
změně organizační struktury TA ČR. Vznikla nová Sek-
ce kabinetu, která zabezpečuje průřezové aktivity sou-

visející s chodem Kanceláře a orgánů a koordinace 
průřezových činností a agend. Změna organizační struktu-
ry přinesla změnu struktury některých sekcí i vznik nových 
oddělení a úseků. Během roku nově vznikly projektové 
týmy, které mají za úkol koordinovat realizaci jak resort-
ních programů, tak i programů TA ČR a projektů, jichž 
je Agentura příjemcem.

Zaměstnanci 
na vedoucích pozicích

23

Počet zaměstnanců 
na pozicích ředitele 
a sekčních ředitelů

7

65,2 %
37,5 %

57,1 %
42,9 %

ženy

muži

71 mužů

98 žen

0606

Řešené projekty

Program Počet řešených 
projektů

Vyplacená 
podpora (Kč) Počet VO Počet PO

Ostatní 
organizace 

počet

CK – Doprava 2020+ 141 x x x x x

FW – Trend 396 x x x x x

SS – Prostředí pro 
život

328 x x x x x

TA – Alfa
382 x x x x x

TD – Omega 66 x x x x x

TE – Centra 
kompetence

34 32 766 605 471 113 197 x

TF – Delta 47 34 104 933 286 31 39 x

TG – Gama 35 35 109 957 214 33 5 x

TH – Epsilon 664 573 1 553 071 599 692 721 x

TI – BETA2 347 74 89 419 660 x x x

TJ – Zéta 744 238 326 145 608 277 158 x

TK – Théta 304 114 325 330 161 164 130 x

TL – Éta 756 230 352 330 254 358 83 9

TN – Národní centra 
kompetence

13 13 588 570 235 96 155 x

TM – Delta 2 37 x x x x x

TP – Gama 2 32 x x x x x

CELKEM 4 326 1 343 4 221 440 575 1 764 1 488 9

Nástroje účelové 
podpory TA ČR
Účelová podpora v číslech 

x - údaje budou známy v roce 2020

0707

» Tabulka č.1: Údaje o programech TA ČR za rok 2019

Počet 
administrovaných 

projektů
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 Program Trvání 
programu

Vyhlášených 
výzev

Podáno 
výzkumných 

potřeb

Podpořeno 
projektů

TB – Beta 2012–2016 5 410 248

TI – Beta2 2017-2024 1 241 95

Programy 
     TA ČR

Program Trvání 
programu

Vyhlášených 
VS

Podáno 
projektů

Podpořeno 
projektů

Úspěšnost 
podpory [%] Poznámka

TA – Alfa 2011–2019 4 3501 961 27,4

TD – Omega 2012–2017 3 650 194 29,8

TE – Centra 
kompetence

2012–2019 2 210 34 16,2

TF – Delta 2014–2021 6 142 47 33,1

TG – Gama 2014–2019 8 82 42 51,2

TH – Epsilon 2015–2025 6 1862 662 35,6

údaje nezahrnují 
mezinárodní výzvu 
EuroNanoMed 3 

Call 2019

TJ – Zéta 2017–2025 4 874 239 49

počet podpořených 
projektů a úspěšnost 
podpory jsou uvedeny  

za 1.–3. VS, u 4. VS 
probíhá hodnotící 

lhůta

TK – Théta 2018–2025 3 350 114 54,3

počet podpořených 
projektů a úspěšnost 

podpory  jsou 
uvedeny za 1–2. 

VS, u 3. VS probíhá 
hodnotící lhůta

TL – Éta 2018–2023 3 1194 230 34,4

počet podpořených 
projektů a úspěšnost 
podpory jsou uvedeny 

za 1.–2. VS, u 3. VS 
probíhá hodnotící 

lhůta

TN – Národní centra 
kompetence

2018–2026 1 17 13 76,5

TM – Delta 2 2020-2025 1 37 23 62,1

23 projektů 
vybráno k podpoře 

předsednictvem 
TA ČR, čeká se na 

výsledky zahraničních 
organizací (údaje se 

mohou změnit)

TO – Kappa 2020-2024 1 x x x
probíhá soutěžní lhůta 

1. VS

TP – Gama 2 2020-2022 2 38 27 71,0

2. VS – projekty 
vybrané k podpoře, 

u kterých se očekává 
uzavření smlouvy

CK – Doprava 2020+ 2020-2026 1 141 x x
probíhá hodnotící 

lhůta 1. VS

FW – Trend 2020-2027 2 396 171 43,2

běží soutěžní lhůta 2. 
VS, za 1. VS projekty 
vybrané k podpoře, 

u kterých se očekává 
uzavření smlouvy

SS – Prostředí pro 
život

2020-2026 2 328 x x
běží soutěžní lhůta 2. 
VS, probíhá hodnotící 
lhůta projektů 1. VS

CELKEM 49 9 822 2 734 x

» Tabulka č.2: Souhrnné údaje o programech TA ČR (2011 – 2019)
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V roce 2019 bylo vyhlášeno celkem 
13 národních veřejných soutěží. 

V polovině března byla vyhlášena 
5. veřejná soutěž Programu GAMA, 
podprogram 2, Seal of Excellence, 
ve kterém byly návrhy projektů hod-
noceny ve zrychleném režimu. Výsled-
ky veřejné soutěže tak byly známy 
do konce května. Celkem byly 
do veřejné soutěže podány 3 návrhy 
projektů, všechny postoupily do hod-
nocení a byly doporučeny k podpoře. 

Koncem dubna byla vyhlášena 
1. veřejná soutěž Programu GAMA 
2, podprogram 1, jejíž výsledky byly 
zveřejněny na konci září. Celkem bylo 
do veřejné soutěže podáno 32 návrhů 
projektů a všechny postoupily do hod-
nocení. Následně bylo doporučeno 
k podpoře 23 návrhů projektů.

V polovině května byla vyhlášena 
1. veřejná soutěž Programu TREND, 
podprogram 1 Ministerstva průmyslu 
a obchodu, jehož poskytovatelem 

Vyhlašování veřejných 
soutěží 

a realizátorem je TA ČR.
Veřejná soutěž byla vyhodno-
cena v prosinci. Celkem bylo 
do veřejné soutěže podáno 396 návrhů 
projektů, přičemž do hodnocení post-
oupilo 384 návrhů projektů, z nichž 
bude podpořeno celkem 171.

V polovině června byla vyhlášena 
1. veřejná soutěž Programu DO-
PRAVA 2020+ Ministerstva dopravy 
a 1. veřejná soutěž Programu Prostředí 
pro život, podprogram 1 a 2 Minis-
terstva životního prostředí. V obou 
případech je poskytovatelem a realizá-
torem TA ČR. Výsledky obou veřejných 
soutěží budou známy počátkem roku 
2020.

Koncem června byla vyhlášena 
1. veřejná soutěž Programu DELTA 2, 
jejíž výsledky byly zveřejněny na kon-
ci prosince. Celkem bylo do veřejné 
soutěže podáno 37 návrhů projektů, 
32 z nich postoupilo do hodnoce-
ní a celkem 18 návrhů projektů bylo 
doporučeno k podpoře.

V polovině září byla vyhlášena 
3. veřejná soutěž Programu ÉTA, je-
jíž výsledky budou známy na konci 
března 2020.

Následně byla v polovině října vyh-
lášena 4. veřejná soutěž Programu 
ZÉTA, jejíž výsledky budou zveřejněny 
v dubnu 2020. Dále 2. veřejná soutěž 
Programu GAMA 2, podprogram 2, 
Seal of Excellence.  Výsledky této 
veřejné soutěže byly zveřejněny v pro-
sinci 2019. Celkem bylo do 2. veřejné 
soutěže Programu GAMA 2, podpro-
gram 2, Seal of Excellence podáno 
6 návrhů projektů, přičemž do hodno-
cení postoupily 4 návrhy projektů, kte-
ré byly všechny podpořeny.

Na konci října byla vyhlášena 3. veřejná 
soutěž Programu THÉTA, jejíž výsled-
ky budou zveřejněny v červnu 2020.

Na konci listopadu byla vyhlášena 
1. veřejná soutěž Programu KAP-
PA, jejíž výsledky budou zveřejněny 
na konci září 2020, a taktéž 2. veřejná 

DELTA 2

ÉTA

ZÉTA

THÉTA

CHIST-ERA  CALL 2019

EURONANOMED 3 CALL 2020

ERA-MIN 2 CALL 2019

GAMA SoE - PP2

KAPPA

GAMA 2 - PP1

TREND (MPO)

DOPRAVA 2020+ (MD)

M-ERA.NET 2 CALL 2019

2M-ERA (EPSILON)

3

4

5

6

9

10

11

BiodivClim CALL 2019

HARMONOGRAM 
 VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ 2019

soutěž Programu Prostředí pro život, 
podprogram 3 Ministerstva životního 
prostředí, jejíž výsledky budou známy 
na konci června 2020.

V prosinci byla vyhlášena 2. veřejná 
soutěž Programu TREND, podprogram 
2 Ministerstva průmyslu a obchodu, 
jejíž výsledky budou zveřejněny rovněž 
na konci června 2020.

