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Historie

Existence Kontrolní rady Technologické agentury ČR (dále jen KR TA ČR) je zakotvena
v základních dokumentech týkajících se činnosti agentury. Je jmenována Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR na základě návrhů vzešlých z individuálních nominací
předkládaných oprávněnými subjekty (VŠ, AV ČR, průmyslu, atd.) Výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu. V roce 2019 došlo k podstatným změnám ve složení členů
Kontrolní rady TA ČR z důvodu ukončení jejich funkčního období a Kontrolní rada TA ČR tak
působila v proměnném počtu dle postupné dovolby členu Kontrolní rady TA ČR v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR.
Kontrolní rada TA ČR působila v roce 2019 v tomto složení:














prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. FEng. dr.h.c. – předseda KR TA ČR (do 03/2019),
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA – předsedkyně KR TA ČR (od 03/2019),
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. – místopředseda KR TA ČR (do 03/2019),
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA – místopředseda KR TA ČR (od 03/2019),
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (od 09/2019)
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA (od 04/2019),
Zbyněk Frolík, Dipl. Ing. (do 03/2019),
prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc. (od 04/2019),
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. (do 03/2019),
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. (pokračující člen),
prof. dr. Ivan Ohlídal, DrSc. (do 10/2019 a opět od 11/2019),
prof. Ing. Josef Psutka, CSc. (do 03/2019),
prof. Ing. Jana Stávková, CSc., (pokračující člen)
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 prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (do 04/2019),
 doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. (do 03/2019),
 Mgr. Martin Wichtrle (od 04/2019),
Na konci roku 2019 fungovala Kontrolní rada TA ČR ve složení 9 členů. Posledním
desátým členem byl v únoru 2020 zvolen pan JUDr. Martin Kobert, který se již účastní
schvalování této zprávy.
V roce 2019 proběhlo 8 zasedání KR TA ČR, a společné zasedání Předsednictva TA ČR,
Výzkumné rady TA ČR, Kontrolní rady TA ČR a zástupců Kanceláře TA ČR, které se
uskutečnilo 14. března 2019 v Rančířově u Jihlavy. Průměrná účast členů KR TA ČR na
jednáních Kontrolní rady TA ČR byla 80 %. I v roce 2019 se jednání KR TA ČR opět
pravidelně účastnili zástupci Předsednictva TA ČR, v roli pozvaných hostů, s cílem maximálně
informovat KR TA ČR o aktuálním vývoji v Technologické agentuře ČR.
Termíny zasedání Kontrolní rady TA ČR
 25. ledna 2019 v Brně,
 22. února 2019 v Praze,
 15. března 2019 v Rančířově u Jihlavy,
 15. května 2019 v Praze,
 14. června 2019 v Brně,
 2. září 2019 v Praze,
 11. října 2019 v Brně,
 11. listopadu 2019 v Praze.
Na svých zasedáních i per-rollam projednala Kontrolní rada TA ČR značné množství
individuálních stížností a přijala řadu věcných doporučení a stanovisek daných
Předsednictvu TA ČR. Součástí práce členů Kontrolní rady TA ČR bylo i studium podkladů k
jednotlivým stížnostem a vlastní činnosti Technologické agentury ČR. Další čas byl pak
věnován účasti na dalších jednáních.
Členové Kontrolní rady TA ČR se dále zúčastnili zejména
 kontroly hospodaření TA ČR,
 jednání výboru VVVMKT PS ČR,
 zasedání VR TA ČR,
 seminářů pořádaných TA ČR,
 jednání pracovních skupin
 jednání hodnoticích orgánů v programech ZETA 2, TREND 1, GAMA 2, THETA 2,
DELTA 2, NCK 1, DOPRAVA 2020+.
Kontrolní rada TA ČR se i nadále věnuje aktivně svým úkolům, a komunikuje jak s
dalšími orgány TA ČR, tak i s ostatními partnery činnými v oblasti řízení VaV (RVVI). Navíc
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vzájemná komunikace mezi členy Kontrolní rady TA ČR je i v období mezi zasedáními
intenzivní.
Na základě úpravy vnitřních předpisů TA ČR se i v roce 2019 členové KR TA ČR
účastnili v roli pozorovatelů jednání jednotlivých orgánů v hodnotícím procesu, konkrétně
v souladu se směrnicí SME-09 Směrnice o účasti členů Kontrolní rady TA ČR na jednáních
hodnotících orgánů ze dne 15. 1. 2013. Členové KR TA ČR při kontrole hodnotícího procesu
v roli pozorovatelů nezjistili žádné porušení pravidel hodnotícího procesu.
II.

Kontrola hospodaření TA ČR

Kontrola hospodaření TA ČR za rok 2019 byla provedena v únoru 2020 v návaznosti
na kontrolu hospodaření TA ČR za 1. pololetí 2019, která byla provedena v září 2019.
Pracovní skupina KR TA ČR ve složení Jiřina Jílková, Jana Stávková a Anna Putnová se
zabývala především následující problematikou:











Zpráva auditora za rok 2019
Přehled čerpání rozpočtu TA ČR za rok 2019, rozepsaný na jednotlivé položky, a
příslušné výkazy týkající se rozpočtu za rok 2019
Přehled smluv o poskytnutí dotace v jednotlivých programech a smluv s
oponenty a zpravodaji (včetně finančních částek)
Přehled uzavřených dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
(včetně finančních částek)
Přehled výběrových řízení vypsaných nebo realizovaných v r. 2019 (včetně
finančních částek)
Přehled věcných a finančních kontrol probíhajících projektů a stručnou
informaci o případných zjištěných závadách a z nich vyplývajících opatřeních
Stručná písemná informace o spolupráci TA ČR s orgány a institucemi státní
správy v roce 2019
Stručná písemná informace o stavu mezinárodních aktivit a spolupráce TA ČR v
roce 2018
Přehled zahraničních cest pracovníků TA ČR v r. 2019 (včetně celkových nákladů
na jednotlivé cesty)
Stručná písemná zpráva o plnění závěrů roční kontroly hospodaření a interních
procesů TA ČR za rok 2018 a pololetní kontroly za 1. pololetí roku 2019 (členěná
podle jednotlivých bodů závěrů a obsahující konkrétní číselné údaje o úsporách
nebo zvýšení výdajů v r. 2019 ve srovnání s r. 2018).

Připravenost Kanceláře TA ČR ve věci podkladů vyžádaných Kontrolní radou TA ČR
byla na požadované úrovni. Zpráva z kontroly hospodaření TA ČR za rok 2019, obsahující
zjištěné skutečnosti a stanoviska a doporučení KR TA ČR Předsednictvu a Kanceláři TA ČR, je
přílohou č. 1 této Výroční zprávy KR TA ČR.
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III.

Projednávání stížností doručených Kontrolní radě TA ČR

Kontrolní rada TA ČR na svých zasedáních v roce 2019 projednala celkem 58 stížností
k hodnocení podaných návrhů projektů v rámci soutěží programů THÉTA 2. výzva,
TREND 1. výzva, DOPRAVA 2020+ 1. výzva, Prostředí pro život 1. výzva, EPSILON 4. výzva,
DELTA 6. výzva, ZETA 2. výzva a GAMA 2. výzva, přičemž v souladu se závazným stanoviskem
KR TA ČR Předsednictvo TA ČR celkem 15 stížnostem vyhovělo a 40 stížností zamítlo. Jedna
stížnost v programu EPSILON – 4. výzva byla v rozporu se stanoviskem KR zamítnuta.
Přehled stížností je uveden v tabulce 1.
Přehled stížností za jednotlivé projekty za rok 2019 je uveden v přílohách č. 2. až 10.
Tabulka 1. Přehled řešených stížností Kontrolní radou TA ČR v roce 2019

Název programu

Počet
Počet
Počet stížností, Počet stížností,
Počet stížností,
stížností,
projednaných kterým bylo
kterým bylo
které byly
které byly
stížností
vyhověno
vyhověno [%]
zamítnuty [%]
zamítnuty

THÉTA 2. výzva - stížnosti na
vyřazení z formálních důvodů

3

2

66,7

1

33,3

TREND 1. výzva - stížnosti na
vyřazení z formálních důvodů

7

4

57,1

3

42,9

DOPRAVA 2020+ 1. výzva stížnosti na vyřazení z
formálních důvodů

15

6

40,0

9

60,0

Prostředí pro život 1. výzva stížnosti na vyřazení z
formálních důvodů

13

0

0,0

13

100,0

EPSILON 4. výzva - stížnosti na
postup poskytovatele

3

3

100,0

0

0,0

DELTA 6. výzva - stížnosti na
postup poskytovatele

2

0

0,0

2

100,0

ZETA 2. výzva - stížnosti na
postup poskytovatele

10

0

0,0

10

100,0

THÉTA 2. výzva - stížnosti na
postup poskytovatele

2

0

0,0

2

100,0

GAMA 2. výzva - stížnosti na
postup poskytovatele

3

1

33,3

2

66,7

Celkem

58

16

27,6

42

72,4
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IV.

Stanoviska a doporučení předložená předsednictvu a kanceláři TA ČR

Z jednání Kontrolní rady TA ČR vzešla i řada doporučení a závazných stanovisek, která
se vztahovala zejména k rozpočtu TA ČR a k hodnotícímu procesu při vyhodnocování
podaných projektů včetně řešení duplicity projektů. Stanoviska a doporučení Kontrolní rady
TA ČR jsou uvedena v příloze č. 11. a 12. k tomuto dokumentu, včetně reakce Předsednictva a
Kanceláře TA ČR.
V.

Budoucnost

Základní úlohou KR TA ČR je ze Zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jakož i statutu
TA ČR standardní kontrolní činnost. V tomto je také hlavní poslání, kterému se chce rada i v
následujícím období s plnou vážností věnovat. Je potěšitelné, že PS Parlamentu ČR dovolila v
průběhu roku 2019 (a 1 člena v roce 2020) všechny členy rady, takže je rada kompletní a
kompetentní vykonávat svoji roli.
V budoucím období se kromě standardní kontrolní činnosti rada také zaměří na
přípravu a vyhlašování jednotlivých programů. S ohledem na řízení jednotlivých programů,
které TA ČR převzal z resortů, lze očekávat zvýšené množství administrace na straně TA ČR.
Úkolem KR bude rovněž sledovat, zda tyto zvýšené nároky bude TA ČR kompetentně zvládat,
tak jako dosud. S ohledem na omezené množství zaměstnanců to bude jeden z hlavních úkolů
TA ČR. Cílem KR TAČR bude sledovat, zda jsou dodrženy všechny předepsané procesy a
dobrá kvalita materiálů připravovaných ze strany TA ČR.
Předmětem zájmu KR TA ČR bude v rámci jejích kompetencí rovněž další směřování
národních politik v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
VI.

Závěr

Kontrolní rada TA ČR se v roce 2019 věnovala kromě standardní činnosti související s
posuzováním stížností na postup poskytovatele v soutěžích jednotlivých programů TA ČR
především následujícím úkolům:




kontrole hospodaření TA ČR,
analýze kvality práce oponentů a nastavení systému oponentur a hodnocení
návrhů projektů,
kontrole řízení vyhlašovaných programů.

Hlavní náplní činnosti KR TA ČR nadále zůstává kontrola řízení vyhlašovaných
programů, vyřizování stížností na postup poskytovatele v soutěžích jednotlivých programů
TA ČR, kontrola hospodaření a analýza hodnoticího procesu s přihlédnutím k došlým
stížnostem. Získané poznatky jsou průběžně předávány jednotlivým orgánům TA ČR za
účelem zkvalitnění a usnadnění práce hodnotitelů na všech stupních hodnoticího procesu.
V průběhu roku 2019 skončilo funkční období několika členům KR TAČR a bylo
ustanoveno nové vedení a postupně PSP dovolila chybějící členy KR, takže začátkem roku
2020 měla KR TAČR kompletní počet členů, a to 10.
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Členové KR TA ČR osobně monitorovali průběh hodnocení na jednání jednotlivých
hodnoticích orgánů, přičemž lze konstatovat, že systematické vyhodnocování procesů a jejich
potenciálních slabin, jak ze strany KR TA ČR tak i PřTA, vedlo k dalšímu zvyšování kvality
hodnocení návrhů projektů.
Zástupci KR TA ČR se rovněž účastnili nejdůležitějších akcí organizovaných KaTA za
účelem prezentace činností TA ČR, i diskusí zaměřených na hlavní problémy systému VaV v
ČR.
KR TA ČR pozitivně hodnotí zvládnutí převzetí resortních programů, a to z MPO, MD a
MŽP. Je logické, že tyto programy představují další administrativní náročnost ze strany TAČR.
Procesně i administrativně TA ČR tyto programy zvládá. Je ovšem žádoucí personální
posílení, aby kvalita byla zachována i v budoucnu.
V rámci svých stanovisek a doporučení KR TA ČR i nadále usilovala o to, aby se
zlepšoval proces hodnocení projektových návrhů v jednotlivých programech a byly tak
plněny cíle dané TA ČR. Na úrovni konkrétních opatření usilovala KR TA ČR dále o
zjednodušení, zpřehlednění a standardizování systému hodnocení projektů.
VII.

Použité podklady
 Zpráva pracovní skupiny z kontroly hospodaření a interních procesů za rok
2019,
 Zápisy z jednání KR TA ČR za rok 2019.

VIII.

Přílohy
Příloha č. 1 -

Kontrola hospodaření Technologické agentury ČR za rok 2019,

Příloha č. 2 -

Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR za rok
2019 - stížnosti na vyřazení z formálních důvodů v programu
THÉTA - 2. výzva,

Příloha č. 3 -

Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR za rok
2019 - stížnosti na vyřazení z formálních důvodů v programu
TREND - 1. výzva,

Příloha č. 4 -

Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR za rok
2019 - stížnosti na vyřazení z formálních důvodů v programu
DOPRAVA 2020+ - 1. výzva,

Příloha č. 5 -

Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR za rok
2019 - stížnosti na vyřazení z formálních důvodů v programu
Prostředí pro život - 1. výzva,

Příloha č. 6 -

Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR za rok
2019 - stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení projektů
v programu EPSILON - 4. výzva,
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Příloha č. 7 -

Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR za rok
2019 - stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení projektů
v programu DELTA - 6. výzva,

Příloha č. 8 -

Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR za rok
2019 - stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení projektů
v programu ZÉTA - 2. výzva,

Příloha č. 9 -

Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR za rok
2019 - stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení projektů
v programu THÉTA - 2. výzva,

Příloha č. 10 - Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR za rok
2019 - stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení projektů
v programu GAMA - 2. výzva,
Příloha č. 11 - Přehled stanovisek Kontrolní rady TA ČR pro Předsednictvo TA
ČR za rok 2019,
Příloha č. 12 - Přehled doporučení Kontrolní rady TA ČR pro Předsednictvo a
Kancelář TA ČR za rok 2019,
Příloha č. 13 - Informace o činnosti Technologické agentury České republiky,
včetně informace o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu,
vývoji a inovacích za 2. pololetí roku 2019 – podklady připravila
KaTA.
IX.

Seznam zkratek
TA ČR …
PřTA …
VR TA ČR …
KR TA ČR …
KaTA …
PSP ČR …
VVVMKT …
RVVI …
VŠ …
AV ČR…

Technologická Agentura České republiky,
Předsednictvo Technologické Agentury České republiky,
Výzkumná rada Technologické Agentury České republiky,
Kontrolní rada Technologické agentury České republiky,
Kancelář Technologické agentury České republiky,
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky,
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,
Rada pro vědu, výzkum a inovace,
Vysoká škola,
Akademie věd České republiky.

V Brně dne 31. 3. 2020
………………………………………………………………
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA.
předsedkyně Kontrolní rady TA ČR
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Příloha č. 1
Kontrola hospodaření Technologické agentury ČR
za rok 2019

Kontrola hospodaření TAČR za rok 2019
Termín:
Místo:
Pracovní skupina KR TA ČR:
Účel kontroly:
Zaměření kontroly:
Za KaTA:

čtvrtek 27. 2. 2020, 10.00 až 14.00 hod.
sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6
Jana Stávková, Anna Putnová, Jiřina Jílková, Eduard Palíšek
(omluven)
příprava Zprávy KR TA ČR pro PS PČR
hospodaření TA ČR
Radim Klimeš, ředitel sekce provozní

Úvodní zjištění
Pracovní skupina požádala, aby ke kontrole byla připravena následující dokumentace:
●

Zpráva auditora za rok 2019

●

Přehled čerpání rozpočtu TA ČR za rok 2019, rozepsaný na jednotlivé položky, a příslušné
výkazy týkající se rozpočtu za rok 2019

●

Přehled smluv o poskytnutí dotace v jednotlivých programech a smluv s oponenty a
zpravodaji (včetně finančních částek)

●

Přehled uzavřených dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti (včetně
finančních částek)

●

Přehled výběrových řízení vypsaných nebo realizovaných v r. 2019 (včetně finančních
částek)

●

Přehled věcných a finančních kontrol probíhajících projektů a stručnou informaci o
případných zjištěných závadách a z nich vyplývajících opatřeních

●

Stručná písemná informace o spolupráci TA ČR s orgány a institucemi státní správy v roce
2019

●

Stručná písemná informace o stavu mezinárodních aktivit a spolupráce TA ČR v roce 2018

●

Přehled zahraničních cest pracovníků TA ČR v r. 2019 (včetně celkových nákladů na
jednotlivé cesty)

●

Stručná písemná zpráva o plnění závěrů roční kontroly hospodaření a interních procesů
TA ČR za rok 2018 a pololetní kontroly za 1. pololetí roku 2019 (členěná podle jednotlivých
bodů závěrů a obsahující konkrétní číselné údaje o úsporách nebo zvýšení výdajů v r. 2019
ve srovnání s r. 2018).

KaTA připravila požadované podklady ke kontrole. Požadované doplňující materiály a
informace byly na místě kontrolní skupině operativně poskytnuty.
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Zpráva auditora za rok 2019
Na základě uzavřené smlouvy o Provádění auditu účetní závěrky za účetní období let 2018 až
2020 byl proveden audit účetní závěrky za účetní období roku 2019. K datu 27. 2. 2020 byla
účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 a na základě tohoto ověření jsou auditoři ze společnosti
BDO Audit s.r.o. připraveni vydat zprávu obsahující výrok auditora “bez výhrad”.
Technologická agentura je účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou
auditorem, a tedy má povinnost vyhotovit a nechat si ověřit auditorem rovněž výroční zprávu.
Zpráva auditora musí být vydána společně k oběma zmíněným dokumentům. Z tohoto důvodu
bude vydána až po předložení a ověření výroční zprávy za rok 2019.

Část A.
Celkový rozpočet TA ČR na rok 2019
Tab. č. 1: Celkový rozpočet

Schválený
rozpočet v Kč
4 274 646 444

Rozpočet po
změnách

Konečný
rozpočet

Výsledek od
počátku roku

4 271 271 244

4 954 661 427,26

4 342 014 588,78

Plnění v %
k UR
101,66

V průběhu roku 2019 schválilo MF kapitole 7 rozpočtových opatření:
Rozpočtové opatření č. 1 – dopisem č. j. MF-2493/20191402-3 ke dni 19.3.2019 provedlo MF
přesun finančních prostředků na rok 2019 z kapitoly 377 - Technologická agentura ČR do
kapitoly 307 – Ministerstvo obrany ČR v souhrnné výši 2 296 300 Kč. Jedná se o následující tři
projekty:
1. na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na řešení programového
projektu č. TH03030336 uzavřené s Ministerstvem obrany ČR – Univerzita obrany –
Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové z důvodu zajištění výše uvedeného
projektu ve výši 290 000 Kč,
2. na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na řešení programového
projektu č. TJ01000478 uzavřené s Ministerstvem obrany ČR – Univerzita obrany –
Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové z důvodu zajištění výše uvedeného
projektu ve výši 1 006 300 Kč,
3. na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na řešení programového
projektu č. TE01020445 uzavřené s Ministerstvem obrany ČR – Univerzita obrany z
důvodu zajištění výše uvedeného projektu ve výši 1 000 000 Kč.
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Ze systému IISSP bylo vygenerováno číslo A-hlavičky:1000000044/2019.
Tímto se snížil celkový rozpočet výdajů kapitoly ve prospěch MO a změnil se závazný specifický
ukazatel Dotace jiným subjektům a průřezové ukazatele Výdaje na výzkum, vývoj a inovace
celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v tom ze
státního rozpočtu celkem a Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje
a inovací.
Rozpočtové opatření č. 2 – dopisem č. j. MF-2949/2019/1402-3 ke dni 20. 2. 2019 provedlo
MF přesun finančních prostředků na rok 2019 z kapitoly 377 - Technologická agentura ČR do
kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů v celkové výši 2 538 642 Kč na základě
Rozhodnutí o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TL01000046
uzavřené s Ústavem pro studium totalitních režimů z důvodu zajištění výše uvedeného
projektu. Ze systému IISSP bylo vygenerováno číslo A-hlavičky:1000000068/2019. Tímto se
snížil celkový rozpočet výdajů kapitoly ve prospěch ÚSTR a změnil se závazný specifický
ukazatel Dotace jiným subjektům a průřezové ukazatele Výdaje na výzkum, vývoj a inovace
celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v tom
ze státního rozpočtu celkem a Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje
a inovací.
Rozpočtové opatření č. 3 – dopisem č. j. MF-3487/2019/1402 ke dni 7. 3. 2019 provedlo MF
navýšení finančních prostředků na rok 2019 kapitoly 377 - Technologická agentura ČR
z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra ČR v celkové výši 1 000 000 Kč, na základě dohody na
poskytnutí Informačního systému Technologické agentury ČR (ISTA) k využívání kapitole
314 - Ministerstvo vnitra, pro podporu plnění úkolů poskytovatele institucionální a účelové
podpory ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. Úprava je platná pouze pro kalendářní rok 2019. Ze
systému IISSP bylo vygenerováno číslo A-hlavičky:1000000048/2019. Tímto se zvýšil celkový
rozpočet výdajů kapitoly a změní se závazný ukazatel Výdaje celkem, Výdaje Kanceláře TA ČR,
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem a průřezové ukazatele Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně
programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v tom ze státního
rozpočtu celkem a institucionální podpora celkem.
Rozpočtové opatření č. 4 – dopisem č. j. MF-8284/2019/1402-3 ke dni 12.4.2019 provedlo
MF přesun finančních prostředků na rok 2019 z kapitoly 377 - Technologická agentura ČR do
kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra ČR v celkové výši 40 258 Kč na základě Rozhodnutí
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TL02000352 uzavřené
s Policejní akademií ČR v Praze z důvodu zajištění výše uvedeného projektu. Ze systému IISSP
bylo vygenerováno číslo A-hlavičky:1000000260/2019. Tímto se snížil celkový rozpočet
výdajů kapitoly ve prospěch MV a změnil se závazný specifický ukazatel Dotace jiným
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subjektům a průřezové ukazatele Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v tom ze státního rozpočtu celkem
a Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.
Rozpočtové opatření č. 5 - dopisem č. j. MF-26060/2019/1402-1 ke dni 15.10.2019 bylo MF
provedeno rozpočtové opatření. Jednalo se o převod účelové podpory do institucionální
v celkové výši 12 500 000 Kč na pokrytí zvýšených institucionálních výdajů. Ze systému IISSP
bylo vygenerováno číslo A-hlavičky:1000000649/2019. Úprava je platná pouze pro kalendářní
rok 2019. Tímto se zvýšil specifický ukazatel Výdaje Kanceláře TA ČR a průřezové ukazatele
platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené
zaměstnavatelem a institucionální podpora celkem. Snížil se specifický ukazatel Dotace jiným
subjektům a průřezové ukazatele Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v tom ze státního rozpočtu celkem
a Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. S provedením
rozpočtového opatření vyslovila souhlas RVVI na svém 349. zasedání dne 27.9.2019.
Rozpočtové opatření č. 6 – dopisem č. j. MF-27019/2019/1402-1 ke dni 30.10.2019 bylo MF
provedeno navýšení finančních prostředků. Do kapitoly 377 - Technologická agentura ČR
z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra ČR bylo převedeno 500 000 Kč, na základě dohody na
poskytnutí Informačního systému Technologické agentury ČR (ISTA) k využívání kapitole
314 - Ministerstvo vnitra, pro podporu plnění úkolů poskytovatele institucionální a účelové
podpory ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. Úprava je platná pouze pro kalendářní rok 2019.
Ze systému IISSP bylo vygenerováno číslo A-hlavičky:1000001292/2019. Tímto se zvýšil
specifický ukazatel Výdaje Kanceláře TA ČR a průřezové ukazatele platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a institucionální
podpora celkem.
Rozpočtové opatření č. 7 – dopisem č. j. MF-30737/2019/1402-3 ke dni 11.12.2019 bylo MF
provedeno rozpočtové opatření. V OP Zaměstnanost byl jednak navýšen EU podíl na sociální
zabezpečení, zdravotní pojištění a základní příděl FKSP z položky 5909 Ostatní neinvestiční
výdaje jinde nezařazené, kam byla při přípravě návrhu rozpočtu 2019 převedena část podílu
EU určená na platy a OOV v rámci předfinancování projektu OP Zaměstnanost na rok 2019. Na
položku 5909 bylo převedeno 4 661 801 Kč se zdrojem 15 104 00. Vzhledem k tomu, že
navýšení výdajů na platy a OOV bylo pokryto z EU podílu nároků z nespotřebovaných výdajů,
podíl státního rozpočtu u zmíněných položek byl navýšen přesunem ze zdroje 11 000 00
(249 203 Kč z 5011 a 14 738 Kč z 5021). Úprava je platná pouze pro kalendářní rok 2019. Ze
systému IISSP bylo vygenerováno číslo A-hlavičky: 1000001560/2019. Tímto se zvýšil
průřezový ukazatel Povinné pojištění, FKSP a Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SPZ,
v tom ze státního rozpočtu.
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Hodnocení dopadu provedených úprav rozpočtu
Za rok 2019 bylo provedeno a schváleno 7 rozpočtových opatření se změnou závazných
ukazatelů v gesci Ministerstva financí, kterými se snižoval rozpočet závazných ukazatelů
v rámci účelových výdajů (v programech ZÉTA, EPSILON, Centra kompetence a ÉTA – RO č. 1, 2
a 4) na řešení čtyř projektů organizačními složkami státu (Ministerstvo obrany, Ústav pro
studium totalitních režimů a Ministerstvo vnitra). RO č. 3 a 6 byl navýšen rozpočet specifického
ukazatele Výdaje Kanceláře TA ČR na vrub Ministerstva vnitra v souvislosti s poskytnutím
Informačního systému TA ČR (IS TA). RO č. 5 a 7 byly upraveny závazné ukazatele v rámci
10 % a to jednak převedením finančních prostředků z účelové podpory do institucionální
a převody v rámci OP Zaměstnanost. Závazný ukazatel „Výdaje celkem“ kapitoly ve výši
4 274 646 444 Kč po všech změnách dosáhl výše 4 271 271 244 Kč.
Tab. č. 2: Plnění ukazatelů kapitoly za rok 2019
Ukazatel

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet (UR)

Konečný rozpočet

Výsledek od
počátku roku

Plnění
v%k
UR

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem

100 564 659,00

100 564 659,00

100 564 659,00

31 551 051,63

31,37

Výdaje celkem

4 274 646 444,00

4 271 271 244,00

4 954 661 427,26

4 342 014 588,78

101,66

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a
přijaté transfery celkem

100 564 659,00

100 564 659,00

0,00

31 551 051,63

31,37

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie
bez společné zemědělské politiky celkem

100 564 659,00

100 564 659,00

0,00

16 235 029,78

16,14

příjmy z prostředků finančních
mechanismů

0,00

0,00

0,00

4 692 681,00

0,00

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové
příjmy a přijaté transfery celkem

0,00

0,00

0,00

10 623 340,85

0,00

Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Technologické agentury
ČR
Dotace jiným subjektům

163 843 493,00

177 843 493,00

225 873 676,26

180 359 890,20

101,41

4 110 802 951,00

4 093 427 751,00

4 728 787 751,00

4 161 654 698,58

101,67
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Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za
provedenou práci

73 754 267,00

75 547 867,00

85 140 548,40

76 716 643,52

101,55

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

25 076 451,00

25 792 968,00

27 451 275,44

25 927 913,00

100,52

1 367 075,00

1 385 143,00

1 465 242,73

1 396 367,00

100,81

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
vyjma zaměstnanců na služebních místech

68 353 757,00

68 353 757,00

75 468 386,02

69 783 020,52

102,09

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem
včetně programů spolufinancovaných z
prostředků zahraničních programů

4 274 646 444,00

4 271 271 244,00

4 954 661 427,26

4 342 014 588,78

101,66

4 174 081 785,00

4 170 706 585,00

4 845 927 092,29

4 315 737 934,55

103,48

128 445 000,00

142 445 000,00

182 305 507,29

154 083 235,97

108,17

4 045 636 785,00

4 028 261 585,00

4 663 621 585,00

4 161 654 698,58

103,31

100 564 659,00

100 564 659,00

108 734 334,97

26 276 654,23

26,13

4 045 636 785,00

4 028 261 585,00

4 663 621 585,00

4 161 654 698,58

89,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 001 248,00

25 265 189,00

34 151 530,91

24 534 398,07

97,11

2 736 088,00

3 000 029,00

4 267 069,94

3 972 422,33

132,41

22 265 160,00

22 265 160,00

29 884 460,97

20 561 975,74

92,35

96 286 539,00

96 286 539,00

96 934 039,00

6 647 630,01

6,90

v tom: ze státního rozpočtu

17 987 040,00

17 987 040,00

18 084 165,00

932 951,52

5,19

podíl prostředků finančních mechanismů

78 299 499,00

78 299 499,00

78 849 874,00

5 714 678,49

7,30

Převod fondu kulturních a sociálních
potřeb

v tom: ze státního rozpočtu celkem
v tom: institucionální podpora celkem
účelová podpora celkem
podíl prostředků zahraničních programů
Účelová podpora na programy
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací
Platy zaměstnanců na služebních místech
dle zákona o státní službě
Výdaje spolufinancované zcela nebo
částečně z rozpočtu Evropské unie bez
společné zemědělské politiky celkem
v tom: ze státního rozpočtu
podíl rozpočtu Evropské unie
Výdaje na společné projekty, které jsou
zcela nebo částečně financovány z
prostředků finančních mechanismů
celkem

Plnění k Upravenému rozpočtu (UR) představuje čerpání rozpočtu za kalendářní rok k rozpočtu
po provedených změnách (rozpočtovými opatřeními) schválených MF, kterými byl upraven
schválený (resp. původní) rozpočet.
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Tab. č. 3: Konečné stavy příjmového a výdajového účtu

Účet

Zůstatek

19-3125001

Příjmový účet OSS

31 551 051,63

0-3125001

Výdajový účet OSS

107-3125001

FKSP

6015-3125001

Účet cizích prostředků

-

4 342 014 588,78
592 654,79
8 981 492,52

Celkem příjmy

31 551 051,63

Celkem výdaje

-

4 342 014 588,78

Rovnoměrnost čerpání rozpočtu
Z celkového rozpočtu účelových výdajů byla největší část vyplacena v 1. čtvrtletí roku.
Důvodem nerovnoměrného čerpání je povinnost poskytovatele, dle zákona č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, začít poskytovat podporu do
60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory nebo ode dne
vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory.
U víceletých projektů ve druhém roce a dalších letech řešení je povinností poskytovatele začít
poskytovat podporu do 60 kalendářních dnů od začátku kalendářního roku v případě, že jsou
splněny závazky příjemce vyplývající ze smlouvy o poskytnutí podpory nebo z rozhodnutí
o poskytnutí podpory.
Tab. č. 4: Čtvrtletní plnění čerpání rozpočtu v poměru k upravenému rozpočtu v roce 2019 (v %)