Ke každé veřejné soutěži bylo 
uchazečům poskytováno poradenství 
prostřednictvím aplikace HelpDesk. 
Současně byly podmínky veřejných 
soutěží představeny na seminářích 
pro uchazeče.

IV
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Program BETA2 byl schválen usnese-
ním vlády č. 278 ze dne 30. 3. 2016. 
Je zaměřen na podporu aplikovaného 
výzkumu a inovací pro potřeby orgánů 
státní správy, a to zejména pro potřeby 
těch orgánů, které nejsou poskytova-
teli podpory výzkumu, vývoje a inova-
cí. Konkrétně TA ČR zadává veřejné 
zakázky pro potřeby následujících 
orgánů státní správy:
• Ministerstva dopravy (vč. Úřadu 

pro civilní letectví);
• Ministerstva práce a sociálních 

věcí;
• Ministerstva pro místní rozvoj;
• Ministerstva vnitra;
• Ministerstva zahraničních věcí;
• Ministerstva průmyslu a obchodu;
• Ministerstva životního prostředí;
• Českého báňského úřadu;
• Českého statistického úřadu;
• Českého úřadu zeměměřického 

a katastrálního;
• Energetického regulačního úřadu;
• Správy státních hmotných rezerv;
• Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost;
• Úřadu vlády ČR;
• Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy;
• Ministerstva kultury,
• Ministerstva spravedlnosti;
• Úřadu průmyslového vlastnictví;

a dalších ústředních orgánů stát-
ní správy a ostatních poskytovatelů 
účelové podpory dle § 4 zákona 
o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

K 31. 12. 2019 bylo v ISRB2 evidová-
no 241 výzkumných potřeb.  Nejvíce 
potřeb bylo předloženo Ministerstvem 
životního prostředí (49) a Ministerst-
vem vnitra (26). K 31. 12. 2019 bylo evi-
dováno celkem 95 uzavřených smluv. 
Čtyři z nich patřily mezi Rámcové do-
hody. V roce 2019 byla v těchto doho-
dách zahájena realizace 15 minitendrů.
V první polovině roku 2019 probíhal 
proces změny Programu BETA2, kte-
rá umožnila zapojení nových orgánů 
státní správy (Ministerstvo kultu-
ry, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, Ministerstvo spravedln-
osti a Úřad průmyslového vlastnictví) 
a prodloužila trvání programu o 3 roky. 
V  červenci 2019 byla změna programu 
schválena vládou.

Program 
BETA2

Technologická agentura měla v roce 2019 v databázi evi-
dovaných 3161 hodnotitelů (305 zahraničních) – z toho 
bylo 1658 hodnotitelů zasmluvněno pro období 2019. 
Většina hodnotitelů (75 %) byla z výzkumné a akademické 
sféry a 21 % z podnikové sféry. 

Zbylí hodnotitelé byli další právnické osoby veřejného 
i soukromého práva. Za uplynulý rok vypracovali 4604 
oponentských posudků, 1415 souhrnných hodnotících 
zpráv a 147 posudků pro oponentní a závěrečné opon-
entní řízení.

Hodnocení 
projektů

Franck V., unsplash.com
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Intenzivní spolupráce byla realizována s vybranými 
ústředními orgány státní správy (resorty), především Minis-
terstvem průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvem dopra-
vy (MD) a Ministerstvem životního prostředí (MŽP). Hlavní-
mi body jednání byly resortní programy a možné překryvy 
v projektech resortních programů (TREND, DOPRAVA 
2020+, Prostředí pro život) a Programu BETA. 

TA ČR se stala poskytovatelem a implementátorem vy-
braných resortních programů výše uvedených resortů, 
a to na základě usnesení vlády ze dne 25. 3. 2019. 
Z důvodu nutnosti vyhovět co nejlépe a nejefektivněji vy-
braným resortům z pohledu implementace jejich programů 
vznikly tzv. programové týmy, které umožňují řešit resortní 
požadavky včetně zakomponování všech potřeb resortu 

a zajištění průběžné vzájemné spolupráce. Programo-
vé týmy plně odpovídají existujícímu organizačnímu řádu, 
čl. 13.2, a pro zajištění průřezových a dlouhodobějších úkolů 
využívají maticovou strukturu řízení. 

V souvislosti s resortními programy TA ČR navázala také 
další dva typy spolupráce s resorty. Jedním byla TA ČR 
v pozici implementátora resortních programů formou ISTA 
jako služby (Ministerstvo zemědělství – Program ZEMĚ, 
Ministerstvo vnitra – Program IMPAKT 1, MPO – Country 
for the Future) a dalším byla TA ČR v pozici spolutvůrce 
a implementátora programu (Ministerstvo obrany).

0025 

V roce 2019 bylo realizováno 1343 projektů. V poměru 
k danému počtu zaměstnanců vychází na jednoho refe-
renta průměrně administrace 150 projektů realizovaných 
a dále pak projekty ve fázi ukončení, u kterých probíhá 
příprava a následně samotné Závěrečné oponentní řízení 
projektu.

Projektů, u kterých v roce 2019 proběhlo Závěrečné opon-
entní řízení, bylo celkem 52. Realizaci na konci roku 2019 
ukončilo 331 projektů, jejich Závěrečné oponentní řízení 
tak proběhne v roce 2020. Dále během roku 2019 proběhlo 
8 Průběžných oponentních řízení a 3 monitorovací návštěvy. 
U realizovaných projektů bylo v roce 2019 zpracováno 635 
žádostí o změnu či oznámení o změně a bylo podepsáno 
přibližně 503 smluv v 7 veřejných soutěžích.

Realizace projektů 

Celkem bylo pro rok 2019 naplánováno a schváleno 74 kon-
trol na místě. V průběhu roku byla jedna kontrola zrušena. 
Zahájeno tedy bylo 73 kontrol na místě, z nichž bylo 
67 do konce roku i ukončeno. Dále bylo v roce 2019 
ukončeno 8 kontrol zahájených v roce 2018. Předmětem 
kontrol bylo zejména hospodaření s prostředky veřejné 
podpory a ověření, že prostředky byly použity na uznané 
náklady projektu. U projektů, kde neproběhlo závěrečné 
oponentní řízení, byla provedena i kontrola věcné části pro-
jektu.

V rámci kontrol na místě ukončených v roce 2019 byla 
ověřena uznatelnost nákladů v celkové výši 443 833 838,94 
Kč. Při 31 kontrolách bylo zjištěno čerpání prostředků pro-
jektu na neuznané náklady. Ve 21 případech došlo následně 
k vrácení té části dotace, která byla čerpána v rozporu 

s podmínkami, za nichž byla poskytnuta podpora. Pouze 
10 zjištění postoupilo jako podezření na porušení 
rozpočtové kázně místně příslušným fi nančním úřadům 
k případnému vyměření a vybrání odvodu za porušení 
rozpočtové kázně. Celková výše podezření na porušení 
rozpočtové kázně zjištěná v roce 2019 činí 2 399 587,29 Kč.
Všechny kontroly na místě byly provedeny v souladu 
s § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o fi nanční kon-
trole) a zákona č. 55/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 
Požadavek § 13, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inova-
cí), dle něhož má poskytovatel provádět fi nanční kontro-
lu nejméně u 5 % objemu podpory poskytnuté v daném 
kalendářním roce, byl splněn. 

Kontroly na místě 

Resortní programy   

07.207.2
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Program 
Prostředí pro život

První veřejná soutěž (v podprogra-
mu 1 - „Technologičtí lídři“) byla 
vyhlášena 15. 5. 2019. Očekávají se 
návrhy projektů zaměřené mimo jiné 
na podporu výzkumu a vývoje tzv. Key 
Enabling Technologies - KET´S a dále 
např. na témata z oblasti Průmyslu 4.0 
či prioritní témata v návaznosti na Me-
morandum o budoucnosti automobi-
lového průmyslu v ČR. Do této soutěže 
bylo podáno 396 projektů, z toho 
k podpoře bylo vybráno 171. V prosinci 
2019 byla vyhlášena 2. veřejná soutěž 
(v podprogramu 2 - „Nováčci“). 

Hlavním cílem programu je 
prostřednictvím výstupů, výsledků 
a dopadů z podpořených projektů roz-
víjet dopravní sektor způsobem, který 
bude refl ektovat společenské potřeby, 
akceleruje technologický a znalostní 
rozvoj ČR a napomůže tak růstu kon-
kurenceschopnosti ČR. První veřejná 
soutěž byla v programu vyhlášena dne 
12. 6. 2019. Do této soutěže bylo po-
dáno 141 projektů. Výsledky soutěže 
budou známy v lednu 2020.

Dne 12. 6. 2019 byla vyhlášena první 
veřejná soutěž, a to v podprogramech 
1 (Operativní výzkum ve veřejném 
zájmu) a 2 (Ekoinovace, technolo-
gie a postupy pro ochranu životního 
prostředí). Do této soutěže bylo podá-
no 328 projektů. Vyhlášení výsledku 
je plánováno na únor 2020. Veřejná 
soutěž v podprogramu 3 (Dlouhodobé 
environmentální a klimatické perspek-
tivy) byla vyhlášena v listopadu 2019. 
Soutěžní lhůta končí v únoru 2020.