1. Q

1.-2. Q

1.-3. Q

1.-4. Q

Dotace jiným subjektům

80,12

98,99

102,62

101,67*

Výdaje Kanceláře TA ČR

20,32

43,71

70,64

101,41

Výdaje celkem

77,81

96,85

101,39

101,66

*Číslo je menší než v předchozím období vzhledem k vratkám z poskytnutých dotací, které byly vráceny na konci roku.
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Tab. č. 5: Plnění příjmové části rozpočtu
Položka (uskupení položek)

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnění
v%k
UR

Skutečnost

2111

Příjmy z poskytování služeb a
výrobků

0,00

0,00

5 328,00

0,00

2141

Příjmy z úroků

0,00

0,00

537 875,27

0,00

0,00

0,00

214 000,00

0,00

0,00

0,00

8 201 849,90

0,00

0,00

0,00

1 643 074,21

0,00

0,00

0,00

17 926,00

0,00

0,00

0,00

3 287,47

0,00

2212
2221
2229
2324
2329
4118
4152
4155

Sankční platby přijaté od jiných
subjektů
Přijaté vratky transferů a jiných
veřejných rozpočtů
Ostatní přijaté vratky transferů
Přijaté nekapitálové příspěvky
a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy jinde
nezařazené
Neinvestiční přijaté transfery z
NF
Neinvestiční přijaté transfery
od mezinárodních institucí a
některých cizích orgánů a
právnických osob
Neinvestiční transfery z
finančních mechanismů

Příjmy celkem

96 848 429,00

96 848 429,00 13 561 838,88 14,00

3 716 230,00

3 716 230,00

0,00

0,00

2 673 190,90 71,93
4 692 681,00

0,00

100 564 659,00 100 564 659,00 31 551 051,63 31,37

Ve schváleném rozpočtu kapitoly 377 – TA ČR byly příjmy stanoveny ve výši 100 564 659 Kč
a jedná se o příjmy z rozpočtu EU a FM, které byly určeny na realizaci projektů.
K plnění příjmů docházelo v souvislosti se schválenými monitorovacími zprávami z projektů
OP Zaměstnanost, OP Technická pomoc a KP HORIZONT. Další příjmy, které nebyly
rozpočtovány, byly za I. - IV. čtvrtletí roku 2019 tvořeny příjmy za přijaté úroky z projektů, za
penále, smluvní pokuty vystavené v souvislosti s projekty, neuznané náklady a vratky
z řešených projektů.
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Část B.
Čerpání výdajové části rozpočtu (bez podílu SR a EU/FM finančních
prostředků)
Jedná se o čísla očištěná o všechny projekty, které TA ČR sama řeší (pouze tzv. kmenové
prostředky, tzn. peníze na provoz “institucionální výdaje” a na dotace jiným subjektům “účelové
výdaje”).
Celkové čerpání běžných (neinvestičních) výdajů rok 2019 je ve výši 146 298 909 Kč,
tj. 109,12 % upraveného rozpočtu. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny ve výši
38 496 341,35 Kč. Konečný rozpočet je tak ve výši 172 574 039,35 Kč.
TA ČR obdržela omezené institucionální prostředky, a proto byla nucena použít NNV
z předchozích let. Na základě jednání o rozpočtu na rok 2020 TA ČR bylo přislíbeno navýšení
institucionálních výdajů na 168 445 000 Kč.
Tab. č. 6: Rozpočet a čerpání vybraných neinvestičních výdajů (v Kč)
Položka

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Konečný
rozpočet

Čerpání

Čerpání
v % k UR

501 a 502 Mzdové prostředky
celkem

60 529 748

62 059 407

65 915 365

58 945 019

94,98

z toho 5011 Platy
zaměstnanců

56 692 999

56 443 796

59 057 265

54 461 853

96,49

3 836 749

5 615 611

6 858 100

4 483 166

79,83

20 580 114

21 187 351

21 187 351

20 004 343

94,42

4 701 338

2 137 476

5 143 961

4 772 601

223,28

0

51 000

51 000

39 365

77,19

200 000

167 000

167 000

115 784

69,33

25 209 445

44 607 947

72 928 241

57 045 186

127,88

3 400 000

1 981 523

4 597 465

3 649 906

184,20

0

125 000

125 000

0

0,00

5021 Ostatní osobní výdaje
503 Povinné pojistné placené
zaměst.
513 Nákup materiálu
514 Úroky a fin. výdaje
515 PHM
516 Nákup služeb
517 Ostatní nákupy
518 Poskytnuté zálohy
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5342 Převody FKSP

1 133 861

1 133 861

1 133 861

1 091 685

96,28

100 000

150 000

150 000

118 119

78,75

115 854 506

134 077 698

172 574 039

146 298 909

109,12

5424 Náhrady mezd v době
nemoci
Běžné výdaje celkem

Celkové čerpání investičních výdajů za rok 2019 je ve výši 2 878 953 Kč, tj. 85,17 %
upraveného rozpočtu.
Tab. č. 7: Rozpočet investičních výdajů a jeho čerpání (v Kč)
Schválený
rozpočet

Položka

Upravený
rozpočet

Konečný
rozpočet

Čerpání

Čerpání
v % k UR

6111

Programové
vybavení DNM

4 067 366

3 080 233

3 080 233

2 840 233

92,21

6125

Výpočetní technika

3 800 000

300 000

300 000

38 720

12,91

7 867 366

3 380 233

3 380 233

2 878 953

85,17

Investiční výdaje celkem

Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR v roce 2019 byly čerpány ve výši
180 359 890,20 Kč, tj. 101,41 % upraveného rozpočtu. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly
zapojeny ve výši 48 030 183,26 Kč, takže konečný rozpočet činí 225 873 676,26 Kč.
Tab. č. 8: Rozpočet a jeho čerpání – institucionální výdaje celkem (v Kč)
Položka
Výdaje Kanceláře
podíl EU a SR
Celkem

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

123 721 872

137 457 931 175 954 272,35 149 177 862,12

40 121 621
163 843 493

40 385 562

Konečný
rozpočet

49 919 403,91

Čerpání

Čerpání
v % k UR
108,53

31 182 028,08

77,21

177 843 493 225 873 676,26 180 359 890,20

101,41
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Kontrola čerpání jednotlivých položek rozpočtu (čerpání dle položek bez
prostředků EU/FM a spoluúčasti TA ČR na projektech)
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Rozpočet položky byl k 1.1.2019 schválen ve výši 56 692 999 Kč, upravený rozpočet byl ve výši
56 443 796 Kč, limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 99 funkčních míst. Po zapojení NNV
ve výši 2 613 468,77 Kč pak konečný rozpočet byl ve výši 59 057 264,77 Kč. Čerpání dosáhlo
částky 54 461 853,12 Kč, tj. na 96,49 % k upravenému rozpočtu a 92,22 % ke konečnému
rozpočtu. NNV nebyly čerpány. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2019 byl ve
výši 99,14.
5021 Ostatní osobní výdaje
Rozpočet položky byl na rok 2019 stanoven ve výši 3 836 749 Kč. Upravený rozpočet byl ve výši
5 615 611 Kč. Po zapojení NNV ve výši 1 242 489,40 Kč byl konečný rozpočet ve výši
6 858 100,40 Kč. Čerpání dosáhlo výše 4 483 166,17 Kč, tj. 79,83 % k upravenému rozpočtu
a 65,37 % ke konečnému rozpočtu. NNV nebyly čerpány. Kromě zaměstnanců byly z uvedené
položky hrazeny odměny členům kontrolní a výzkumné rady.
Šlo především o:
●

pomocné administrativně-asistentské práce,

●

nárazové práce spojené se zakládáním dokumentů projektů do archivů spisovny,

●

nárazové práce vyvolané vyhlašováním a následnou administrací veřejných soutěží,

●

reportovací činnosti o stavu a výsledcích jednotlivých projektů,

●

zadávání dat do informačního systému VaVaI,

●

práce spojené s navyšujícím se počtem spravovaných projektů,

●

nárůst objemu prací s vyhlašováním a administrací projektů,

●

činnosti spojené s organizačním a materiálním zajištěním jednání, seminářů, školení atp.

TA ČR byl po dohodě s RVVI a MF navýšen počet FM k 1.1.2019 o 20 FM tzn. na 99 FM. Toto
navýšení je pro TA ČR významné nicméně vzhledem k nově odsouhlasené administraci
programů MPO, MŽP a MD stále nedostačující. TA ČR tak již jednala se zástupci RVVI a MF
o možnostech dalšího navýšení, aby byla schopna dostát úkolům, které jsou na ni kladeny.
KR provedla kontrolu u vybraných dohod o pracovní činnosti a nezjistila v nich žádné závady.
Je však skutečností, že řadu prací hrazených tímto způsobem by bylo vhodnější realizovat
kmenovými pracovníky TA ČR.
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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 1.1.2019 schválen ve výši 15 132 437 Kč. Upravený rozpočet byl ve výši
15 578 250 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 14 687 251,13 Kč, tj. 94,28 % k upravenému
rozpočtu. NNV nebyly zapojeny ani čerpány.
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Pojistné na zdravotní pojištění bylo čerpáno v souladu s příslušnými právními předpisy.
Rozpočet položky byl k 1.1.2019 schválen ve výši 5 447 677 Kč. Upravený rozpočet je ve výši
5 609 101 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 5 317 091,86 Kč, tj. 94,79 %, k upravenému
rozpočtu. NNV nebyly zapojeny ani čerpány.
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
Upravený rozpočet je ve výši 21 000 Kč, zapojené NNV ve výši 15 000 Kč, konečný rozpočet byl
ve výši 36 000 Kč. Čerpání bylo ve výši 20 395,30 Kč, tj. 97,12 % k upravenému rozpočtu
a 56,65 % ke konečnému rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na nákup odborné literatury
a předplatné novin.
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Rozpočet položky byl k 1.1.2019 schválen ve výši 3 701 338 Kč. Upravený rozpočet je ve výši
1 055 338 Kč, zapojené NNV ve výši 2 675 342,73. Konečný rozpočet byl ve výši
3 730 680,73 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 3 576 903,33 Kč, tj. 338,93 % rozpočtu po
změnách a 95,87 % ke konečnému rozpočtu. Z položky byl uhrazen nákup IT komponent ve
výši 2 764 699,79 Kč, nákup kancelářského nábytku ve výši 698 008,24 Kč a ostatní drobný
hmotný dlouhodobý majetek ve výši 202 866,55 Kč.
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
Rozpočet položky činil 1 000 000 Kč, po změnách 1 061 138,06 Kč, NNV byly zapojeny ve výši
316 142,50 Kč. Konečný rozpočet byl 1 377 280,56 Kč. Čerpání bylo ve výši 1 175 302,27 Kč,
tj. 110,76 % upraveného rozpočtu a 85,34 % konečného rozpočtu. Z položky byly hrazeny
výdaje na nákup drobného materiálu, baterií do notebooků, tonerů, kancelářských potřeb,
vizitek, čistících potřeb, IT komponent, brožur, roll-up, lampy do projektoru, HDMI adaptérů.
5142 Realizované kurzové ztráty
Rozpočet položky činil po změnách 51 000 Kč, čerpán byl ve výši 39 364,64 Kč, tj. 77,19 %
upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje související s kurzovými rozdíly (EUR, USD
a GBP) při vyúčtování zahraničních služebních cest zaměstnanců a při platbách do zahraničí (za
oponentské posudky, faktury).
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5156 Pohonné hmoty a maziva
Rozpočet položky činil 200 000 Kč, upravený rozpočet byl 167 000 Kč, čerpání bylo ve výši
115 784,23 Kč, tj. 69,33 % upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na nákup
pohonných hmot související s provozem služebních vozidel. Se společností CCS Českou
společností pro platební karty, s.r.o., byla uzavřena smlouva č. 51, s následným vystavením
čipové karty CCS limit.
5161 Poštovní služby
Rozpočet položky činil 175 000 Kč, upravený rozpočet byl 95 000 Kč. Čerpání bylo ve výši
86 503 Kč, tj. 91,06 % upraveného rozpočtu. Z položky bylo hrazeno poštovné, certifikáty a další
poštovní služby.
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
Rozpočet položky činil 800 000 Kč, upravený rozpočet byl ve výši 450 000 Kč, čerpáno bylo ve
výši 414 003,87 Kč, tj. 92 % upraveného rozpočtu. Z položky byly hrazeny služby telefonního
operátora Vodafone (smlouva č. 319).
5164 Nájemné
Rozpočet položky činil 11 324 764 Kč, upravený rozpočet je ve výši 13 050 762 Kč. Čerpání bylo
ve výši 9 941 134 Kč, tj. 76,17 % upraveného rozpočtu. NNV byly zapojeny ve výši 705 215 Kč
a čerpány byly ve výši 121 000 Kč. Konečný rozpočet dosáhl výše 13 755 977 Kč a byl čerpán
na 73,15 %. Z položky bylo hrazeno nájemné na základě uzavřené nájemní smlouvy č. 143 se
společností Evropská 37, jejímž předmětem je užívání prostor pro kanceláře Technologické
agentury ČR. Dále jsou z této položky hrazeny pronájmy kopírovacích zařízení na základě
uzavřené nájemní smlouvy č. 331 se společností Office-centrum s. r. o., leasing automobilu
Škoda Octavia a dvou automobilů Škoda Rapid na základě smluv č. 287, č. 381 a č. 382 se
společností BUSINESS LEASE s. r. o., pronájmy prostor při společných zasedáních a další drobné
pronájmy. Podrobný přehled je uveden v následující tabulce:
Tab. č. 9: Přehled nájemních smluv vč. částek
Dodavatel

Popis

Částka v Kč

Evropská 37

pronájem sídla Kanceláře TA ČR

9 219 496,00

BUSINESS LEASE s. r. o.

operativní leasing Škoda Octavia a 2x Škoda
Rapid

348 455,96

Agentura pro podporu podnikání
a investic CzechInvest

pronájem plochy - Strojírenský veletrh

121 000,00
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Národní muzeum

pronájem prostor - Den TA ČR

OFFICE-CENTRUM s. r. o.

pronájem kopírovacích zařízení

99 999,24

Dům dětí a mládeže hl. města
Prahy

pronájem stanu Festival vědy

58 080,00

Národní technická knihovna

pronájem prostor NTK

30 500,00

Diplomat hotel Praha

pronájem prostor VR TA ČR

22 385,00

LIVING VENUES a. s.

pronájem - výjezdní zasedání přTA, VR a KR

18 150,00

České vysoké učení technické v
Praze

pronájem prostor

10 890,00

CVD s. r. o.

pronájem školící místnosti

5 000,00

Technická univerzita v Liberci

pronájem prostor

3 678,00

Ostravská univerzita

pronájem prostor

2 000,00

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně

pronájem místnosti “Kulatý stůl”

1 500,00

Celkem

121 000,00

10 062 134,20

5166 Konzultační, poradenské a právní služby
Rozpočet položky činil 1 603 847 Kč, upravený rozpočet je ve výši 861 927 Kč, NNV nebyly
zapojeny, konečný rozpočet byl ve výši 861 927 Kč. Čerpání bylo ve výši 214 714,50 Kč,
tj. 24,91 % konečného rozpočtu. Výdaje byly za právní služby (VSP advokátní kancelář –
smlouva č. 429).
5167 Služby školení a vzdělávání
Rozpočet položky činil 600 000 Kč, upravený rozpočet je ve výši 1 200 000 Kč. Konečný
rozpočet byl 2 700 000 Kč. NNV byly zapojeny ve výši 1 500 000 Kč. Čerpání bylo ve výši
2 155 112,06 Kč, tj. k upravenému rozpočtu 179,59 % a ke konečnému rozpočtu 79,82 %. NNV
byly čerpány ve výši 1 252 509,96 Kč. Z položky byly hrazeny výdaje za školící a vzdělávací
služby pro zaměstnance TA ČR.
5168 Služby zpracování dat
Rozpočet položky činil 90 000 Kč, upravený rozpočet činil 65 100 Kč, čerpán byl ve výši
65 059,32 Kč, tj. 99,94 % 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.
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5169 Nákup ostatních služeb
Rozpočet položky byl k 1.1.2019 schválen ve výši 10 585 834 Kč. Upravený rozpočet činil
28 980 336,28 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 44 068 727,36 Kč, tj. 152,06 % upraveného
rozpočtu. NNV byly zapojeny ve výši 26 115 078,47 Kč a čerpány byly ve výši 24 252 958,20 Kč.
Konečný rozpočet dosáhl výše 55 095 414,75 Kč a byl čerpán na 79,99 %.
Část této položky představují výdaje spojené s uzavřením smluv o zajištění služeb informačních
systémů. Smlouvy č. 362 a č. 443 se společností fnx.io, jejímž předmětem je vývoj a zajištění
služeb Informačního systému řízení Beta a Průvodce Beta (2 178 712,70 Kč) a smlouvy č. 216
a č. 406 se společností Ahasware na zajištění provozu Technologické platformy ISTA
(4 915 997,30 Kč). Výraznou položkou jsou výdaje spojené s proplácením odměn oponentů
a zpravodajů programů (16 542 356,40 Kč). Neméně výraznou položkou je pak smlouva se
společností Juristic na zajištění expertních služeb v programu Beta (2 267 540 Kč).
Další podstatnější části položky představují provozní náklady související s nájmem
kancelářských prostor TA ČR v prostorách Evropské 37 (4 939 512 Kč), zajištění Dne TA ČR
společností Key promotion na základě smlouvy č. 455 (1 214 887 Kč), licence G Suite, které
zajišťuje společnost Etnetera AppSatori na základě smlouvy č. 74 (1 061 502 Kč). Zbývající část
položky představovaly výdaje na softwarové služby (2 985 778,71 Kč), grafické služby
(132 880 Kč), nákup stravenek (1 676 606,03 Kč), inzerci (142 387,31 Kč), úklid
(864 995,39 Kč), poplatek TAFTIE (257 900 Kč) a ostatní služby (9 482 283,23 Kč). Podrobný
přehled je uveden v následující tabulce:
Tab. č. 10: Přehled dodavatelských smluv vč. částek (včetně 4 594 610,71 Kč z projektů EU a FM)
Dodavatel

Popis

Částka

Ahasware

služby oponentů, hodnotitelů, zpravodajů,
pověřených konzultantů
provozní náklady související s pronájmem sídla
TA ČR
zajištění provozu Technologické platformy ISTA

JURISTIC

zajištění expertních služeb v programu Beta

2 267 540,00

fnx.io

zajištění služeb ISŘB a Průvodce Beta

2 178 712,70

-

stravné

1 676 606,03

Key Promotion

Den TA ČR

1 214 887,00

Etnetera AppSatori

licence G Suite

1 061 502,00

Mgr. Milan Rataj

konzultantské služby

918 845,00

Masarykova univerzita

služby INKA a DAFOS

773 129,50

Bisnode Česká republika

MagnusWeb - webová služba

680 961,38

Raamar, s. r. o.

poskytování úklidových služeb

680 529,49

KLUG Solutions

čerpání poradenských služeb

674 938,00

EVROPSKÁ 37

16 542 356,40
4 939 512,00
4 915 997,30
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Engage Hill s. r. o.

Aplikace Quick insight, Corporate culture insight

601 672,50

RB&go s. r. o.

konzultace

510 400,00

MartinKopta.com, s. r. o.

analýza ISTA, konzultace nový web

429 610,50

Mgr. Milan Hulínský

PR služby

371 250,00

CESNET - zájmové sdružení
PR PARTNERS Advisory
Group
BDO Audit s. r. o.

přístup do NREN

370 260,00

PR služby

362 997,58

audit

338.800,00

Transparency International

Protikorupční mechanismy a střet zájmů

300 000,00

Diana Krejčí

zpracování mezd

286 200,00

Ing. Rut Bízková

metodická a odborná gesce

262 000,00

TAFTIE

Roční poplatek TAFTIE

257 900,00

M Computers s. r. o.

paměti, rozšíření záruk, Veeam Backup

253 773,00

Dr. Filip Vostál

Analýza a hodnocení programu ÉTA

229 300,00

Inpram a. s.

facilitace matchmaking KAPPA

217 800,00

Software602 a. s.

technická podpora Software602

206 910,00

United Arts s. r. o.

doprovodný program Den TA ČR

202 084,00

Ing. Leoš Kopecký

PR služby

200 700,00

Michal Kothera

ICT služby

193 280,00

České překlady s. r. o.
Agentura pro podporu
podnikání a investic
CzechInvest
Ing. Aleš Brom

jazykové služby

193 006,52

paušál za energie a služby

192 715,38

oponent návrhů na rozvoj ISTA

190 500,00

Ladislav Vaško

úklid

183 441,00

UNICO.ai CZ, s. r. o.

analýza patentů českých původců dle jejich vlast.

181 500,00

Lukáš Trčka
Jevhen Olehovyč
Ponomarenko
OFFICE-CENTRUM s. r. o.

práce mentora reg. koordinačních prac.

174 000,00

analýza, implementace a rozvoj ISTA

155 200,00

kopie

147 566,11

Bc. Jozef Šebák
Microsoft Ireland
Operations
Mgr. Vojtěch Kadlec

služby PROEVAL

141 400,00

využívání cloudové služby

134 087,69

analýza mikroekonomických analýz

118 912,50

Ing. Miroslav Janeček, CSc.

hodnocení projektu

109 874,50

GRAFIXON, s. r. o.

nová vizuální identita TA ČR

101 764,17

Dana Skalická

grafické práce

97 880,00

Jiří Hanuš

poradenství v informačních technologiích

93 600,00
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Confidence Digital, s. r. o.

seminář pro malé a střední podniky

92 600,00

Brain4vision s. r. o.

výroba spotu k 10 let výročí TA ČR

88 088,00

Workep, Inc.

150 licencí na aplikaci úkolové agendy Workep

85 662,04

ANTECOM s. r. o.

prezentace inzerce v Trade News

84 700,00

SOFTCOM GROUP

prodloužení licence ESET Secure Office

83 478,00

Amenit s. r. o.

prodloužení 230 licencí ESET Secure Office

76 458,70

Miluše Rollerová

grafické práce

73 825,00

Atlassian

úložiště zdrojových kódů

66 111,70

David Havlíček

poradenské a zpracovatelské služby

60 480,00

Kvasar, spol. s r. o.

technická podpora

58 808,00

Monitora Media s. r. o.

monitoring tisku

57 480,00

SlidesLive s. r. o.

záznam a zpracování záznamu Den TA ČR

53 215,80

MeisterLabs GmbH

nástroj řízení projektů

52 506,94

LMC s. r. o.
doc. Ing. Ondřej Krejcar,
Ph.D.
Ing. Naděžda Koníčková

Teamio Easy - náborová aplikace

48 400,00

zasedání programového výboru - KAPPA

46 174,50

zasedání programového výboru - KAPPA

46 174,50

Marit Westergaard

zasedání programového výboru - KAPPA

46 174,50

Nils Anders Rökke

zasedání programového výboru - KAPPA

46 174,50

PhDr. Tomáš Sacher

moderování AI konference

45 000,00

Iveta Terezie Pelikánová

zajištění záznamu semináře TA ČR

43 500,00

Josef Dvořák

analyticko-metodické a konzultační služby

40 460,00

Economia, a. s.
České Radiokomunikace a.
s.
Lukáš Macenauer

uveřejnění textu v Obchodním rejstříku

39 325,00

cloudové služby

38 712,00

facilitace workshopů

38 400,00

ostatní

lékařské prohlídky, ostatní drobné nákupy

37 335,61

Wolters Kluwer

aktualizace ASPI

36 641,00

IPSAL C. R. s. r. o.

instalace a demontáž kobercových čtverců

36 607,38

Mgr. jan Tichý

fotografické práce

35 000,00

Alexandru Capatina

Business školení

34 728,75

Dr. Werthwein Axel

Business školení

34 728,75

Frank Salzgeber

Business koučink

34 357,50

Thomas Wille

Business koučink

34 357,50

ProfiGROUP

stěhování

33 975,00

různí

soutěžní cena - nový web TA ČR

30 000,00

Věda a výzkum.cz, s. r. o.

zveřejnění bannerů

30 000,00
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MultiSport Benefit, s. r. o.

Multisport karty

29 230,00

Matěj Chadima

individuální závěrečné zprávy vedoucích

27 500,00

MM publishing, s. r. o.

publikování článku v magazínu MM

24 200,00

RELSIE spol. s r. o.
Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze
ICT-GROUP s. r. o.

předcertifikační audit IS průvodce BETA

24 200,00

pracovnělékařské služby

24 089,18

prodloužení supportu na Fortigate

22 986,00

BusinessCom a. s.

servis TU

21 780,00

Lucid Software, Inc.

LucidChart

21 779,44

ASIANA, spol. s r. o.

letenky

20 388,00

Gantter Inc.

licence na Gantter for G Suite

19 877,16

Rudolf Matoušek

aplikace smart stěny

19 602,00

Ladislava Urbánková

jazykové korektury

19 400,00

Google

G Suite

18 575,02

NESS Czech s. r. o.

uveřejnění formuláře v el. podobě

16 953,31

Infogram

licence aplikace Infogram

16 686,53

Devolutions Inc.

licence Remote Desktop Manager

16 547,30

Mladá fronta a. s.

prezentace v magazínu Profit

14 520,00

Vladimír Vymětal - WETAL

BOZP a PO

14 520,00

Český trh práce s. r. o.

inzerce, systém Recruitis

13 552,00

Česká televize

televizní poplatky

13 440,00

Diplomat hotel Praha
České vsoké učení
technické v Praze
Edutalent s. r. o.

ubytování

13 040,00

předvedení robota Peppera Den TA ČR

12 100,00

vytvoření internetové aplikace a poplatky

12 000,00

Petr Šoukal

reportážní video úvodní konference KAPPA
workshop - Přirozené vyjadřování v pís.
komunikaci
agregátor auditních logů

12 000,00

Petr Behún
Papertrail Inc.
Vysoká škola ekonomická v
Praze
The Rocket Science Group,
LLC
Juraj Stančík

11 500,00
9 732,30

inzerce

9 317,00

Mailchimp

8 613,93

Analýza hodnocení programu Alfa

8 500,00

Michal Kubala
Avangate BV dba
2Checkout
Biteable Limited

TA ČR - Krátký videospot KAPPA

7 000,00

11 licencí na Total Commander

6 793,44

online nástroj na tvorbu videí

6 586,19

Petr Špeta

kontrola a revize pohyblivých přívodů

6 080,00
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Laura Rae Pendleton

jazykové služby

5 000,00

TICK TACK s. r. o.

taxi služba zahraniční hosté Den TA ČR

2 138,00

Tender systems s. r. o.

zahájení zadávacího postupu veřejné zakázky

1 809,00

powerprint s. r. o.

tisk vstupenek na Den TA ČR

1 234,00

CZ.NIC, z. s. p. o.

mojeID

1 210,00

Wedos

domény

1 052,45

EuroServis Clean CR, a. s.