Program 
DOPRAVA 2020+

Program 
TREND

V roce 2019 byla TA ČR 
součástí 6 ERA-NET cofun-
dových projektů, 
v rámci kterých došlo 
k vyhlášení mezinárodních 
výzev. Povědomí a zájem 
výzkumníků o ERA-NET 
cofundové výzvy stoupá. 
Snahou TA ČR je rozšířit 
portfolio ERA-NETových 
výzev i o další oblasti 
výzkumu.

V roce 2019 bylo možné podat projekty do těchto výzev: 

01

02

03

04

výzkum v oblasti informačních a komunikačních věd a technologií

05

06

CHIST-ERA III Call 2018

výzkum v oblasti nanomedicíny
EuroNanoMed 3 Call 2019 a Call 2020 

materiálový výzkum a inovace
M-ERA.NET 2 Call 2019

výzkum v oblasti biodiverzity a klimatických změn
BiodivClim Call 2019

výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských 
surovin

ERA-MIN 2 Call 2019

výzkum v oblasti informačních a komunikačních věd a technologií
CHIST-ERA IV Call 2019

ERA–NET cofundová 
schémata podpory  

07.3
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36

33

18

18

Francie

Španělsko Itálie

Polsko

Nejvíce společných  
projektů Češi podali s:

 
 

ERA-NET 
cofund

Výzva Podaných 
projektů 
celkem 

Projektů s 
českou účastí

Počet CZ 
uchazečů v 
projektech

Počet 
úspěšných 

projektů

Počet 
úspěšných CZ 

projektů

EuroNanoMed 
3

Call 2019 101 16 20 13 2

CHIST-ERA III Call 2018 62 2 4 10 0

M-ERA.NET 2 Call 2019 233 21 36 02/2020

BiodivClim Call 2019 234 44 52 10/2020

EuroNanoMed 
3

Call 2020 123 21 28 10/2020

Nejoblíbenější mezinárodní výzvou mezi českými výzkumníky byla v roce 2019 výzva BiodivClim Call 2019. Z 234 přijatých 
projektů bylo 44 projektů s celkem 52 českými uchazeči. Výsledky výzvy budou známy v roce 2020.

Příjem projektů do vyhlášených výzev CHIST-ERA IV Call 2019 a ERA-MIN 2 Call 2019 probíhá až do jara 2020.

V ERA-NET cofundových 
výzvách bylo doposud 
podpořeno 11 českých 
uchazečů v 8 projektech 
z celkového počtu 51 po-
daných projektů s českými 
výzkumníky.

 » Tabulka č.3: Přehled vyhlášených cofundových výzev v roce 2019
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Výzvy budoucnosti se staly tématem pro šestý ročník 
Dne TA ČR. Ten se konal 14. listopadu 2019 a již tradičně 
byl rozdělen na ranní a večerní program. V dopoledních 
hodinách se v Nové budově Národního muzea konala 
mezinárodní konference Challenges for the Future, kte-
rá účastníkům nastínila budoucnost výzkumu a vývoje 
v tuzemsku i v Evropě. Ve večerních hodinách následoval 
kulturně-společenský galavečer pořádaný v Historické 
budově Národního muzea, jehož hlavní částí bylo tradičně 
slavnostní předávání Cen TA ČR nejlepším projektům apli-
kovaného výzkumu za uplynulý rok.

Den 
TA ČR Mezinárodní 

konference 
Challenges for the 
Future
První části konference se zúčastnili významní zahraniční 
hosté, mezi které patřil například Jean-David Malo, ředitel 
direktorátu Evropské rady pro inovace Generálního 
ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise. O svůj 
názor na výzkumné příležitosti v rámci EU se podělila Jana 
Kolar, výkonná ředitelka konsorcia výzkumných infrastruktur 
CERIC-ERIC. Nejmladší účastník Bas Verkaik se s dalšími 
účastníky podělil o své zážitky a poznatky z cesty kolem 
světa na motorce poháněné solární energií.  V druhé části 
programu spolu diskutovali přední čeští zástupci inovační 
scény o budoucnosti České republiky a jejím výzkumném 
potenciálu v rámci EU.

Ceny TA ČR

Ceny TA ČR byly uděleny v kategoriích Business, Partnerst-
ví, Spolupráce a Governance. O páté ceně Český nápad 
opět rozhodli svým hlasováním přímo hosté v sále. Letos 
ji získal projekt z kategorie Společnost s názvem Vývoj sys-
tému pro variabilní dávkování pesticidu a hnojiv na základě 
senzorového monitoringu porostních podmínek. 

Pamětní medaile 
TA ČR

Poprvé v historii své existence byla TA ČR udělena stříbrná 
Pamětní medaile Technologické agentury. Tu obdrželi 
v rámci galavečera Cen TA ČR bývalá předsedkyně Rut 
Bízková a předešlí předsedové Karel Klusáček a Petr Očko. 
Petr Konvalinka, předseda TA ČR, tak projevil poděkování 
a úctu svým předchůdcům. 

Technologická agentura 
každoročně oceňuje 
nejlepší projekty 
aplikovaného výzkumu. 
V roce 2019 udělila Ceny 
TA ČR již posedmé 
v rámci šestého ročníku 
Dne TA ČR.

Ocenění 
TA ČR

08
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Cena v kategorii Společnost a držitel 
ceny „Český nápad“ 
 
Vývoj systému pro variabilní dávkování pesticidů a hnojiv na základě 
senzorového monitoringu porostních podmínek

• AGRIO MZS s.r.o.
• WIRELESSINFO
• Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta

Užitný vzor zařízení a prototyp „propojení systémů a řízení kapkového spekt-
ra“ jsou výsledky, které přinesl projekt „Vývoj systému pro variabilní dávkování 
pesticidů a hnojiv na základě senzorového monitoringu porostních podmínek“ 
Vznikl jak metodický postup senzorového měření stavu porostů pro variabilní 
aplikaci hnojiv a pesticidů, tak i ověřená technologie stanovení a řízení variabilní 
aplikace hnojiv a pesticidů postřikovací technikou.
Především v oblasti ochrany rostlin představuje toto řešení světový unikát, neboť 
danou technologii dosud žádní výrobci nenabízí. Implementace těchto techno-
logií umožní lepší konkurenceschopnost řešitele firmy Agrio na světových trzích. 
V součinnosti tak bude se sdružením WIRELESSINFO možné nabízet komplexní 
službu. Principiálně se jedná o praktickou aplikaci v oblasti internetu věcí – IoT.

Cena v kategorii Governance 
 
Výzkum měrných emisí znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv v 
lokálních topeništích

• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Výzkumné 
energetické centrum

Problematika zdrojů znečišťování ovzduší zůstává pro řadu českých regionů 
ožehavým tématem. A právě jím se zabýval projekt „Výzkum měrných emi-
sí znečišťujících látek ze spalování tuhých paliv v lokálních topeništích“, jehož 
výsledkem je stanovení emisních norem pro národní bilanci emisí prachu,  
a to ať už jde o tuhé znečišťující látky nebo limity polétavého prachu, nanočástic 
či polycyklických aromatických uhlovodíků.

Cena v kategorii Partnerství 
 
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka

• České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní
• ŠKODA AUTO a.s., Honeywell, spol. s r.o., Ricardo Prague s.r.o., 

AICTA Design Work, s.r.o., MOTORPAL, a.s., TATRA, a.s.,TÜV SÜD 
Czech s.r.o., Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, 
pokročilé technologie a inovace, Vysoké učení technické v Brně 
/ Fakulta strojního inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava / Fakulta strojní, ČZ a.s., BRANO a.s.

Projekt „Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka“ řešil 
široké spektrum témat mobility – od zlepšení spalovacích motorů v autech přes 
konstrukční a bezpečnostní prvky a alternativní pohony až po autonomní systémy. 
Výsledkem tohoto unikátního partnerství je velké množství autorsky chráněných 
řešení, funkčních vzorků, softwarů a prototypů. Tato řešení jsou zaměřena  
na inovace v konstrukci vozidel a hnacích jednotek se spalovacími motory i elek-
tromotory pro snížení spotřeby fosilních paliv a emisí, maximální bezpečnost, 
pohodlí a rozkoš z jízdy, přizpůsobení požadavkům legislativy i interakci s in-
frastrukturou a dalšími vozidly a konkurenceschopnost i na rozvojových trzích.
Díky této rozdílnosti byl v podstatě získán velmi obsáhlý a souhrnný výrob-
ní program pro výše popsané kategorie odlitků a všechny získané znalosti lze  
do budoucna s úspěchem implementovat při vývoji těch dalších.

Cena v kategorii Business
Výzkum a vývoj technologií přesného lití radiálních kol turbodmychadel 
nové generace a nových typů lopatek plynových turbín

• První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
• Ústav fyziky materiálu AV CR, v. v. i.