úklid zadního schodiště

1 024,90

Jan Jalovec

oprava Roll up

Český rozhlas
Celkem

rozhlasové poplatky

968,00
270,00
48 663 338,07

5171 Opravy a udržování
Konečný rozpočet byl ve výši 115 941,93 Kč, a to po zapojení NNV. Čerpání NNV bylo ve výši 85
180,86 Kč, tj. na 73,47 % konečného rozpočtu. Z položky byly hrazeny výdaje na přezutí
pneumatik a servis firemních vozidel a oprava tiskárny a ntb.
5172 Programové vybavení
Schválený rozpočet položky byl ve výši 400 000 Kč, upravený dosáhl 85 000 Kč, čerpání nebylo
v roce 2019 realizováno.
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Rozpočet položky byl k 1.1.2019 schválen ve výši 2 000 000 Kč. Upravený rozpočet byl ve výši
950 000 Kč a po zapojení NNV ve výši 1 900 000 Kč dosáhl konečný rozpočet částky
2 850 000 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 2 236 083,60 Kč, tj. 235,38 % upraveného
rozpočtu a 78,46 % ke konečnému rozpočtu. Z položky byly hrazeny cestovní náhrady
zaměstnanců TA ČR vyslaných na tuzemské (803 856,43 Kč) a zahraniční pracovní cesty
(2 479 000 Kč). NNV byly čerpány ve výši 1 570 609,93 Kč.
5175 Pohoštění
Rozpočet položky činil 1 000 000 Kč, upravený rozpočet 883 522,66 Kč. NNV byly zapojeny ve
výši 600 000 Kč. Konečný rozpočet dosáhl výše 1 483 522,66 Kč. Čerpání bylo ve výši
1 293 229,09 Kč, tj. 146,37 % upraveného rozpočtu a 87,17 % ke konečnému rozpočtu. NNV
byly čerpány ve výši 531 837,86 Kč. Z položky byly hrazeny výdaje na pořízení věcí a služeb,
které byly použity k zajištění pohoštění při konaných odborných seminářích, Dne TA ČR, při
zasedání předsednictva TA ČR, kontrolní rady TA ČR, výzkumné rady TA ČR a rad programů.
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5176 Účastnické poplatky na konference
Upravený rozpočet ve výši 63 000 Kč, čerpání 35 412,50 Kč, tj. 56,21 % k upravenému rozpočtu.
Čerpáno na konferenční poplatky při účasti zaměstnanců TA ČR na tuzemských
i mezinárodních konferencích.
5192 Poskytnuté náhrady
Upravený rozpočet byl ve výši 377 133 Kč, NNV byly zapojeny ve výši 528 419,09 Kč a konečný
rozpočet dosáhl výše 905 552,09 Kč. Čerpání bylo ve výši 311 272,56 Kč, tj. 58,91 %
k upravenému a 34,37 % ke konečnému rozpočtu. NNV byly čerpány ve výši 252 311,56 Kč.
Z položky byly hrazeny úhrady vedlejších nákladů (cestovní náhrady) hodnotitelů, kteří
nevykonávají pro TA ČR závislou činnost.
5194 Dary
Upravený rozpočet byl ve výši 100 000 Kč, NNV zapojeny ve výši 169 243,46 Kč a konečný
rozpočet byl ve výši 269 243,46 Kč. Čerpání bylo ve výši 205 628,60 Kč, tj. na 205,63 %
upraveného rozpočtu a 76,37 % konečného rozpočtu. NNV byly čerpány ve výši 128 336,60 Kč.
Z položky byly zakoupeny dárkové a upomínkové předměty v souvislostí s akcí Den TA ČR
a zahraničními cestami.
5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů
Rozpočet položky byl k 1.1.2019 schválen ve výši 1 133 861 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši
1 091 684,55 Kč, tj.96,28 % upraveného rozpočtu. Položka byla použita na tvorbu fondu
kulturních a sociálních potřeb ve výši 2,0 % z objemu položky Platů zaměstnanců v pracovním
poměru.
5424 Náhrady mezd v době nemoci
Schválený rozpočet byl ve výši 100 000 Kč. Upravený rozpočet byl ve výši 150 000 Kč. Čerpáno
ve výši 118 119 Kč, tj. 78,75 % k upravenému rozpočtu. Z položky jsou čerpány náhrady mezd
zaměstnancům v prvních dvou týdnech nemoci dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám
Rozpočet položky činil 26 000 0000 Kč, upravený rozpočet byl ve výši 14 000 000 Kč a čerpání
bylo ve výši 5 565 760,00 Kč, tj. 39,76 % upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty
neinvestiční dotace fyzickým osobám provozujícím podnikatelskou nebo jinou samostatně
výdělečnou činnost v podpořených projektech programu EPSILON.
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5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým
osobám
Rozpočet položky byl k 1.1.2019 schválen ve výši 1 871 636 785 Kč. Po provedení rozpočtových
opatření dosáhl upravený rozpočet částky 1 696 198 143 Kč. NNV byly zapojeny ve výši
410 360 000 Kč a konečný rozpočet dosáhl výše 2 106 558 143 Kč. Prostředky byly čerpány
ve výši 1 776 253 087 Kč, tj. 104,72 % rozpočtu po změnách a 84,30 % ke konečnému rozpočtu.
NNV byly čerpány ve výši 116 372 669 Kč. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace
subjektům, zřízeným podle obchodního zákoníku, v podpořených projektech programů BETA2,
CK, GAMA, EPSILON, DELTA, ZÉTA, ÉTA, NCK a THÉTA.
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Schválený rozpočet ve výši 60 000 000 Kč byl upraven na 37 000 000 Kč, NNV zapojeny ve výši
10 000 000 Kč a nebyly čerpány. Konečný rozpočet byl ve výši 47 000 000 Kč. Čerpání dosáhlo
částky 33 985 043,00 Kč, tj. 91,85 % upraveného rozpočtu a 72,31 % ke konečnému rozpočtu.
Z položky byly podpořeny projekty programů CK, ÉTA a THÉTA.
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám
Rozpočet položky byl k 1.1.2019 schválen ve výši 1 500 000 000 Kč. Po provedení rozpočtových
opatření byl upravený rozpočet ve výši 1 587 239 620 Kč. NNV byly zapojeny ve výši
200 000 000 Kč a konečný rozpočet byl ve výši 1 787 239 620 Kč. Prostředky byly čerpány
ve výši 1 765 480 737 Kč, tj. 111,23 % upraveného rozpočtu a 98,78 % konečného rozpočtu.
Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace vysokým školám v podpořených projektech
programů BETA2, CK, GAMA, EPSILON, DELTA, ZÉTA, NCK, ÉTA a THÉTA.
5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím
Rozpočet položky činil 500 000 000 Kč, po změnách 630 500 000 Kč, čerpán byl ve výši
531 257 725,06 Kč, tj. 84,26 % upraveného rozpočtu. Z položky byly poskytnuty neinvestiční
dotace veřejným výzkumným institucím v podpořených projektech programů BETA2, CK,
GAMA, EPSILON, DELTA, ZÉTA, NCK, ÉTA a THÉTA.
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
Rozpočet položky činil 70 000 000 Kč, upravený rozpočet byl ve výši 44 900 000 Kč. NNV byly
zapojeny ve výši 15 000 000 Kč a konečný rozpočet byl ve výši 59 900 000 Kč. Čerpání bylo
ve výši 46 688 524,75 Kč, tj. 103,98 % upraveného rozpočtu a 77,94 % ke konečnému rozpočtu.
NNV byly čerpány ve výši 7 940 801 Kč. Z položky byly poskytnuty neinvestiční dotace cizím
příspěvkovým organizacím v podpořených projektech programů BETA2, GAMA, EPSILON,
ZÉTA, ÉTA a THÉTA.
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5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
Rozpočet byl ve výši 83 166 166 Kč, upraven byl na 83 589 988 Kč, čerpání dosáhlo
2 423 822 Kč, tj. na 2,90 %. Z položky byla čerpána účelová podpora na řešení projektu
v programu EPSILON. Nevyčerpané prostředky souvisí s řešením programu KAPPA z FM/EHP
Norsko 3, kde došlo k posunutí termínu na rok 2020.
6111 Programové vybavení
Rozpočet položky činil 4 067 366 Kč, upravený rozpočet je ve výši 3 0870 233 Kč. Čerpáno bylo
2 840 233 Kč, tj. 92,21 % upraveného rozpočtu. NNV čerpány nebyly. Z položky byla hrazeno
rozšíření ISTA pro MV (2 179 573 Kč), webové stránky TA ČR (660 660 Kč).
6112 Ocenitelná práva
Upravený rozpočet činil 71 820 Kč, čerpáno bylo 65 784,55 Kč, tj. 91,60 % upraveného
rozpočtu.
6125 Výpočetní technika
Schválený rozpočet byl ve výši 3 800 000 Kč, upravený rozpočet 300 000 Kč. Čerpáno bylo
38 720 Kč, tj. 12,91 % upraveného rozpočtu. Z položky bylo pořízeno 8 ks pamětí a rozšíření
záruk.
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Přehled nákladů na účelovou podporu (bez prostředků z FM/EHP Norsko 3)
Tab. č. 11 Čerpání účelové podpory dle položek (v Kč)
Schválený
rozpočet

Položka
521
522
533

NEI transfery podnik.
subjektům
NEI transfery nezisk. a
pod. org.
NEI trans. příspěvkovým
apod. org.

v
tom NEI transfery VŠ
5332
5334 NEI transfery VVI

Rozpočet po
změnách

Konečný
rozpočet

Čerpání v
% ke KR

Čerpání

1 897 636 785 1 710 198 143 2 120 558 143 1 781 818 847
60 000 000

37 000 000

47 000 000

84,0

33 985 043

72,3

2 070 000 000 2 262 639 620 2 477 639 620 2 343 426 987

94,5

1 500 000 000 1 587 239 620 1 787 239 620 1 765 480 737

98,7

500 000 000

630 500 000

630 500 000

531 257 726

84,2

5339 NEI transfery přísp. org.

70 000 000

44 900 000

59 900 000

46 688 525

77,9

Ostatní NEI transfery do
zahraničí

0

2 423 822

2 423 822

2 423 822

100,0

4 027 636 785 4 012 261 585 4 647 621 585 4 161 654 699

89,5

553

NEI účelové výdaje celkem
631

INV transf.
podnikatelským
subjektům

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 027 636 785 4 012 261 585 4 647 621 585 4 161 654 699

89,5

INV účelové výdaje celkem
Účelové výdaje celkem

Účelové výdaje za I. - IV. čtvrtletí byly čerpány ve výši 4 161 654 698,58 Kč, tj. 103,72 %
k upravenému rozpočtu. Čerpáno bylo na projekty programu BETA2 (54 452 972,18 Kč), Centra
kompetence (762 600 471 Kč), DELTA (104 933 286 Kč), EPSILON (1 542 709 766,63 Kč),
GAMA (109 051 936,69 Kč), ZÉTA (325 136 740 Kč), THÉTA (325 836 875,88 Kč), Národní
Centra kompetence (587 442 793,20 Kč) a ÉTA (349 489 857 Kč). Schválený rozpočet byl snížen
na základě rozpočtových opatření č. 1, 2, 4 a 5 celkem o 17 375 200 Kč na základě Rozhodnutí
o poskytnutí podpory organizačním složkám státu a usnesení vlády. Ve srovnání s předchozím
rokem 2018 došlo ke zvýšení objemu vyplacených dotací o 1 432 000 422,75 Kč. Nároky
z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny ve výši 635 360 000 Kč a byly čerpány ve výši
323 481 400,60 Kč.
Tab. č. 12: Rozpočet a jeho čerpání – celkové výdaje kapitoly (v Kč)
Schválený
rozpočet
Celkem výdaje kapitola

Rozpočet po
změnách

4 274 646 444 4 271 271 244

Konečný
rozpočet

Čerpání

4 954 661 427,26

4 342 014 588,78

Čerpání
v%k
UR
101,7
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Celkové výdaje kapitoly byly čerpány ve výši 4 342 014 588,78 Kč, tj. 101,7 % upraveného
rozpočtu ve výši 4 271 271 244 Kč a 87,63 % konečného rozpočtu ve výši 4 954 661 427,26 Kč.
Ve srovnání s předchozím rokem byly výdaje kapitoly vyšší o 1 466 756 127,98 Kč. NNV byly
zapojeny ve výši 680 390 183,26 Kč a čerpány ve výši 363 451 427,43 Kč.
Tab. č. 13: Čerpání účelových výdajů bez finančních mechanismů (EHP/Norsko 3) dle programů (v Kč)
Program

Schválený rozpočet

Konečný rozpočet

Vyplaceno

KAPPA

18 000 000

16 000 000

0

BETA 2

357 500 000

153 600 000

54 452 972

CK

722 000 000

770 000 000

762 600 471

DELTA

200 000 000

110 000 000

104 933 286

GAMA

84 000 000

110 100 000

109 051 936,69

1 540 136 785

1 575 840 485

1 542 709 766,63

ZÉTA

120 000 000

446 010 000

325 836 876

THÉTA

360 000 000

462 750 000

325 836 876

ÉTA

357 000 000

372 421 100

349 489 857

NCK1

230 000 000

634 000 000

587 442 793

GAMA 2

57 000 000

12 900 000

0

Celkem

4 045 636 785

4 663 621 585

4 161 654 699

EPSILON
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Tab. č. 14: Vratky v roce 2019 od příjemců dle programů, které byly připsány na výdajový účet (v Kč)
Program
CK
GAMA
EPSILON
ZÉTA
ÉTA
THÉTA
NCK
Celkem

Výše vratky
3 005 000,00
905 277,31
5 872 831,37
2568,00
261 497,00
43 200,00
1 127 442,00
11 217 815,68

Vrácené platby od příjemců v roce 2019 byly zapojeny zpět do rozpočtu účelových výdajů.
V rámci účelových výdajů byly v roce 2019 financovány následující programy:
V programu BETA2 byl v roce 2019 předpokládaný podíl státního rozpočtu ve výši
357 500 000 Kč, upravený rozpočet byl ve výši 53 500 000 Kč. NNV zapojeny ve výši
100 100 000 Kč. Konečný rozpočet byl 153 600 000 Kč. Vyplaceno dle uzavřených smluv bylo
54 452 972,18 Kč, tj. 101,78 % k upravenému rozpočtu a ke konečnému rozpočtu 35,45 %.
Nevyčerpáno bylo celkem 99 147 027,82 Kč.
V programu Centra kompetence byl v roce 2019 předpokládaný podíl státního rozpočtu ve výši
722 000 000 Kč. Upravený rozpočet byl ve výši 770 000 000 Kč. NNV nebyly zapojeny.
Vyplaceno dle uzavřených smluv byl 762 600 471 Kč, tj. 99,04 % k upravenému rozpočtu.
Nevyčerpáno bylo 7 399 529 Kč.
Schválený rozpočet programu DELTA byl stanoven ve výši 200 000 000 Kč. Upravený rozpočet
byl ve výši 110 000 000 Kč. NNV nebyly zapojeny. Čerpání bylo ve výši 104 933 286 Kč,
tj. k upravenému rozpočtu na 95,39 %. Nevyčerpáno je 5 066 714 Kč.
Schválený rozpočet programu GAMA byl stanoven ve výši 84 000 000 Kč, upravený rozpočet
byl ve výši 110 100 000 Kč. NNV nebyly zapojeny. Čerpání bylo ve výši 109 051 936,69 Kč,
tj. k upravenému rozpočtu na 99,05 %. Nevyčerpáno je 1 048 063,31 Kč.
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Schválený rozpočet programu EPSILON byl stanoven ve výši 1 540 136 785 Kč, upravený
rozpočet byl ve výši 1 575 840 485 Kč. NNV nebyly zapojeny. Čerpání bylo ve výši
1 542 709 766,63 Kč, tj. k upravenému rozpočtu na 97,90 %. Nevyčerpáno je 33 130 718,37 Kč.
Schválený rozpočet programu ZÉTA byl stanoven ve výši 120 000 000 Kč, upravený rozpočet
byl ve výši 321 000 000 Kč. NNV zapojeny ve výši 125 010 000 Kč. Konečný rozpočet byl
446 010 000 Kč. Čerpání bylo ve výši 325 136 740 Kč, tj. k upravenému rozpočtu na 101,29 %
a ke konečnému rozpočtu 72,90 %. Nevyčerpáno je 120 873 260 Kč.
Schválený rozpočet programu ÉTA byl stanoven ve výši 357 000 000 Kč, upravený rozpočet byl
ve výši 362 421 100 Kč. NNV zapojeny ve výši 10 000 000 Kč. Konečný rozpočet byl ve výši
372 421 100 Kč. Čerpání bylo ve výši 349 489 857 Kč, tj. k upravenému rozpočtu na 96,43 %
a ke konečnému rozpočtu 93,84 %. Nevyčerpáno je 22 931 243 Kč.
Schválený rozpočet programu THÉTA byl stanoven ve výši 360 000 000 Kč, upravený rozpočet
byl ve výši 212 500 000 Kč. NNV zapojeny ve výši 250 250 000 Kč. Konečný rozpočet byl ve výši
462 750 000 Kč. Čerpání bylo ve výši 325 836 875,88 Kč, tj. k upravenému rozpočtu na
153,34 % a ke konečnému rozpočtu 70,41 %. Nevyčerpáno je 136 913 124,12 Kč.
V programu Národní centra kompetence 1 byl schválený rozpočet ve výši 230 000 000 Kč,
upravený rozpočet byl ve výši 484 000 000 Kč. NNV zapojeny ve výši 150 000 000 Kč. Konečný
rozpočet byl ve výši 634 000 000 Kč. Čerpání bylo ve výši 587 442 793,20 Kč, tj. k upravenému
rozpočtu na 121,37 % a ke konečnému rozpočtu 92,66 %. Nevyčerpáno je 46 557 206,80 Kč.
V programu KAPPA byl schválený rozpočet ve výši 18 000 000 Kč, upravený rozpočet byl
ve výši 16 000 000 Kč. Čerpání nebylo v roce 2019 zahájeno.
V programu GAMA 2 byl schválený rozpočet ve výši 57 000 000 Kč, upravený rozpočet byl
ve výši 12 900 000 Kč. Čerpání nebylo v roce 2019 zahájeno.
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Tab. č. 15: Přehledová tabulka – účelové prostředky dle jednotlivých programů
Program

Vyplaceno

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Zapojení NNV

Konečný
rozpočet

Nevyčerpáno

% ke
KR

KAPPA

0,00

18 000 000,00

16 000 000,00

0,00

16 000 000,00

16 000 000,00

BETA2

54 452 972,18

357 500 000,00

53 500 000,00

100 100 000,00

153 600 000,00

99 147 027,82

CK

762 600 471,00

722 000 000,00

770 000 000,00

0,00

770 000 000,00

7 399 529,00

99,04

99,04

DELTA

104 933 286,00

200 000 000,00

110 000 000,00

0,00

110 000 000,00

5 066 714,00

95,39

95,39

GAMA

109 051 936,69

84 000 000,00

110 100 000,00

0,00

110 100 000,00

1 048 063,31

99,05

99,05

0,00 1 575 840 485,00

33 130 718,37

97,90

97,90

EPSILON

1 542 709 766,63 1 540 136 785,00 1 575 840 485,00

0,00

%k
UR
0,00

35,45 101,78

ZÉTA

325 136 740,00

120 000 000,00

321 000 000,00

125 010 000,00

446 010 000,00

120 873 260,00

72,90 101,29

THÉTA

325 836 875,88

360 000 000,00

212 500 000,00

250 250 000,00

462 750 000,00

136 913 124,12

70,41 153,34

ÉTA

349 489 857,00

357 000 000,00

362 421 100,00

10 000 000,00

372 421 100,00

22 931 243,00

93,84

NCK

587 442 793,00

230 000 000,00

484 000 000,00

150 000 000,00

634 000 000,00

46 557 206,80

92,66 121,37

0,00

57 000 000,00

12 900 000,00

0,00

12 900 000,00

12 900 000,00

635 360 000,00 4 663 621 585,00

501 966 886,42

GAMA 2
celkem

4 161 654 698,58 4 045 636 785,00 4 028 261 585,00

0,00

96,43

0,00

89,24 103,31
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Kontrola účelnosti vynakládání prostředků na řešené projekty
Celkem bylo pro r. 2019 naplánováno a schváleno 74 kontrol na místě. V průběhu roku bylo
zahájeno 73 plánovaných kontrol a jedna kontrola byla zrušena. Většina kontrol byla
k 31.12.2019 ukončena nebo byl příjemci odeslán Protokol o kontrole.
Tab. č. 16: Přehled kontrol na místě v roce 2019
Počet plánovaných kontrol

74

Počet mimořádných kontrol

0

Počet zrušených kontrol

1

Počet zahájených kontrol

73

Počet nedokončených kontrol z r. 2018
Počet ukončených kontrol k 31. 12.
Počet neukončených kontrol
Zjištění pochybení – počet kontrol

8
67
6
31

V rámci kontrol na místě ukončených v r. 2019 (včetně kontrol z r. 2018) byla ověřena
uznatelnost nákladů v celkové výši cca 443,8 mil. Kč. Při 31 kontrolách byly identifikovány
neuznané náklady. Z toho ve 21 případech došlo následně k vrácení té části dotace, která byla
čerpána v rozporu s podmínkami, za nichž byla podpora poskytnuta. Pouze 10 zjištění bylo
postoupeno jako podezření na porušení rozpočtové kázně místně příslušným finančním
úřadům k případnému vyměření a vybrání odvodu za porušení rozpočtové kázně. Celková výše
podezření na porušení rozpočtové kázně zjištěná v r. 2019 činí 2 399 587,29 Kč.
Všechny kontroly na místě byly provedeny v souladu s § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Požadavek § 13, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb.
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)
dle něhož má poskytovatel provádět finanční kontrolu nejméně u 5 % objemu podpory
poskytnuté v daném kalendářním roce byl splněn.

Veřejné zakázky
V podkladech k veřejným zakázkám nebyly zjištěny formální závady. Výběrová řízení jsou
transparentním způsobem uvedena na webových stránkách TA ČR.
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Závěr
Tab. č. 17: Souhrnné srovnání výdajů TA ČR v uplynulých letech
rok

2013

2014

Výdaje TA ČR
2 603 070 222 2 918 786 507
celkem
Účelové dotace
2 501 551 422 2 765 619 405
na projekty
Výdaje KaTA
Inst. výdaje na
projekty OP
LZZ
SR + EU
Výdaje
KaTA/Celkové
výdaje*
Výdaje
KaTA/Celkové
výdaje**

2015

2016

2017

2018

2019

3 169 883 043 2 822 495 928 2 923 837 660 2 875 258 460,80 4 310 832 560,70
3 014 960 547 2 710 706 214 2 800 754 109 2 729 654 275,83 4 161 654 698,58

101 518 800

141 431 426

114 563 550

111 789 714

108 060 897

145 604 184,97

149 177 862,12

0

11 735 676

40 358 947

891 188

15 022 653

19 402 989,95

31 182 028,08

3,90 %

4,85 %

3,60 %

3,96 %

3,7 %

4,39 %

3,46 %

3,90 %

5,25 %

4,89 %

3,99 %

4,21 %

5,06 %

4,18 %

*Poměr výdajů KaTA bez započtení dotací z projektů operačních programů ku celkovým výdajům TA ČR.
**Poměr výdajů KaTA se započtením dotací z projektů operačních programů ku celkovým výdajům TA ČR.

KR konstatuje, že při kontrole hospodaření TA ČR za rok 2019 nebylo zjištěno porušení
právních předpisů. I v budoucnu je třeba při čerpání finančních prostředků dbát
maximální hospodárnosti.
Vypracovaly: Jana Stávková, Jiřina Jílková a Alena Putnová.
Kontrolní rada TA ČR schválila Zprávu o kontrole hospodaření TA ČR za rok 2019 per-rollam
dne 23. 3. 2020.

Za Kontrolní radu TA ČR
V Brně dne 31. 3. 2020
…………………………………………………………….
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA.
předsedkyně Kontrolní rady TA ČR
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Příloha č. 2
Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR
za rok 2019 - stížnosti na vyřazení z formálních důvodů
v programu THÉTA - 2. výzva

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

TACR/1257-3/2018

Dle bodu 3.1 Zadávací dokumentace nebyla splněna podmínka zapojení
aplikačního garanta, kdy aplikační garant typu podnik musí být uchazečem
projektu. V daném projektu je uveden aplikační garant, přičemž z povahy
tohoto subjektu jakožto obchodní společnosti je zřejmé, že se jedná o
podnik, tento aplikační garant ale není uchazečem projektu.

KR souhlasí se zdůvodněním KaTA a
stížnosti vyhovuje.

Stížnosti se vyhovuje

TACR/1259-3/2018

Nesplnenı́ podmı́nek stanovených pro proká zá nı́ způsobilosti uchazeče D & S
engineering, spol. s r.o. podle bodu 2.1 odst. 7 Zadá vacı́ dokumentace, jelikož
uchazeč je podnikem v obtı́zı́ch podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) a čl. 2
odst. 18 Narı́zenı́ Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory
za slučitelné s vnitřním trhem. Výsledek hospodářského obdobı́ roku 2016 i
2017 je po odectenı́ kumulovaných ztrát od vlastního kapitálu společnosti
záporný a svou vý sı́ překračuje polovinu upsaného základního
kapitálu dvě ú cetnı́ obdobı́po sobě, tedy naplňuje definici podniku v obtížích
dle čl. 2 odst. 18 písm. b) Nařízení.

KR souhlasí se zdůvodněním KaTA a
stížnosti vyhovuje.

Stížnosti se vyhovuje

TACR/1247-10/2018

Potvrzenı́ podá nı́ elektronického návrhu projektu nebylo doručeno dle bodu
2.3 odst. 2 Zadá vacı́ dokumentace. Potvrzenı́ podá nı́ elektronického návrhu
projektu nebylo odesláno z datové schránky hlavního uchazeče VÍTKOVICE
CYLINDERS a.s., ale z datové schránky VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.

KR souhlasí se zdůvodněním KaTA.
Stížnost nepodal oprávněný subjekt.

Stížnost se zamítá

Poznámka

Příloha č. 3
Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR
za rok 2019 - stížnosti na vyřazení z formálních důvodů
v programu TREND - 1. výzva

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

TACR/481-3/2019

Nebyla dodána povinná přı ́loha návrhu projektu Doloženı ́ uplatněnı ́
výsledků dle bodu 2.2 odst. 5 Zadávací dokumentace

Dle názoru KR došlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/201-3/2019

Hlavnı ́ uchazeč OUI Technology Czechia nesplnil podmı ́nku dvouleté ú četnı ́
historie dle bodu 2.1 odst. 9 Zadávací dokumentace.

Dle názoru KR došlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/255-3/2019

Nesplněnı ́ podmı ́nek stanovených pro prokázánı ́ způ sobilosti uchazeče SPA
2000 s.r.o. podle bodu 2.1, odst. 8 Zadávacı ́ dokumentace, jelikož uchazeč
je podnikem v obtı́žı ́ch podle článku 1 odst. 4 pı ́sm. a) a c) a čl. 2 odst. 18
Nařı ́zenı ́ Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v
souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašujı ́ určité kategorie podpory za
slučitelné s vnitřnı ́m trhem.

Na základě doplněných údajů uchazeče a
vyjádření KaTA KR stížnosti vyhovuje.

Stížnosti se vyhovuje

TACR/404-5/2019

Potvrzenı ́ podánı ́ elektronického návrhu projektu nebylo doručeno dle bodu
2.3 odst. 2 Zadávacı ́ dokumentace. Nebylo doručeno z datové schránky
hlavnıh́ o uchazeče, ale z datové schránky dalšıh́ o uchazeče SVÚOM s.r.o.

Na základě vyjádření KaTA a kontrole podaných
dokumentů KR stížnosti vyhovuje.

Stížnosti se vyhovuje

TACR/198-4/2019

Nesplněnı ́ podmı ́nek stanovených pro prokázánı ́ způsobilosti uchazeče GZ
Allure s.r.o. podle bodu 2.1, odst. 8 Zadávacı ́ dokumentace, jelikož uchazeč
je podnikem v obtížích podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) a čl. 2 odst. 18
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v
souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za
slučitelné s vnitřním trhem. Výsledek po odečtení kumulovaných ztrát od
vlastního kapitálu společnosti je záporný a svou výší překračuje polovinu
upsaného základního kapitálu, dvě účetní období po sobě, tedy naplňuje
definici podniku v obtížích dle čl. 2 odst. 18 písm. b) Nařízení.

Na základě vyjádření KaTA a doplněných podkladů
žadatele KR stížnosti vyhovuje.

Stížnosti se vyhovuje

Poznámka

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

TACR/186-6/2019

Nesplněnı ́ podmı ́nek stanovených pro prokázánı ́ způsobilosti uchazeče DSC
Services, s.r.o. podle bodu 2.1, odst. 8 Zadávacı ́ dokumentace, jelikož
uchazeč je podnikem v obtížích podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) a čl. 2
odst. 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie
podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Výsledek po odečtení
kumulovaných ztrát od vlastního kapitálu společnosti je záporný a svou výší
překračuje polovinu upsaného základního kapitálu, dvě účetní období po
sobě, tedy naplňuje definici podniku v obtížích dle čl. 2 odst. 18 písm. b)
Nařízení.

Dle názoru KR došlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/460-3/2019

Nesplněnı ́ podmı ́nek stanovených pro prokázánı ́ způsobilosti uchazeče
JAWA Factory s.r.o. podle bodu 2.1, odst. 8 Zadávacı ́ dokumentace, jelikož
uchazeč je podnikem v obtížích podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) a čl. 2
odst. 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie
podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Výsledek po odečtení
kumulovaných ztrát od vlastního kapitálu společnosti je záporný a svou výší
překračuje polovinu upsaného základního kapitálu, dvě účetní období po
sobě, tedy naplňuje definici podniku v obtížích dle čl. 2 odst. 18 písm. b)
Nařízení.

Na základě doplněných podkladů a vyjádření KaTA
KR stížnosti vyhovuje.

Stížnosti se vyhovuje

Poznámka

Příloha č. 4
Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR
za rok 2019 - stížnosti na vyřazení z formálních důvodů
v programu DOPRAVA 2020+ - 1. výzva

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

TACR/537-4/2019

Dle dokumentu spojeným s vyhlášením veřejné soutěže s názvem
Aplikační garant nebyla splněna podmínka zapojení aplikačního garanta.
Podnik musí být interním aplikačním garantem (uchazečem návrhu
projektu). V daném návrhu projektu je uveden aplikační garant (Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace), jehož právní formou je
státní organizace, na kterou se pohlíží dle § 19 odst. 5 zákona č. 77/2002
Sb., přiměřeně dle ustanovení o státním podniku, je tedy zřejmé, že se
jedná o podnik.

Dle názoru KR nedošlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnosti vyhovuje.

Stížnosti se vyhovuje

TACR/635-5/2019

Dle dokumentu spojeným s vyhlášením veřejné soutěže s názvem
Aplikační garant nebyla splněna podmínka zapojení aplikačního garanta.
Podnik musí být interním aplikačním garantem (uchazečem návrhu
projektu). V daném návrhu projektu je uveden aplikační garant
(Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.), přičemž z povahy
tohoto subjektu jakožto obchodní společnosti je zřejmé, že se jedná o
podnik.

Dle názoru KR došlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/575-3/2019

Dle dokumentu spojeným s vyhlášením veřejné soutěže s názvem
Aplikační garant nebyla splněna podmínka zapojení aplikačního garanta.
Podnik musí být interním aplikačním garantem (uchazečem návrhu
projektu). V daném návrhu projektu je uveden aplikační garant (CityOne
s.r.o.), přičemž z povahy tohoto subjektu jakožto obchodní společnosti je
zřejmé, že se jedná o podnik.

Dle názoru KR došlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/612-7/2019

Nesplněnı ́ podmı ́nek stanovených pro prokázánı ́ způsobilosti uchazeče
Zen systems s.r.o. podle bodu 2.1, odst. 8 Zadávacı ́ dokumentace, jelikož
uchazeč je podnikem v obtížích podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) a čl. 2
odst. 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. Výsledek po odečtení
kumulovaných ztrát od vlastního kapitálu společnosti je záporný a svou
výší překračuje polovinu upsaného základního kapitálu, dvě účetní
období po sobě, tedy naplňuje definici podniku v obtížích dle čl. 2 odst.
18 písm. b) Nařízení.

Dle názoru KR a na základě vyjádření KaTA
došlo k porušení podmínek zadávací
dokumentace. KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

Poznámka

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

TACR/598-3/2019

Dle dokumentu spojeným s vyhlášením veřejné soutěže s názvem
Aplikační garant nebyla splněna podmínka zapojení aplikačního garanta.
Podnik musí být interním aplikačním garantem (uchazečem návrhu
projektu). V daném návrhu projektu jsou uvedeni dva aplikační garanti
(Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. a ŠKODA AUTO a.s.), přičemž
z povahy těchto subjektů jakožto obchodních společností je zřejmé, že se
jedná o podniky.

Dle názoru KR došlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/559-3/2019

Dle dokumentu spojeným s vyhlášením veřejné soutěže s názvem
Aplikační garant nebyla splněna podmínka zapojení aplikačního garanta.
Podnik musí být interním aplikačním garantem (uchazečem návrhu
projektu). V daném návrhu projektu jsou uvedeni dva aplikační garanti
(Koordinátor ODIS s.r.o. a Dopravní podnik Ostrava a.s.), přičemž z
povahy těchto subjektů jakožto obchodních společností je zřejmé, že se
jedná o podniky.

Dle názoru KR došlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/610-5/2019

Dle dokumentu spojeným s vyhlášením veřejné soutěže s názvem
Aplikační garant nebyla splněna podmínka zapojení aplikačního garanta.
Podnik musí být interním aplikačním garantem (uchazečem návrhu
projektu). V daném návrhu projektu je uveden aplikační garant (Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace), jehož právní formou je
státní organizace, na kterou se pohlíží dle § 19 odst. 5 zákona č. 77/2002
Sb., přiměřeně dle ustanovení o státním podniku, je tedy zřejmé, že se
jedná o podnik.

Dle názoru KR nedošlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnosti vyhovuje.

Stížnosti se vyhovuje

TACR/534-5/2019

Dle dokumentu spojeným s vyhlášením veřejné soutěže s názvem
Aplikační garant nebyla splněna podmínka zapojení aplikačního garanta.
Podnik musí být interním aplikačním garantem (uchazečem návrhu
projektu). V daném návrhu projektu je uveden jeden aplikační garant
(Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost), přičemž z povahy
tohoto subjektu jakožto obchodní společnosti je zřejmé, že se jedná o
podnik.

Dle názoru KR došlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

Poznámka

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

TACR/540-9/2019

Dle dokumentu spojeným s vyhlášením veřejné soutěže s názvem
Aplikační garant nebyla splněna podmínka zapojení aplikačního garanta.
Podnik musí být interním aplikačním garantem (uchazečem návrhu
projektu). V daném návrhu projektu je uveden aplikační garant (Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace), jehož právní formou je
státní organizace, na kterou se pohlíží dle § 19 odst. 5 zákona č. 77/2002
Sb., přiměřeně dle ustanovení o státním podniku, je tedy zřejmé, že se
jedná o podnik.