Projekt „Výzkum a vývoj technologií přesného lití radiálních kol turbodmychadel 
nové generace a nových typů lopatek plynových turbín“ se zaměřil na experi-
mentální výzkum přesného lití. Výsledkem projektu je provozně ověřená techno-
logie přesného lití odlitků oběžných kol turbodmychadel nové generace a nově 
vyvíjených typů lopatek plynových turbín. Tyto technologie budou zavedené  
do sériové výroby uvedených zařízení a byly vyvinuty pro přesné lití z tzv. supers-
litin, v tomto případě příměsí kobaltu a niklu. Všechny typy nově řešených odlitků 
byly do jisté míry navzájem odlišné a během jejich vývoje bylo nutné uplat-
nit rozdílné postupy. Díky této rozdílnosti byl v podstatě získán velmi obsáhlý  
a souhrnný výrobní program pro výše popsané kategorie odlitků a všechny získa-
né znalosti lze do budoucna s úspěchem implementovat při vývoji těch dalších.
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Účetní závěrka
Rozvaha

0909
Název položkyČíslo položky Syntetický

účet

1 2 3 4

BĚŽNÉ

MINULÉNETTOKOREKCEBRUTTO

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Oběžná aktiva 4 039 586 343.34 586 688.30B. 4 038 999 655.04 2 711 088 207.62

I. Zásoby 0.00 0.00 0.00 0.00

Pořízení materiálu 0.00 0.00111 0.00 0.001.
Materiál na skladě 0.00 0.00112 0.00 0.002.
Materiál na cestě 0.00 0.00119 0.00 0.003.
Nedokončená výroba 0.00 0.00121 0.00 0.004.
Polotovary vlastní výroby 0.00 0.00122 0.00 0.005.
Výrobky 0.00 0.00123 0.00 0.006.
Pořízení zboží 0.00 0.00131 0.00 0.007.
Zboží na skladě 0.00 0.00132 0.00 0.008.
Zboží na cestě 0.00 0.00138 0.00 0.009.
Ostatní zásoby 0.00 0.00139 0.00 0.0010.

II. Krátkodobé pohledávky 4 030 012 196.03 586 688.30 4 029 425 507.73 2 704 335 313.83

Odběratelé 100.00 0.00311 100.00 1 900.001.
Směnky k inkasu 0.00 0.00312 0.00 0.002.
Pohledávky za eskontované cenné papíry 0.00 0.00313 0.00 0.003.
Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 731 537.00 0.00314 2 731 537.00 3 182 960.004.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti 68 088.54 0.00315 68 088.54 5 000.005.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci
krátkodobé 0.00 0.00316 0.00 0.00

6.

Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 0.00 0.00317 0.00 0.007.
Pohledávky za zaměstnanci 27 641.69 0.00335 27 641.69 2 600.009.
Sociální zabezpečení 0.00 0.00336 0.00 0.0010.
Zdravotní pojištění 0.00 0.00337 0.00 0.0011.
Důchodové spoření 0.00 0.00338 0.00 0.0012.
Daň z příjmů 0.00 0.00341 0.00 0.0013.
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná
peněžitá plnění 0.00 0.00342 0.00 0.00

14.

Daň z přidané hodnoty 0.00 0.00343 0.00 0.0015.
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní
instituce 0.00 0.00344 0.00 0.00

16.

Pohledávky za vybranými ústředními vládními
institucemi 0.00 0.00346 0.00 0.00

17.

Pohledávky za vybranými místními vládními
institucemi 0.00 0.00348 0.00 0.00

18.

Pohledávky ze správy daní 0.00 0.00352 0.00 0.0019.
Zúčtování z přerozdělování daní 0.00 0.00355 0.00 0.0020.
Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s
cizím majetkem 0.00 0.00356 0.00 0.00

21.

Ostatní pohledávky ze správy daní 0.00 0.00358 0.00 0.0022.
Krátkodobé pohledávky z ručení 0.00 0.00361 0.00 0.0023.
Pevné termínové operace a opce 0.00 0.00363 0.00 0.0024.
Pohledávky z neukončených finančních
operací 0.00 0.00369 0.00 0.00

25.

Pohledávky z finančního zajištění 0.00 0.00365 0.00 0.0026.
Pohledávky z vydaných dluhopisů 0.00 0.00367 0.00 0.0027.
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 4 007 751 701.85 0.00373 4 007 751 701.85 2 688 488 633.2028.
Krátkodobé zprostředkování transferů 0.00 0.00375 0.00 0.0029.
Náklady příštích období 1 418 620.73 0.00381 1 418 620.73 1 010 432.3830.
Příjmy příštích období 0.00 0.00385 0.00 0.0031.
Dohadné účty aktivní 16 377 632.22 0.00388 16 377 632.22 11 643 788.2532.
Ostatní krátkodobé pohledávky 1 636 874.00 586 688.30377 1 050 185.70 0.0033.

III. Krátkodobý finanční majetek 9 574 147.31 0.00 9 574 147.31 6 752 893.79

Majetkové cenné papíry k obchodování 0.00 0.00251 0.00 0.001.
Dluhové cenné papíry k obchodování 0.00 0.00253 0.00 0.002.
Jiné cenné papíry 0.00 0.00256 0.00 0.003.
Termínované vklady krátkodobé 0.00 0.00244 0.00 0.004.
Jiné běžné účty 8 981 492.52 0.00245 8 981 492.52 6 395 239.005.
Účty státních finančních aktiv 0.00 0.00247 0.00 0.006.
Účty řízení likvidity státní pokladny a státního
dluhu 0.00 0.00248 0.00 0.00

7.

Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu 0.00 0.00249 0.00 0.008.
Běžný účet 0.00 0.00241 0.00 0.009.
Běžný účet FKSP 592 654.79 0.00243 592 654.79 357 654.7910.
Běžné účty fondů organizačních složek státu 0.00 0.00225 0.00 0.0014.
Ceniny 0.00 0.00263 0.00 0.0015.
Peníze na cestě 0.00 0.00262 0.00 0.0016.
Pokladna 0.00 0.00261 0.00 0.0017.
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(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:15

Název položkyČíslo položky Syntetický
účet

1 2 3 4

BĚŽNÉ

MINULÉNETTOKOREKCEBRUTTO

ÚČETNÍ OBDOBÍ

AKTIVA CELKEM 4 096 967 869.19 34 099 772.97 4 062 868 096.22 2 735 829 748.20

Stálá aktiva 57 381 525.85 33 513 084.67A. 23 868 441.18 24 741 540.58

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 38 813 144.87 15 722 260.94 23 090 883.93 23 750 676.54

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0.00 0.00012 0.00 0.001.
Software 13 338 914.30 3 517 233.00013 9 821 681.30 8 193 582.302.
Ocenitelná práva 214 612.61 100 360.00014 114 252.61 203 204.223.
Povolenky na emise a preferenční limity 0.00 0.00015 0.00 0.004.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 110 080.94 3 110 080.94018 0.00 0.005.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 22 149 537.02 8 994 587.00019 13 154 950.02 15 353 890.026.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00041 0.00 0.007.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek 0.00 0.00051 0.00 0.00

8.

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k
prodeji 0.00 0.00035 0.00 0.00

9.

II. Dlouhodobý hmotný majetek 18 568 380.98 17 790 823.73 777 557.25 990 864.04

Pozemky 0.00 0.00031 0.00 0.001.
Kulturní předměty 0.00 0.00032 0.00 0.002.
Stavby 0.00 0.00021 0.00 0.003.
Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí 3 799 989.25 3 022 432.00022 777 557.25 981 027.25

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů 0.00 0.00025 0.00 0.005.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 14 768 391.73 14 768 391.73028 0.00 0.006.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00029 0.00 0.007.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00042 0.00 9 836.798.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek 0.00 0.00052 0.00 0.00

9.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0.00 0.00036 0.00 0.0010.

III. Dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00 0.00 0.00

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím
vlivem 0.00 0.00061 0.00 0.00

1.

Majetkové účasti v osobách s podstatným
vlivem 0.00 0.00062 0.00 0.00

2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0.00 0.00063 0.00 0.003.
Dlouhodobé půjčky 0.00 0.00067 0.00 0.004.
Termínované vklady dlouhodobé 0.00 0.00068 0.00 0.005.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00069 0.00 0.006.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0.00 0.00043 0.00 0.007.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční
majetek 0.00 0.00053 0.00 0.00

8.

IV. Dlouhodobé pohledávky 0.00 0.00 0.00 0.00

Poskytnuté návratné finanční výpomoci
dlouhodobé 0.00 0.00462 0.00 0.00

1.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených
úvěrů 0.00 0.00464 0.00 0.00

2.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0.00 0.00465 0.00 0.003.
Dlouhodobé pohledávky z ručení 0.00 0.00466 0.00 0.004.
Ostatní dlouhodobé pohledávky 0.00 0.00469 0.00 0.005.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 0.00 0.00471 0.00 0.006.
Dlouhodobé zprostředkování transferů 0.00 0.00475 0.00 0.007.
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Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:15

Číslo položky Název položky Syntetický
účet

1 2

BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

4 062 868 096.22 2 735 829 748.20PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál 85 439 835.21 2 516 767.80C.

Jmění účetní jednotky a upravující položky - 110 407 626.34 - 109 862 439.34I.

Jmění účetní jednotky1. - 106 113 906.32 - 105 568 719.32401

Fond privatizace2. 0.00 0.00402

Kurzové rozdíly4. 0.00 0.00405

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody5. - 386 478.00 - 386 478.00406

Jiné oceňovací rozdíly6. 0.00 0.00407

Opravy předcházejících účetních období7. -3 907 242.02 -3 907 242.02408

Fondy účetní jednotky 700 707.79 447 370.79II.