Dle názoru KR nedošlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnosti vyhovuje.

Stížnosti se vyhovuje

TACR/620-3/2019

Dle dokumentu spojeným s vyhlášením veřejné soutěže s názvem
Aplikační garant nebyla splněna podmínka zapojení aplikačního garanta.
Podnik musí být interním aplikačním garantem (uchazečem návrhu
projektu). V daném návrhu projektu je uveden aplikační garant (Řízení
letového provozu České republiky, státní podnik), přičemž z povahy
tohoto subjektu jakožto obchodní společnosti je zřejmé, že se jedná o
podnik.

Dle názoru KR nedošlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnosti vyhovuje.

Stížnosti se vyhovuje

TACR/639-3/2019

Dle dokumentu spojeným s vyhlášením veřejné soutěže s názvem
Aplikační garant nebyla splněna podmínka zapojení aplikačního garanta.
Podnik musí být interním aplikačním garantem (uchazečem návrhu
projektu). V daném návrhu projektu jsou uvedeni dva aplikační garanti
(Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. a NOVÁK & PARTNER,
s.r.o.), přičemž z povahy těchto subjektů jakožto obchodních společností
je zřejmé, že se jedná o podniky.

Dle názoru KR došlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/638-5/2019

Dle dokumentu spojeným s vyhlášením veřejné soutěže s názvem
Aplikační garant nebyla splněna podmínka zapojení aplikačního garanta.
Podnik musí být interním aplikačním garantem (uchazečem návrhu
projektu). V daném návrhu projektu je uveden aplikační garant
(Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.), přičemž z povahy
tohoto subjektu jakožto obchodní společnosti je zřejmé, že se jedná o
podnik.

Dle názoru KR došlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

Poznámka

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

TACR/591-3/2019

Dle dokumentu spojeným s vyhlášením veřejné soutěže s názvem
Aplikační garant nebyla splněna podmínka zapojení aplikačního garanta.
Podnik musí být interním aplikačním garantem (uchazečem návrhu
projektu). V daném návrhu projektu je uveden aplikační garant (Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace), jehož právní formou je
státní organizace, na kterou se pohlíží dle § 19 odst. 5 zákona č. 77/2002
Sb., přiměřeně dle ustanovení o státním podniku, je tedy zřejmé, že se
jedná o podnik.

Dle názoru KR nedošlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnosti vyhovuje.

Stížnosti se vyhovuje

TACR/605-3/2019

Dle dokumentu spojeným s vyhlášením veřejné soutěže s názvem
Aplikační garant nebyla splněna podmínka zapojení aplikačního garanta.
Podnik musí být interním aplikačním garantem (uchazečem návrhu
projektu). V daném návrhu projektu je uveden aplikační garant (Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace), jehož právní formou je
státní organizace, na kterou se pohlíží dle § 19 odst. 5 zákona č. 77/2002
Sb., přiměřeně dle ustanovení o státním podniku, je tedy zřejmé, že se
jedná o podnik.

Dle názoru KR nedošlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnosti vyhovuje.

Stížnosti se vyhovuje

TACR/628-5/2019

Dle dokumentu spojeným s vyhlášením veřejné soutěže s názvem
Aplikační garant nebyla splněna podmínka zapojení aplikačního garanta.
Podnik musí být interním aplikačním garantem (uchazečem návrhu
projektu). V daném návrhu projektu je uveden jeden aplikační garant
(MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.), přičemž z povahy tohoto subjektu
jakožto obchodní společnosti je zřejmé, že se jedná o podnik. Dále je v
návrhu projektu uveden aplikační garant (Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace), jehož právní formou je státní organizace, na
kterou se pohlíží dle § 19 odst. 5 zákona č. 77/2002 Sb., přiměřeně dle
ustanovení o státním podniku, je tedy zřejmé, že se jedná o podnik.

Dle názoru KR došlo k porušení podmínek
zadávací dokumentace. KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

Poznámka

Příloha č. 5
Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR
za rok 2019 - stížnosti na vyřazení z formálních důvodů
v programu Prostředí pro život - 1. výzva

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

TACR/828-4/2019 (+
TACR/828-5/2019 duplicita)

Dle kapitoly 3.1 Zadávací dokumentace nebyla splněna podmínka zapojení
aplikačního garanta. V podprogramu 2 musí být podnik interním aplikačním
garantem (uchazečem návrhu projektu). V daném návrhu projektu jsou uvedeni tři
externí aplikační garanti (EUROFARMS JIHLAVA s.r.o., SOUFFLET AGRO a.s., ZOPOS
Přestavlky a.s.), přičemž z povahy těchto subjektů je zřejmé, že se jedná o podniky.
Zapojení aplikačních garantů již nelze po konci soutěžní lhůty v návrhu projektu
upravit, jelikož umožnění takové změny by bylo v rozporu s § 21 odst. 8 ZPVV, který
zakazuje změny návrhu projektu mimo změny týkající se úpravy nákladů a výše
podpory.

Dle názoru KR došlo k porušení podmínek ZD.
KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/715-3/2019

Dle kapitoly 3.1 Zadávací dokumentace nebyla splněna podmínka zapojení
aplikačního garanta. V podprogramu 2 musí být podnik interním aplikačním
garantem (uchazečem návrhu projektu). V daném návrhu projektu jsou uvedeni tři
aplikační garanti (Povodí Labe, státní podnik, Povodí Ohře, státní podnik, Povodí
Vltavy, státní podnik), přičemž z povahy těchto subjektů je zřejmé, že se jedná o
podniky. Zapojení aplikačních garantů již nelze po konci soutěžní lhůty v návrhu
projektu upravit, jelikož umožnění takové změny by bylo v rozporu s § 21 odst. 8
ZPVV, který zakazuje změny návrhu projektu mimo změny týkající se úpravy nákladů
a výše podpory.

Dle názoru KR došlo k porušení podmínek ZD.
KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/959-3/2019
(+listinná podoba
téhož TACR/9594/2019)

Dle kapitoly 3.1 Zadávací dokumentace nebyla splněna podmínka zapojení
aplikačního garanta. V podprogramu 2 musí být podnik interním aplikačním
garantem (uchazečem návrhu projektu). V daném návrhu projektu je uveden jeden
aplikační garant (Povodí Moravy, s.p.), přičemž z povahy tohoto subjektu je zřejmé,
že se jedná o podnik. Zapojení aplikačních garantů již nelze po konci soutěžní lhůty v
návrhu projektu upravit, jelikož umožnění takové změny by bylo v rozporu s § 21
odst. 8 ZPVV, který zakazuje změny návrhu projektu mimo změny týkající se úpravy
nákladů a výše podpory.

KR souhlasí se zdůvodněním KaTA. Dle názoru
KR došlo k porušení podmínek ZD. KR stížnost
zamítá.

Stížnost se zamítá

Poznámka

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

TACR/848-3/2019

Dle kapitoly 3.1 Zadávací dokumentace nebyla splněna podmínka zapojení
aplikačního garanta. V podprogramu 1 musí být aplikační garant pouze instituce
veřejné správy (organizační složky státu a územně samosprávné celky), jež vykonává
veřejnou moc v oblasti životního prostředí. V daném návrhu projektu je uveden
jeden aplikační garant (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.), přičemž z povahy
tohoto subjektu jakožto obchodní společnosti je zřejmé, že se jedná o podnik.
Zapojení aplikačních garantů již nelze po konci soutěžní lhůty v návrhu projektu
upravit, jelikož umožnění takové změny by bylo v rozporu s § 21 odst. 8 ZPVV, který
zakazuje změny návrhu projektu mimo změny týkající se úpravy nákladů a výše
podpory.

KR souhlasí se zdůvodněním KaTA. Dle názoru
KR došlo k porušení podmínek ZD. KR stížnost
zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/843-3/2019

Dle kapitoly 3.1 Zadávací dokumentace nebyla splněna podmínka zapojení
aplikačního garanta. V podprogramu 1 musí být aplikační garant pouze instituce
veřejné správy (organizační složky státu a územně samosprávné celky), jež vykonává
veřejnou moc v oblasti životního prostředí. V daném návrhu projektu je uveden
jeden aplikační garant (Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko), přičemž z
povahy tohoto subjektu je zřejmé, že se jedná o svazek obcí. Zapojení aplikačních
garantů již nelze po konci soutěžní lhůty v návrhu projektu upravit, jelikož umožnění
takové změny by bylo v rozporu s § 21 odst. 8 ZPVV, který zakazuje změny návrhu
projektu mimo změny týkající se úpravy nákladů a výše podpory.

KR souhlasí se zdůvodněním KaTA. Dle názoru
KR došlo k porušení podmínek ZD. KR stížnost
zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/923-3/2019

Dle kapitoly 3.1 Zadávací dokumentace nebyla splněna podmínka zapojení
aplikačního garanta. V podprogramu 1 musí být aplikační garant pouze instituce
veřejné správy (organizační složky státu a územně samosprávné celky), jež vykonává
veřejnou moc v oblasti životního prostředí. V daném návrhu projektu jsou uvedeni
dva aplikační garanti (Dobrovolný svazek obcí DSO Region Židlochovicko, DSO
Vodovody a kanalizace Židlochovicko), přičemž z povahy těchto subjektů je zřejmé,
že se jedná o svazky obcí. Zapojení aplikačních garantů již nelze po konci soutěžní
lhůty v návrhu projektu upravit, jelikož umožnění takové změny by bylo v rozporu s §
21 odst. 8 ZPVV, který zakazuje změny návrhu projektu mimo změny týkající se
úpravy nákladů a výše podpory.

KR souhlasí se zdůvodněním KaTA. Dle názoru
KR došlo k porušení podmínek ZD. KR stížnost
zamítá.

Stížnost se zamítá

Poznámka

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

TACR/861-3/2019

Dle kapitoly 3.1 Zadávací dokumentace nebyla splněna podmínka zapojení
aplikačního garanta. V podprogramu 2 musí být podnik interním aplikačním
garantem (uchazečem návrhu projektu). V daném návrhu projektu je uveden jeden
aplikační garant (PelGar s.r.o.), přičemž z povahy tohoto subjektu je zřejmé, že se
jedná o podnik. Zapojení aplikačních garantů již nelze po konci soutěžní lhůty v
návrhu projektu upravit, jelikož umožnění takové změny by bylo v rozporu s § 21
odst. 8 ZPVV, který zakazuje změny návrhu projektu mimo změny týkající se úpravy
nákladů a výše podpory.

KR souhlasí se zdůvodněním KaTA. Dle názoru
KR došlo k porušení podmínek ZD. KR stížnost
zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/736-3/2019

Dle kapitoly 3.1 Zadávací dokumentace nebyla splněna podmínka zapojení
aplikačního garanta. V podprogramu 1 musí být aplikační garant pouze instituce
veřejné správy (organizační složky státu a územně samosprávné celky), jež vykonává
veřejnou moc v oblasti životního prostředí. V daném návrhu projektu je uveden
jeden aplikační garant (Mendelova univerzita v Brně), přičemž z povahy tohoto
subjektu je zřejmé, že se jedná o vysokou školu. Zapojení aplikačních garantů již
nelze po konci soutěžní lhůty v návrhu projektu upravit, jelikož umožnění takové
změny by bylo v rozporu s § 21 odst. 8 ZPVV, který zakazuje změny návrhu projektu
mimo změny týkající se úpravy nákladů a výše podpory.

KR souhlasí se zdůvodněním KaTA. Dle názoru
KR došlo k porušení podmínek ZD. KR stížnost
zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/906-3/2019

Dle kapitoly 3.1 Zadávací dokumentace nebyla splněna podmínka zapojení
aplikačního garanta. V podprogramu 1 musí být aplikační garant pouze instituce
veřejné správy (organizační složky státu a územně samosprávné celky), jež vykonává
veřejnou moc v oblasti životního prostředí. V daném návrhu projektu je uveden
jeden aplikační garant (Český hydrometeorologický ústav), přičemž z povahy tohoto
subjektu je zřejmé, že se jedná o příspěvkovou organizaci. Zapojení aplikačních
garantů již nelze po konci soutěžní lhůty v návrhu projektu upravit, jelikož umožnění
takové změny by bylo v rozporu s § 21 odst. 8 ZPVV, který zakazuje změny návrhu
projektu mimo změny týkající se úpravy nákladů a výše podpory.

KR souhlasí se zdůvodněním KaTA. Dle názoru
KR došlo k porušení podmínek ZD. KR stížnost
zamítá.

Stížnost se zamítá

Poznámka

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

TACR/1032-3/2019

Dle kapitoly 3.1 Zadávací dokumentace nebyla splněna podmínka zapojení
aplikačního garanta. V podprogramu 2 musí být podnik interním aplikačním
garantem (uchazečem návrhu projektu). V daném návrhu projektu je uveden jeden
aplikační garant (Povodí Labe, státní podnik), přičemž z povahy tohoto subjektu je
zřejmé, že se jedná o podnik. Zapojení aplikačních garantů již nelze po konci soutěžní
lhůty v návrhu projektu upravit, jelikož umožnění takové změny by bylo v rozporu s §
21 odst. 8 ZPVV, který zakazuje změny návrhu projektu mimo změny týkající se
úpravy nákladů a výše podpory.

KR souhlasí se zdůvodněním KaTA. Dle názoru
KR došlo k porušení podmínek ZD. KR stížnost
zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/1029-3/2019

Dle kapitoly 3.1 Zadávací dokumentace nebyla splněna podmínka zapojení
aplikačního garanta. V podprogramu 2 musí být podnik interním aplikačním
garantem (uchazečem návrhu projektu). V daném návrhu projektu je uveden jeden
aplikační garant (Povodí Labe, státní podnik), přičemž z povahy tohoto subjektu je
zřejmé, že se jedná o podnik. Zapojení aplikačních garantů již nelze po konci soutěžní
lhůty v návrhu projektu upravit, jelikož umožnění takové změny by bylo v rozporu s §
21 odst. 8 ZPVV, který zakazuje změny návrhu projektu mimo změny týkající se
úpravy nákladů a výše podpory.

KR souhlasí se zdůvodněním KaTA. Dle názoru
KR došlo k porušení podmínek ZD. KR stížnost
zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/984-8/2019

Nesplnění podmínek stanovených pro prokázání způsobilosti uchazeče Vojtěch Švarc
podle kapitoly 2.1, odst. 2 Zadávací dokumentace, jelikož v soutěžní lhůtě nebylo
zasláno čestné prohlášení uchazeč. Uchazeč byl vyzván k doplnění, přičemž v
dodatečné lhůtě čestné prohlášení nezaslal.

KR souhlasí se zdůvodněním KaTA. Dle názoru
KR došlo k porušení podmínek ZD. KR stížnost
zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/944-3/2019

Dle kapitoly 3.1 Zadávací dokumentace nebyla splněna podmínka zapojení
aplikačního garanta. V podprogramu 1 musí být aplikační garant pouze instituce
veřejné správy (organizační složky státu a územně samosprávné celky), jež vykonává
veřejnou moc v oblasti životního prostředí. V daném návrhu projektu jsou uvedeni
dva aplikační garanti (Sdružení místních samospráv České republiky, Svaz měst a
obcí České republiky), přičemž z povahy těchto subjektů je zřejmé, že se jedná o
zájmové sdružení právnických osob a zapsaný spolek. Zapojení aplikačních garantů
již nelze po konci soutěžní lhůty v návrhu projektu upravit, jelikož umožnění takové
změny by bylo v rozporu s § 21 odst. 8 ZPVV, který zakazuje změny návrhu projektu
mimo změny týkající se úpravy nákladů a výše podpory.