Fond kulturních a sociálních potřeb2. 700 707.79 447 370.79412

Rezervní fond z ostatních titulů4. 0.00 0.00414

Výsledek hospodaření -24 073 960 168.41 -19 846 711 548.67III.

Výsledek hospodaření běžného účetního
období

1.
-4 227 248 619.74 -2 855 499 470.15

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení2. 0.00 0.00431

Výsledek hospodaření předcházejících
účetních období

3.
-19 846 711 548.67 -16 991 212 078.52432

Příjmový a výdajový účet rozpočtového
hospodaření 24 269 106 922.17 19 958 643 385.02

IV.

Příjmový účet organizačních složek státu1. -31 551 051.63 -48 189 667.26222

Zvláštní výdajový účet2. 4 342 014 588.78 2 875 258 460.80223

Účet hospodaření státního rozpočtu3. 0.00 0.00227

Agregované příjmy a výdaje předcházejících
účetních období

4.
19 958 643 385.02 17 131 574 591.48404

Cizí zdroje 3 977 428 261.01 2 733 312 980.40D.

Rezervy 1 171 993.00 1 078 321.00I.

Rezervy1. 1 171 993.00 1 078 321.00441

Dlouhodobé závazky 0.00 0.00II.

Dlouhodobé úvěry1. 0.00 0.00451

Přijaté návratné finanční výpomoci
dlouhodobé

2.
0.00 0.00452

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů3. 0.00 0.00453

Dlouhodobé přijaté zálohy4. 0.00 0.00455

Dlouhodobé závazky z ručení5. 0.00 0.00456

Dlouhodobé směnky k úhradě6. 0.00 0.00457

Ostatní dlouhodobé závazky7. 0.00 0.00459

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery8. 0.00 0.00472

 Dlouhodobé zprostředkování transferů9. 0.00 0.00475
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Číslo položky Název položky Syntetický
účet

1 2

BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Krátkodobé závazky 3 976 256 268.01 2 732 234 659.40III.

Krátkodobé úvěry1. 0.00 0.00281

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)2. 0.00 0.00282

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů3. 0.00 0.00283

Jiné krátkodobé půjčky4. 0.00 0.00289

Dodavatelé5. 1 945 870.14 1 229 009.50321

Směnky k úhradě6. 0.00 0.00322

Krátkodobé přijaté zálohy7. 0.00 0.00324

Závazky z dělené správy8. 0.00 0.00325

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé9.
0.00 0.00326

Zaměstnanci10. 4 893 858.00 3 516 207.00331

Jiné závazky vůči zaměstnancům11. 26 550.00 58 091.00333

Sociální zabezpečení12. 2 051 326.00 1 484 324.00336

Zdravotní pojištění13. 898 605.00 636 781.00337

Důchodové spoření14. 0.00 0.00338

Daň z příjmů15. 0.00 0.00341

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná
peněžitá plnění

16.
1 000 445.00 662 488.00342

Daň z přidané hodnoty17. 0.00 0.00343

Závazky k osobám mimo vybrané vládní
instituce

18.
0.00 0.00345

Závazky k vybraným ústředním vládním
institucím

19.
0.00 0.00347

Závazky k vybraným místním vládním
institucím

20.
0.00 0.00349

Přijaté zálohy daní21. 0.00 0.00351

Přeplatky na daních22. 0.00 0.00353

Závazky z vratek nepřímých daní23. 0.00 0.00354

Zúčtování z přerozdělování daní24. 0.00 0.00355

Závazky z exekuce a ostatního nakládání s
cizím majetkem

25.
0.00 0.00357

Ostatní závazky ze správy daní26. 0.00 0.00359

Krátkodobé závazky z ručení27. 0.00 0.00362

Pevné termínové operace a opce28. 0.00 0.00363

Závazky z neukončených finančních operací29. 0.00 0.00364

Závazky z finančního zajištění30. 0.00 0.00366

Závazky z upsaných nesplacených cenných
papírů a podílů

31.
0.00 0.00368

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery32. 3 727 793.01 4 224 049.90374

Krátkodobé zprostředkování transferů33. 0.00 0.00375

Závazky z řízení likvidity státní pokladny a
státního dluhu

34.
0.00 0.00248

Výdaje příštích období35. 2 974 795.05 1 430 507.04383

Výnosy příštích období36. 0.00 0.00384

Dohadné účty pasivní37. 3 958 706 238.34 2 715 017 242.77389

Ostatní krátkodobé závazky38. 30 787.47 3 975 959.19378
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Výkaz zisků a ztrát
Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

1 2 3 4

Název položkyČíslo
položky

Syntetický
účet

0.00VÝNOSY CELKEM 31 890 341.10 0.00B. 42 270 020.32

0.00Výnosy z činnosti 262 012.69 0.00 267 350.00I.

0.00Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0.00 0.00601 0.001.
0.00Výnosy z prodeje služeb 0.00 0.00602 0.002.
0.00Výnosy z pronájmu 0.00 0.00603 0.003.
0.00Výnosy z prodaného zboží 0.00 0.00604 0.004.
0.00Výnosy ze správních poplatků 0.00 0.00605 0.005.
0.00Výnosy ze soudních poplatků 0.00 0.00607 0.007.
0.00Jiné výnosy z vlastních výkonů 0.00 0.00609 0.008.
0.00Smluvní pokuty a úroky z prodlení 214 000.00 0.00641 162 000.009.
0.00Jiné pokuty a penále 0.00 0.00642 0.0010.
0.00Výnosy z vyřazených pohledávek 0.00 0.00643 0.0011.
0.00Výnosy z prodeje materiálu 0.00 0.00644 0.0012.

0.00
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného
majetku 0.00 0.00645 0.00

13.

0.00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného
majetku kromě pozemků 0.00 0.00646 0.00

14.

0.00Výnosy z prodeje pozemků 0.00 0.00647 0.0015.
0.00Čerpání fondů 0.00 0.00648 0.0016.
0.00Ostatní výnosy z činnosti 48 012.69 0.00649 105 350.0017.

0.00Finanční výnosy 537 875.27 0.00 307 207.57II.

0.00Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 0.00 0.00661 0.001.
0.00Úroky 537 875.27 0.00662 307 207.572.
0.00Kurzové zisky 0.00 0.00663 0.003.
0.00Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00664 0.004.
0.00Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0.00 0.00665 0.005.
0.00Ostatní finanční výnosy 0.00 0.00669 0.006.

0.00Výnosy z daní a poplatků 0.00 0.00 0.00III.

0.00Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 0.00 0.00631 0.001.
0.00Výnosy z daně z příjmů právnických osob 0.00 0.00632 0.002.
0.00Výnosy ze sociálního pojištění 0.00 0.00633 0.003.
0.00Výnosy z daně z přidané hodnoty 0.00 0.00634 0.004.
0.00Výnosy ze spotřebních daní 0.00 0.00635 0.005.
0.00Výnosy z majetkových daní 0.00 0.00636 0.006.
0.00Výnosy z energetických daní 0.00 0.00637 0.007.
0.00Výnosy z daně silniční 0.00 0.00638 0.008.
0.00Výnosy z ostatních daní a poplatků 0.00 0.00639 0.009.

0.00Výnosy z transferů 31 090 453.14 0.00 41 695 462.75IV.

0.00
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z
transferů 4 932 641.41 0.00671 0.00

1.

0.00
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z
předfinancování transferů 26 157 811.73 0.00675 41 695 462.75

3.

0.00Výnosy ze sdílených daní a poplatků 0.00 0.00 0.00V.

0.00Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 0.00 0.00681 0.001.

0.00
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických
osob 0.00 0.00682 0.00

2.

0.00Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 0.00 0.00684 0.003.
0.00Výnosy ze sdílených spotřebních daní 0.00 0.00685 0.004.
0.00Výnosy ze sdílených majetkových daní 0.00 0.00686 0.005.
0.00Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 0.00 0.00688 0.006.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍC.

0.00Výsledek hospodaření před zdaněním -4 227 248 619.74 0.00- -2 855 499 470.151.
0.00Výsledek hospodaření běžného účetního období -4 227 248 619.74 0.00- -2 855 499 470.152.
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Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:39

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

1 2 3 4

Název položkyČíslo
položky

Syntetický
účet

0.00NÁKLADY CELKEM 4 259 138 960.84 0.00A. 2 897 769 490.47

0.00Náklady z činnosti 191 986 574.49 0.00 148 974 027.81I.

0.00Spotřeba materiálu 1 648 869.10 0.00501 778 777.611.
0.00Spotřeba energie 2 019 517.00 0.00502 1 934 934.002.
0.00Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 115 340.11 0.00503 84 831.493.
0.00Prodané zboží 0.00 0.00504 0.004.
0.00Aktivace dlouhodobého majetku 0.00 0.00506 0.005.
0.00Aktivace oběžného majetku 0.00 0.00507 0.006.
0.00Změna stavu zásob vlastní výroby 0.00 0.00508 0.007.
0.00Opravy a udržování 85 180.86 0.00511 56 125.168.
0.00Cestovné 3 270 569.41 0.00512 2 536 628.809.
0.00Náklady na reprezentaci 1 724 236.86 0.00513 1 413 347.5710.
0.00Aktivace vnitroorganizačních služeb 0.00 0.00516 0.0011.
0.00Ostatní služby 67 485 525.19 0.00518 51 738 080.1212.
0.00Mzdové náklady 75 906 778.00 0.00521 60 158 068.0013.
0.00Zákonné sociální pojištění 25 599 868.00 0.00524 20 389 810.0014.
0.00Jiné sociální pojištění 0.00 0.00525 0.0015.
0.00Zákonné sociální náklady 2 941 344.00 0.00527 2 192 809.0016.
0.00Jiné sociální náklady 0.00 0.00528 0.0017.
0.00Daň silniční 0.00 0.00531 0.0018.
0.00Daň z nemovitostí 0.00 0.00532 0.0019.
0.00Jiné daně a poplatky 15 044.00 0.00538 0.0020.
0.00Vratky nepřímých daní 0.00 0.00539 0.0021.
0.00Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0.00 0.00541 0.0022.
0.00Jiné pokuty a penále 0.00 0.00542 0.0023.
0.00Dary a jiná bezúplatná předání 205 628.60 0.00543 198 578.3324.
0.00Prodaný materiál 0.00 0.00544 0.0025.
0.00Manka a škody 0.00 0.00547 0.0026.
0.00Tvorba fondů 0.00 0.00548 0.0027.
0.00Odpisy dlouhodobého majetku 3 848 013.16 0.00551 3 876 456.0028.
0.00Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00552 0.0029.
0.00Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00553 0.0030.
0.00Prodané pozemky 0.00 0.00554 0.0031.
0.00Tvorba a zúčtování rezerv 93 672.00 0.00555 -9 329.0032.
0.00Tvorba a zúčtování opravných položek 116 687.30 0.00556 0.0033.
0.00Náklady z vyřazených pohledávek 3 234 891.27 0.00557 0.0034.
0.00Náklady z drobného dlouhodobého majetku 3 675 409.54 0.00558 3 624 910.7335.
0.00Ostatní náklady z činnosti 0.09 0.00549 0.0036.

0.00Finanční náklady 40 481.94 0.00 26 114.98II.

0.00Prodané cenné papíry a podíly 0.00 0.00561 0.001.
0.00Úroky 0.00 0.00562 0.002.
0.00Kurzové ztráty 40 481.94 0.00563 26 114.983.
0.00Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00564 0.004.
0.00Ostatní finanční náklady 0.00 0.00569 0.005.

0.00Náklady na transfery 4 067 111 904.41 0.00 2 748 769 347.68III.

0.00
Náklady vybraných ústředních vládních institucí
na transfery 4 067 111 904.41 0.00571 2 748 769 347.68

1.

0.00
Náklady vybraných ústředních vládních institucí
na předfinancování transferů 0.00 0.00575 0.00

3.

0.00Náklady ze sdílených daní a poplatků 0.00 0.00 0.00IV.

0.00Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 0.00 0.00581 0.001.

0.00
Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických
osob 0.00 0.00582 0.00

2.

0.00Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty 0.00 0.00584 0.003.
0.00Náklady ze sdílených spotřebních daní 0.00 0.00585 0.004.
0.00Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků 0.00 0.00586 0.005.

0.00Daň z příjmů 0.00 0.00 0.00V.

0.00Daň z příjmů 0.00 0.00591 0.001.
0.00Dodatečné odvody daně z příjmů 0.00 0.00595 0.002.
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Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

Příloha

ZÁKLADNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

A.1.

Technologická agentura předpokládá, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a není si vědoma žádné skutečnosti, která by omezovala nebo
zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní závěrka je sestavena na základě předpokladu nepřetržitého pokračování v
činnosti Technologické agentury a podle tohoto jsou aplikovány účetní metody.   

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2.

V roce 2019 nedošlo k žádným změnám v uspořádání, označování, změnám obsahového vymezení a způsobů oceňování položek rozvahy a výkazu
zisku a ztráty.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3.

"Základní zásady zpracování účetní závěrky
 
 Účetnictví Technologické agentury  je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou             
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
které jsou územními samosprávními celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu a účetními standardy pro
účetní jednotky účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (ČUS č. 701-710 jsou pro Technologickou agenturu závazné).      
 
Technologická agentura je organizační složkou státu, která negeneruje žádné významné výnosy. Hlavní účel jejího zřízení je poskytování účelové
podpory na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace. Činnost agentury je plně hrazena z prostředků státního rozpočtu ČR a úhrady ze státního rozpočtu
nejsou považovány za výnosy, ale za vyrovnání ztráty v rámci vlastního kapitálu.  Záporný vlastní kapitál vzniká z důvodu časového nesouladu
účtování nákladů a jejich následné úhrady.  

Technologická agentura při přepočtu údajů v cizích měnách využívá vždy kurz stanovený ČNB ke dni zaúčtování dokladu.
 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč (40 tis. Kč) za položku, je
považován za dlouhodový nehmotný a hmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích
cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související.   
Dlouhodobý hmotný (nehmotný) majetek v pořizovací ceně od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč (od 3 ti. Kč do 60 tis. Kč) je vykazován v rozvaze jako drobný
dlouhodobý majetek. Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis. Kč není vykazován v rozvaze, je evidován na
podrozvahových účtech a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Drobný dlouhodobý majetek není předmětem odpisování, ale jeho pořizovací
cena je účtována do nákladů v roce pořízení jako korekce brutto hodnoty majetku.     
 
Na základě ČÚS č. 708 byla k 31.12.2011 změněna metoda odpisování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a zaúčtován dopočet
oprávek za předchozí období na účet 406 Oceňovací rozdíly při změně metody. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou
rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti (3 - 5 let).  

Technologická agentura v roce 2019 neměla žádný majetek určený k prodeji a tudíž nestanovovala reálnou hodnotu majetku a závazků.   
 
Najatý majetek
Technologická agentura účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje nájemné do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu a zároveň je tento
majetek evidován na podrozvahovém účtu 909 Ostatní majetek.      
 
Doplňující informace k vyhlášeným programům a způsob jejich účtování v roce 2019 
Technologická agentura ČR v roce 2018 měla vyhlášené veřejné soutěže v následujících programech na podporu vývoje, výzkumu a inovací: Beta
2,  Centra kompetence, Delta, Epsilon, Éta, Gama, Národní centra kompetence, Théta a Zéta. Poskytnutou podporu z programů účtuje
Technologická agentura ČR v souladu s Českým účetním standardem č. 703 - Transfery: 
Poskytnutí účelové podpory - záloha           373/378
 Úhrada z účtu TA ČR                                   378/223 
Zaúčtování odhadu na konci roku                 571/389
Násl.rok- rozpuštění odhadu                        389/571
 Násl.rok- průběžná zpráva - skuteč.           571/373
 Násl.rok- případná vratka                            245/373     
 
 
Rezervy
Technologická agentura tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, je znám jejich účel, avšak není
přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Rezervy však nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s
budoucími příjmy. V roce 2019 byla vytvořena rezerva pouze na nevyčerpanou dovolenou.  

Tvorba opravných položek
Technologická agentura postupuje při tvorbě opravných položek dle § 65 vyhlášky 410/2019 Sb.

Neuznané náklady příjemců podpory
Technologická agentura v roce 2019 na základě provedené finanční kontroly u příjemců dotací vyzývá příjemce podpory k vrácení finančních
prostředků za neuznané náklady na účet Technologické agentury. O této výzvě je účtováno na účty 315/ 671. Úhrada je účtována 222/315. V
případě, že příjemce dotace neuhradí prostředky uvedené ve výzvě ve stanovené lhůtě, je o této skutečnosti informován příslušný finanční úřad.
Poté je účtováno 557/315.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Podrozvahová evidenceTechnologická agentura ČR využívá podrozvahové účty: 
a- účty 901,902,909 pro evidenci majetku nesplňující hranici ceny pořízení pro drobný dlouhodobý majetek a majetek pronajatý od třetích stran
b- účet 905 pro evidenci odepsaných pohledávek
c- účet 906 pro evidenci odepsaných závazků
d- účty 973 a 974 pro krátkodobé a dlouhodobé podmíněné závazky vyplývajcící z dotačních smluv, což je v souladu s §72 odst.4 vyhlášky č.
410/2009 Sb. 
e- účet 999 - vyrovnávací účet podrozvahy  
 
Závěrkové operace
Technologická agentura provádí závěrkové práce na bankovních účtech vedených u ČNB dle platné legislativy, v souladu se stanoviskem
Ministerstva financí ČR a s běžnou praxí u ostatních organizačních složek státu. Závěrkové operace, v jejichž rámci dojde k převodu zůstatků účtů
222 a 223 - Bankovní účet na účet 499 - Zúčtování na základě zvláštních předpisů a jeho následné zúčtování na účtu 492 - Konečný účet rozvažný 
jsou prováděny ve 14. období, čímž nejsou zohledněny ve statutární účetní závěrce k 31. prosinci 2019. V následujícím účetním období je zůstatek
účtu 492 - Konečný účet rozvažný  zaúčtován na účet 404 -  Agregované příjmy a výdaje . Výše uvedené znamená, že vyrovnání výdajového účtu
vedeného u ČNB ze státního rozpočtu není zachyceno v této účetní závěrce, ale je proúčtováno až do zahajovací rozvahy následujícího období.  
 
Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události
poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.  V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní
závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v
příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
Do uzavření účetní závěrky za rok 2019 nenastaly žádné významné následné události.
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

Příloha

ZÁKLADNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

Název položkyČíslo položky Podrozvahový
účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

P.I. 21 578 271.19 20 635 535.61Majetek a závazky účetní jednotky

188 617.60 188 617.60901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1.

1 590 400.93 1 359 750.45902Drobný dlouhodobý hmotný majetek2.

10 032 000.00 10 032 000.00905Vyřazené pohledávky3.

5 984 000.00 5 984 000.00906Vyřazené závazky4.

3 783 252.66 3 071 167.56909Ostatní majetek5.

P.II. 0.00 0.00Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

0.00 0.00911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů1.

0.00 0.00912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů2.

0.00 0.00913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů3.

0.00 0.00914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů4.

0.00 0.00915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů5.

0.00 0.00916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů6.

P.III. 0.00 0.00Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

0.00 0.00921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou1.

0.00 0.00922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou2.

0.00 0.00923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce3.

0.00 0.00924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce4.

0.00 0.00925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů5.

0.00 0.00926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů6.

P.IV. 0.00 0.00Další podmíněné pohledávky

0.00 0.00931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku1.

0.00 0.00932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku2.

0.00 0.00933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv3.

0.00 0.00934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv4.

0.00 0.00939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní5.

0.00 0.00941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní6.

0.00 0.00942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům7.

0.00 0.00943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům8.

0.00 0.00944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění9.

0.00 0.00945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění10.

Název položkyČíslo položky Podrozvahový
účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

0.00 0.00947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení11.

0.00 0.00948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení12.

P.V. 5 807 331.51 0.00Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

0.00 0.00951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů1.

0.00 0.00952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů2.

5 807 331.51 0.00953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů3.

0.00 0.00954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů4.

0.00 0.00955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů5.

0.00 0.00956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů6.

P.VI. 615 031.15 983 591.16Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

218 861.67 352 163.52961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu1.

396 169.48 631 427.64962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu2.

0.00 0.00963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu3.

0.00 0.00964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu4.

0.00 0.00965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce5.

0.00 0.00966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce6.

0.00 0.00967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů7.

0.00 0.00968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů8.

P.VII. 5 736 062 338.93 5 221 880 637.25Další podmíněné závazky

0.00 0.00971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku1.

0.00 0.00972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku2.

3 533 511 082.82 2 950 869 943.70973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv3.

2 202 551 256.11 2 271 010 693.55974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv4.

0.00 0.00975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu5.

0.00 0.00976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu6.

0.00 0.00978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní7.

0.00 0.00979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní8.

0.00 0.00981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9.

0.00 0.00982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových10.

0.00 0.00983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních11.

0.00 0.00984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních12.

0.00 0.00985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení13.

0.00 0.00986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení14.

P.VIII. 0.00 0.00Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

0.00 0.00991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva1.

0.00 0.00992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva2.

0.00 0.00993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva3.

0.00 0.00994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva4.

-5 721 259 767.38 -5 214 196 692.80999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům5.

Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

Příloha

ZÁKLADNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

A.5.

Není aplikovatelné pro Technologickou agenturu ČR.

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6.

Technologické agentuře nejsou známy žádné skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci
rozvahového dne a jejichž důsledky by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Informace podle § 19 odst. 6  zákona (TEXT)

Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

Příloha

ZÁKLADNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

B.1.

Účetní jednotkou nebyl uskutečněn žádný převod nemovitosti.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2.

Účetní jednotka netvoří investiční fond ani fond reprodukce majetku.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3.

0 - 0 - K 31.12.2019 nedošlo k významnému vzájemnému zúčtovaní částek.

Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)



0045 0044

Výroční zpráva TA ČR 2019

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

Příloha

ZÁKLADNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

Název položky
Číslo

položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

0.00 0.00C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

0.00 0.00C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

Příloha

ZÁKLADNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

D.1.

0 -

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2.

0

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3.

0

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

D.4.

0

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5.

0

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6.

0

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7.

0 -

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

Příloha

ZÁKLADNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

Celou položku na účtu 314 tvoří poskytnuté provozní zálohy na energii firmě pronajímající kancelářské
prostory Technologické agentuře, a to firmě Evropská 37 ve výši 2.731.537,- Kč.

2 731 537.00B.II.4.

Dle ČÚS č. 703 Transfery na účet 401 účtuje Techlogická agentura finanční vypořádání se státním
rozpočtem jakožto poskytovatel podpory. Jedná se o vrácené prostředky v následujícím roce, které
jsou zaslány na účet Ministerstva financí. V roce 2019 tato vratka činila 500.200,- Kč.

- 106 113 906.32C.I.1.

V rámci provedení závěrkových prací v předchozích letech a následně při otevírání účetních knih je
zaúčtován rozdíl příjmů a výdajů na účet 404 - Agregované příjmy a výdaje minulých let.

19 958 643 385.02C.IV.4.

Položka "Zvláštní výdajový účet" je souhrnem výdajů na provoz, nákup majetku a poskytnutí dotace ve
vyhlášených programech, které budou pokryty prostředky ze státního rozpočtu v rámci kapitoly 377 -
Technologická agentura ČR. Zákonem č.474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
byl stanoven rozpočet výdajů Technologické agentury ČR ve výši 4 274 646 444 Kč, čerpání
prostředků dosáhlo do výše 4 342 014 588,78 Kč. Na poskytnuté dotace byla vyčerpaná částka 4 161
654 698,58 Kč. Z institucionálních prostředků nejvýznamnějšími položkami byly mzdové prostředky,
nájemné a úhrada zpravodajům a oponentům jednotlivých programů.

4 342 014 588.78C.IV.2.

Na účtu 441 Rezervy je zaúčtovaná rezerva na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců ve výši 1 171
993 Kč.

1 171 993.00D.I.1.

Na této položce je zůstatek bankovního účtu u ČNB Příjmový účet organizačních složek, který je tvořen
jednak vratkami dotací z předešlých let, ze zaslaných příjmů podpořených projektů a z příjmů na
základě odevzdaných monitorovacích zpráv k projektům financovaných z EU.

-31 551 051.63C.IV.1.

Technologická agentura v roce 2019 poskytla zálohy na dotace z programu BETA 2, CENTRA
KOMPETENCE, DELTA, EPSILON, ÉTA, GAMA, Národní centra kompetence, THÉTA a ZÉTA v celkové
výši 4 007 751 701,85 Kč. Vypořádání těchto záloh bude v následujícím roce 2020.

4 007 751 701.85B.II.28.

Na účtu 381 Náklady příštích období josu časově rozlišeny běžné náklady spadající do roku 2020 a
dále. Nejvýznamnější položkou je nájemné 1/2020 za kancelářské prostory v objektu Evropská 37 a to
ve výši 1.014.717,- Kč.

1 418 620.73B.II.30.

Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zaúčtován odhad očekávaných výnosů z monitorovacích zpráv k
projektům financovaných z OP LLZ, Norských fondů a co-fondů.

16 377 632.22B.II.32.

Na základě ČÚS č. 703 Transfery bylna účet 389 k 31. prosinci 2019 zaúčtován odhad čerpání
poskytnutých dotací ve výši 3.947.698.988,34 Kč.

3 958 706 238.34D.III.37.
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Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

Příloha

ZÁKLADNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka

Položka "Ostatní služby" zahrnuje především náklady související s vyplácením odměn oponentů a
zpravodajům v jednotlivých vyhlášených programech Technologickou agenturou ČR v roce 2019, a to
ve výši 23.897.856,59 Kč a roční nájemné ve výši 9 993 025,11 Kč.

67 485 525.19A.I.12.

V roce 2019 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 131,72.
 
Odměny členům kontrolní rady za rok 2019 nebyly do konce roku schváleny, z tohoto důvodu byl
stavonen odhad odměny a odvodů v celkové výši 936.600,- Kč.

75 906 778.00A.I.13.

Dle ČÚS č. 703 Transfery je na účtu 571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
zaúčtován odhad čerpání prostředků k 31. prosinci 2019 ve výši 3.947.698.988,34 Kč.

4 067 111 904.41A.III.1.

Na účet 675 Výnosy vybraných ústředních vládních insitucí z předfinancovaných transferů jsou
zaúčtovány proplacené monitorovací zprávy ve výši     9.780.179,51 Kč a odhady výnosů dle čerpání
projektů v roce 2019 ve výši 16.377.632,22 Kč.

26 157 811.73B.IV.3.

Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

Příloha

ZÁKLADNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

Název

Položka

Číslo

A.I. 447 370.79Počáteční stav fondu k 1.1.

A.II. 1 396 554.00Tvorba fondu

1 396 554.00Základní příděl1.

0.00Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19922.

0.00Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu3.

0.00Peněžní a jiné dary určené do fondu4.

0.00Ostatní tvorba fondu5.

A.III. 1 143 217.00Užití fondu

0.00Půjčky na bytové účely1.

846 600.00Stravování2.

0.00Rekreace3.

276 617.00Kultura, tělovýchova a sport4.

0.00Sociální výpomoci a půjčky5.

0.00Poskytnuté peněžní dary6.

0.00Úhrada příspěvku na penzijní připojištění7.

0.00Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění8.

20 000.00Ostatní užití fondu9.

A.IV. 700 707.79Konečný stav fondu

Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

Příloha

ZÁKLADNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka
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Příloha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond

Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

Název

Položka

Číslo

B.I. 0.00Počáteční stav fondu k 1.1.

B.II. 0.00Tvorba fondu

0.00Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové1.

0.00Peněžní dary - účelové2.

0.00Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové3.

0.00Peněžní dary - neúčelové4.

0.00Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžncíh prostředků5.

0.00Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním6.

0.00Ostatní tvorba7.

B.III. 0.00Čerpání fondu

0.00Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové1.

0.00Peněžní dary - účelové2.

0.00Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové3.

0.00Peněžní dary - neúčelové4.

0.00Výdaje na reprodukci majetku5.

0.00Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany6.

0.00Ostatní čerpání7.

B.IV. 0.00Konečný stav fondu

Příloha

ZÁKLADNÍ

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Stavby

Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

Název položkyČíslo
položky

BĚŽNÉ

MINULÉNETTOKOREKCEBRUTTO

OBDOBÍ

G. 0.00Stavby 0.00 0.00 0.00

G.1. 0.00Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00

G.2. 0.00Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00

G.3. 0.00Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00

G.4. 0.00Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00

G.5. 0.00Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00

G.6. 0.00Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Pozemky

Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

Název položkyČíslo
položky

BĚŽNÉ

MINULÉNETTOKOREKCEBRUTTO

OBDOBÍ

H. 0.00Pozemky 0.00 0.00 0.00

H.1. 0.00Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00

H.2. 0.00Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00

H.3. 0.00Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00

H.4. 0.00Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00

H.5. 0.00Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00
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Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

Příloha

ZÁKLADNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

Název položkyČíslo
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

0.00 0.00I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

0.00 0.00I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

0.00 0.00I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, Organizační složka státu,  IČ: 72050365

Příloha

ZÁKLADNÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 09.03.2020 09:17:54

Název položkyČíslo
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

0.00 0.00J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

0.00 0.00J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

0.00 0.00J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
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Technologická agentura připravuje a spravuje 
programy státní podpory, jejichž smyslem je pod-
nítit propojení výzkumných organizací aplikova-
ného výzkumu s inovačními aktivitami ve fi rmách 
i ve státní správě.

V roce 2019 probíhala realizace 1343 projektů a byla 
vyplacena účelová podpora na projekty aplikova-
ného výzkumu a inovací ve výši 4 221 440 575 Kč. 
Do těchto projektů bylo zapojeno v celkové účasti 
1488 podniků a 1764 výzkumných organizací. 
Během roku 2019 proběhlo vyhlášení 13 národních 
veřejných soutěží a administrace kontinuální výzvy 
v Programu BETA2.  Zároveň byla TA ČR součástí 
6 ERA-NET cofundových projektů, v rámci kterých 
došlo k vyhlášení 7 mezinárodních výzev. 

První z vyhlášených veřejných soutěží byla 
5. veřejná soutěž Programu GAMA, podprogram 
2, Seal of Excellence, ve kterém byly 3 návrhy 
projektů doporučeny k podpoře. Koncem dubna 
byla vyhlášena 1. veřejná soutěž v navazujícím Pro-
gramu GAMA 2, podprogram 1, do níž bylo podáno 
32 návrhů projektů a následně bylo doporučeno 
k podpoře 23 projektů. 

Od poloviny roku převzala TA ČR administraci 
programů Ministerstva průmyslu a obchodu “Pro-
gram TREND”, Ministerstva životního prostředí 
“Program Prostředí pro život” a Ministerstva do-
pravy “Program DOPRAVA 2020+”.  Ve všech 
případech je poskytovatelem a realizátorem TA ČR. 
V květnu byla vyhlášena 1. veřejná soutěž Progra-
mu TREND, podprogram 1. Celkem bylo do veřejné 
soutěže podáno 396 návrhů projektů, z nichž bude  
celkem 171 podpořeno. Poté v červnu vyhlásila 
TA ČR  1. veřejnou soutěž Programu DOPRA-
VA 2020+ a 1. veřejná soutěž Programu Prostředí 
pro život, podprogram 1 a 2. Jejichž výsledky bu-
dou známy počátkem roku 2020.

Koncem června byla vyhlášena 1. veřejná soutěž 
Programu DELTA 2. Celkem bylo do veřejné 
soutěže podáno 37 návrhů projektů a 18 z nich bylo 
doporučeno k podpoře. V polovině září Agentu-
ra vyhlásila 3. veřejnou soutěž Programu ÉTA, je-
jíž výsledky budou známy na konci března 2020. 
Následně byla v polovině října vyhlášena 4. veřejná 
soutěž Programu ZÉTA, jejíž výsledky budou 
zveřejněny v dubnu 2020. Dále 2. veřejná soutěž 
Programu GAMA 2, podprogram 2, Seal of Excel-
lence. Celkem bylo do 2. veřejné soutěže Progra-
mu GAMA 2, podprogram 2, Seal of Excellence 
podáno 6 návrhů projektů, přičemž 4 postoupily 
do hodnocení a budou podpořeny. Na konci října 
byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu THÉTA, 
jejíž výsledky budou zveřejněny rovněž v roce 2020.

Na konci listopadu byla vyhlášena 1. veřejná soutěž 
Programu KAPPA, jejíž výsledky budou zveřejněny 
na konci září 2020, a taktéž 2. veřejná soutěž Pro-
gramu Prostředí pro život, podprogram 3. jejíž 
výsledky budou známy na konci června 2020. 
V prosinci byla vyhlášena 2. veřejná soutěž Progra-
mu TREND, podprogram 2, jejíž výsledky budou 
zveřejněny rovněž na konci června 2020.

Na podzim se TA ČR aktivně zapojila do Meziná-
rodního strojírenského veletrhu, kde se prezentova-
la společně s dalšími státními institucemi pod jed-
notnou státní identitou Czech Republic Country For 
The Future.  V listopadu proběhl šestý ročník Dne 
TA ČR, který byl zahájen dopolední konferencí ne-
soucí název Challenges for the Future. Ve večerních 
hodinách pak již tradičně proběhl závěrečný 
galavečer v Nové budově Národního muzea, 
kde byly posedmé předány Ceny TA ČR nejlepším 
projektům aplikovaného výzkumu. Tento ročník byl 
o to významnější díky oslavám 10 let od založení 
Agentury. V rámci akce bylo  poprvé uděleno čestné 
uznání TA ČR formou pamětních medailí, které 
předseda TA ČR udělil svým předchůdcům. 

ShrnutíZávěry z výroční zprávy TA ČR 
o poskytování informací 12

11
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AMSP ČR Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků

CERIC-ERIC European Research Infrastructure Consortium

CK Program DOPRAVA 2020+

CSA Coordination and support action (koordinační a podpůrné akce)

EHP Evropský hospodářský prostor

EK Evropská komise

EU Evropská unie

FTE Full-Time Equivalent

FW Program TREND

GEECCO Gender Equality in Engineering through Communication and Commit-
men

HPP Hlavní pracovní poměr

ICT Úsek informačních a komunikačních technologií

IoT Internet of Things (Internet věcí)

ISRB2 Informační systém realizace Programu BETA2

ISTA Informační systém Technologické agentury

KETs Key Enabling Technologies

MD Ministerstvo dopravy

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu

MŽP Ministerstvo životního prostředí

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OP Operační program

OP TP Operační program Technická pomoc

OPZ Operační program Zaměstnanost

PO Podnik

RRI Responsible Research and Innovation

SS Program Prostředí pro život

TA Program ALFA

TA ČR Technologická agentura České republiky

TB Program BETA

TD Program OMEGA

TE Program Centra kompetence

TF Program DELTA

TG Program GAMA

TH Program EPSILON

TI Program BETA2

TJ Program ZÉTA

TK Program THÉTA

TL Program ÉTA

TM Program DELTA 2

TN Program Národní centra kompetence

TP Program GAMA 2

VaVaI Výzkum, vývoj a inovace

VO Výzkumná organizace

VS Veřejná soutěž

Seznam zkratek  
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» Vedení Technologické agentury nejsou známy žádné další následné události 

s vlivem na účetní závěrku (rozvahový den).

» Technologická agentura nevyvíjí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

» Technologická agentura nenabyla vlastních obchodních podílů.

» Technologická agentura naplňuje zákonné požadavky v oblasti ochrany životního 

prostředí a pracovněprávních vztazích.

» Technologická agentura nemá organizační složku, pobočku v zahraničí.

» Na výroční zprávu Technologické agentury se vztahuje zvláštní právní předpis, 

č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), 

v platném znění.



© Technologická agenura ČR 2019