KR souhlasí se zdůvodněním KaTA. Dle názoru
KR došlo k porušení podmínek ZD. KR stížnost
zamítá.

Stížnost se zamítá

Poznámka

Příloha č. 6
Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR
za rok 2019 - stížnosti na postup poskytovatele
při hodnocení projektů v programu EPSILON - 4. výzva

Č. j. stížnosti

TACR/351-3/2018

Důvod vyřazení

Stěžovatel namítá, že projekt nebyl doporučen k podpoře dalšími instancemi
hodnotícího procesu, tedy kolegiem odborníků a předsednictvem TA ČR,
přestože oponent č. 1, č. 2
a zpravodaj hodnotili návrh projektu kladně a udělili mu shodně vysoké
bodové ohodnocení. Rozhodnutí předsednictva TA ČR se jeví stěžovateli
nedostatečně odůvodněné.

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

1) KR žádá o právní názor nezávislou právní kancelář v souvislosti s tím, zda lze
zdůvodnění
„Předsednictvo TA ČR nesouhlasí se stanoviskem Rady programu a v souladu s
hodnocením Oborového panelu návrh projektu rozhoduje nepodpořit v rámci programu
EPSILON. Předsednictvo TA ČR neshledává zdůvodnění kladného stanoviska Rady
programu jako dostatečné.“
považovat za zdůvodnění ve smyslu § 21, odst. 7 zákona č. 130/2002 sb., o podpoře
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu a vývoje):
„Protokoly o hodnocení návrhů projektů a výsledný návrh pořadí všech návrhů projektů
ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích předloží odborný poradní orgán
poskytovateli, který je povinen rozhodnout o výběru návrhů projektů a zveřejnit výsledky
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích ve vyhlášené hodnotící lhůtě.
Poskytovatel může rozhodnout v rozporu s doporučením odborného poradního orgánu,
pokud písemně zdůvodní toto rozhodnutí a jeho zdůvodnění v protokolu a zveřejní své
rozhodnutí a jeho zdůvodnění na svých webových stránkách. Poskytovatel umožní
uchazeči se seznámit s výsledkem hodnocení jeho návrhu projektu ve veřejné soutěži ve
výzkumu, vývoji a inovacích, včetně zdůvodnění a poskytnutí oponentních posudků k jeho
projektu bez uvedení osobních údajů oponentů.“
2) KR dále žádá o právní názor, zda vyhovění stížnosti znamená také vyhovění návrhu
stěžovatele v plném rozsahu.

Stížnost se odkládá

Poznámka

Projednáno perrollam

Na základě vyjádření advokátní kanceláře a kanceláře TA ČR se KR rozhodla stížnosti
vyhovět. Dle názoru KR došlo k porušení pravidel hodnoticího procesu a s ohledem na
nedostatečné zdůvodnění rozhodnutí ze strany PřTA ukládá KR vrátit projekt zpět do
stupně hodnocení předsednictvem TA ČR.

Stížnosti se
vyhovuje

KR nesouhlasí s rozhodnutím PřTA a trvá na svém původním rozhodnutí ze dne 25. 1.
2019. Na základě dodatečně poskytnutého původního vyjádření uchazeče k problematice
duplicity KR konstatuje, že uchazeč splnil požadavek OP a vymezil se v dostatečné míře
vůči možné duplicitě s projekty TH01011292 a SFDI 5316510006.

Stížnosti se
vyhovuje

PřTA v rozporu se
stanoviskem KR
stížnost zamítá

KR nadále nesouhlasí s rozhodnutím PřTA. Dle názoru KR PřTA nezdůvodnilo své
rozhodnutí na základě vyžádaného vyjádření žadatele k možné duplicitě projektů a došlo
tak k porušení hodnoticího procesu. KR trvá na vrácení projektu zpět do hodnoticího
procesu a vyhovění stížnosti.

Stížnosti se
vyhovuje

PřTA v rozporu se
stanoviskem KR
stížnost zamítá

PřTA v rozporu se
stanoviskem KR
stížnost zamítá

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

TACR/215-9/2018

Návrh projektu byl nejprve vyhodnocen v souladu s § 21 odst. 2 ZPVV a
následně přijat do veřejné soutěže s odkládací podmínkou. Z důvodu nesplnění
této odkládací podmínky před podpisem smlouvy, tedy doložení, že se nejedná
o projekt duplicitní s projekty TH01011292 a SFDI 5316510006, nebyl návrh
projektu doporučen k podpoře. Podkladem pro rozhodnutí poskytovatele bylo
doporučení sektorového specialisty, který vyhodnotil doložené vymezení se k
duplicitám, dodané dne 7. 11. 2018, jako nedostatečné. Na základě posudku
sektorového specialisty poskytovatel změnil Rozhodnutí o výsledku veřejné
soutěže, s čímž uchazeč nesouhlasí a dokládá nové podrobné vyjádření k
duplicitě, které vychází ze závěrečné zprávy projektu TH01011292. V době
posuzování návrhu projektu a případné duplicity nemohly být sektorovému
specialistovy známy skutečné výsledky projektu TH01011292 a tudíž nemohly
být vzaty v úvahu všechny skutečnosti pro učinění posudku. Za menší
srozumitelnost návrhu projektu i vyjádření se uchazeč omlouvá.

KR souhlasí se stanoviskem OP, RP a PřTA a považuje doplnění ze strany žadatele
požadované OP za dostatečné a postup kanceláře za neakceptovatelný. Projekt bude
zařazen zpět do hodnocení dle dosaženého počtu bodů a při dostatečném počtu bodů
bude podpořen.

Stížnosti se
vyhovuje

KR stížnosti vyhovuje a ukládá, aby hodnocení projektu bylo vráceno na úroveň
hodnocení RP. KR je téhož názoru jako PřTA, že RP nedostatečně zdůvodnila své
stanovisko a dostatečně se nevyjádřila k podstatné části doporučení OP. Tím RP nesplnila
svoji roli a neposkytla PřTA odpovídající podklady pro jeho rozhodnutí, čímž došlo k
porušení hodnoticího procesu.

Stížnosti se
vyhovuje

TACR/351-11/2019

Stěžovatel namítá, že Oborový panel neprovedl své hodnocení v souladu
s pravidly 4. veřejné soutěže, a že může nedoporučit návrh projektu k podpoře
pouze v případě, pokud shledá, že návrh projektu v rozporu s hodnocením
oponentů nesplní některé z binárních kritérií. Oborový panel však neuvádí,
které binární kritérium považuje za nesplněné a ani neuvádí důvody, proč by
návrh projektu dané binární kritérium nesplňoval. Dále stěžovatel uvádí, že
Oborový panel nevyužil možnosti snížit bodové hodnocení, takže lze
předpokládat, že důvody nebyly tak závažné, aby návrh projektu nebyl
doporučen k podpoře. Dále stěžovatel vyvrací konkrétní body ze stanoviska
Oborového panelu.
Stěžovatel již jednou stížnost na rozhodnutí o návrhu projektu č. TH04010309
zaslal. Stěžovatel poukazoval na to, že stanovisko předsednictva TA ČR není
dostatečně zdůvodněné. Stížnosti bylo vyhověno a hodnocení návrhu projektu
bylo vráceno do bodu hodnocením předsednictvem TA ČR, kde bylo
rozhodnuto o nepodpoření projektu a rozhodnutí bylo podrobně zdůvodněno.
Toto zdůvodnění bylo následně zpřístupněno uchazeči a bylo mu zasláno nové
Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže.

Poznámka

Příloha č. 7
Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR
za rok 2019 - stížnosti na postup poskytovatele
při hodnocení projektů v programu DÉLTA - 6. výzva

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

TACR/901-5/2018

Rada programu nedoporučuje návrh projektu k podpoře z programu DELTA. Návrh projektu nesplňuje
binární kritérium č. 5. Návrh projektu reaguje na požadavky trhu a pokud dojde k dosažení výsledků
budou dosažitelné pro komercionalizaci nicméně v návrhu projektu a přílohách není toto téma podrobně
rozvedeno. U návrhu projektu je účast zahraničního partnera z pohledu přínosu know-how velmi
diskutabilní neboť zodpovídá pouze za provedení a vyhodnocení výsledků experimentů na myším
modelu, který je běžně používán na pracovištích v České republice. Příjemce podpory Armed Medical s
r.o. nedokládá zkušenosti v oboru nanomateriálů a plánuje veškerou produkci zajistit formou
subkontraktů. Rovněž je znepokojující, že disponuje s omezeným kapitálem. Není také dostatečně
vysvětleno, jak se bude zahraniční partner podílet na experimentálním vývoji nanočástic a jaká je
perspektiva spolupráce s dlouhodobého hlediska a co jsou přenositelné znalosti do ČR.

Dle názoru KR nedošlo k porušení pravidel hodnoticího
procesu a KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

TACR/915-3/2018

Rada programu nedoporučuje návrh projektu k podpoře z programu DELTA. Návrh projektu nelze
považovat za přijatelný a způsobilý pro financování z programu podpory aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje. Návrh projektu nedostatečně a nejednoznačně vymezuje předmět řešení. Z
obecných deklarací vlastností výsledného produktu nelze ověřit, zda projekt naplní své cíle, které části a v
jakém rozsahu představují nová řešení, zda je reálný harmonogram etap řešení ani jejich finanční
náročnost. Tato skutečnost je posilována absencí popisu aktuálního stavu jednotlivých pokročilých prvků
systému a předpokládaného pokroku v dílčích oblastech, v jejich funkčnosti, kvalitě̌ a tedy i
uplatnitelnosti.

Dle názoru KR nedošlo k porušení pravidel hodnoticího
procesu a KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

Poznámka

Příloha č. 8
Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR
za rok 2019 - stížnosti na postup poskytovatele
při hodnocení projektů v programu ZETA - 2. výzva

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

Poznámka

TACR/1092-4/2018

Stěžovatel se na základě neobjektivních formulací, které jsou součástí posudku,
domnívá, že oponent č. 3 je pravděpodobně jednatel společnosti Ecofuel
Laboratories s.r.o., případně některý z jeho kolegů z MBÚ AV ČR, či BÚ AV ČR.
Vzhledem k tomu, že v současné době jsou, či byly řešeny projekty s těmito
partnery, např. TE01020080, TA03011027, domnívá se stěžovatel, že oponent
pochybil, když neodmítl vypracování posudku z důvodu střetu zájmů.
Dále stěžovatel uvádí, že zpravodaj se následně přiklonil k hodnocení oponenta
3 a hodnocení oponentů 1 a 2 v podstatě nevzal v úvahu.

Dle názoru KR byla porušena pravidla hodnoticího
procesu. KR poukazuje na nezdůvodnění hodnocení
oponenta č. 3 v bodě 6.1 a požaduje prověření tvrzení
oponenta č. 3 sektorovým specialistou KaTA. Pokud se
neprokáže správnost tohoto tvrzení, bude projekt
vrácen zpět do hodnocení na úroveň hodnocení
oponenty, kdy hodnocení oponenta č. 3 bude
nahrazeno novým hodnocením.

Stížnosti se vyhovuje

Odhlasováno
per-rollam

Na základě stanoviska KR bylo ke stížnosti k projektu vypracováno hodnocení
sektorového specialisty a KR bylo zasláno nové Vyjádření Kanceláře TA ČR ke
stížnosti. KR TA ČR následně přistoupila k novému hlasování o stížnosti.

Dle názoru KR a na základě vyžádaného vyjádření
sektorového specialisty nedošlo k porušení
hodnoticího procesu a stížnost se zamítá.

Stížnost se zamítá

Stěžovatel uvádí, že oponent č. 3 a zpravodaj nejsou odborně způsobilí
k posouzení návrhu projektu a uvádí celou řadu výroků, které na neodbornost
oponenta a zpravodaje poukazují. Jejich nekompetentní výroky a formulace
stěžovatel ve stížnosti vyvrací a uvádí na pravou míru.

Dle názoru KR byla porušena pravidla hodnoticího
procesu. KR požaduje vrácení projektu zpět do úrovně
hodnocení oponenty a nahrazení posudku oponenta č.
3 novým hodnocením sektorovým specialistou KaTA z
důvodu zjevné neodbornosti a neobjektivnosti
oponenta č. 3.

Stížnosti se vyhovuje

KR revokovala své stanovisko na základě vyjádření právníka TA ČR Kateřiny
Kusákové.

Na základě vyjádření právníka TA ČR a dle názoru KR
nedošlo k porušení hodnoticího procesu.

Stížnost se zamítá

TACR/964-3/2018

Návrh projektu nebyl doporučen na základě identifikace podobnosti s návrhy
projektů TJ02000177 a TJ02000323 a nevymezení se vůči těmto projektům.
Stěžovatel uvádí, že návrhy projektů nemají podobnou podstatu, a tudíž se
uchazeči neměli důvod vymezit k těmto návrhům projektům.

Dle názoru KR nebyla porušena pravidla hodnoticího
procesu a KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

Odhlasováno
per-rollam

TACR/1128-6/2018

Návrh projektu nebyl doporučen na základě identifikace podobnosti s návrhy
projektů TJ02000179 a TJ02000323 a nevymezení se vůči těmto projektům.
Stěžovatel uvádí, že návrhy projektů nemají podobnou podstatu, a tudíž se
uchazeči neměli důvod vymezit k těmto návrhům projektům.

Dle názoru KR nebyla porušena pravidla hodnoticího
procesu a KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

Odhlasováno
per-rollam

TACR/1027-3/2018

Odhlasováno
per-rollam

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

Poznámka

TACR/1004-3/2018

Návrh projektu nebyl doporučen na základě identifikace podobnosti s návrhy
projektů TJ02000177 a TJ02000179 a nevymezení se vůči těmto projektům.
Stěžovatel uvádí, že návrhy projektů nemají podobnou podstatu, a tudíž se
uchazeči neměli důvod vymezit k těmto návrhům projektům.

Dle názoru KR nebyla porušena pravidla hodnoticího
procesu a KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

Odhlasováno
per-rollam

TACR/1107-3/2018

Stěžovatel podává stížnost na nedoporučení návrhu projektu k podpoře.
Stěžovatel ve stížnosti vyjadřuje zásadní připomínky k postupu, procesu,
výsledku a zdůvodnění Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže. Dle stěžovatele
nebyly dodrženy Obecná ustanovení uvedená ve Směrnici SME-34 (bod 5.
Postup, 5.1. Obecná ustanovení, bod 1). Stěžovatel uvádí, že Rada programu
rozhodla bez přihlédnutí k oponentským posudkům a nedodržela rovný přístup,
transparentnost, efektivní kontroly, nediskriminaci a dopustila se závažných
pochybení v procesu hodnocení a transparentnosti schvalovacího procesu.
Stěžovatel ve stížnosti uvádí tyto pochybení: Procesní pochybení v hodnocení
oponenta č. 1, věcné pochybení ze strany Rady programu a porušení
procesních pravidel ze strany Rady programu.

Dle názoru KR nebyla porušena pravidla hodnoticího
procesu a KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

Odhlasováno
per-rollam

TACR/993-3/2018

Stěžovatel podává stížnost na nepodpoření návrhu projektu k podpoře, který
dle stěžovatele byl poměrně vysoce ohodnocen (331 bodů) a splnil všechna
binární kritéria, a to včetně binárního kritéria č. 0.5. Stěžovatel se domnívá, že
tak bylo učiněno na základě nepřesně posouzených bodovaných kritérií,
konkrétně bodovaného kritéria 6.1. Dále stěžovatel vyvrací konkrétní body ze
závěrečných stanovisek zpravodaje a Rady programu.

Dle názoru KR nebyla porušena pravidla hodnoticího
procesu a KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

Odhlasováno
per-rollam

TACR/1154-3/2018

Stěžovatel podává stížnost na hodnocení oponentů č. 1 a č. 3 v několika bodech
hodnocení, které podle stěžovatele plyne z neznalosti a chybné interpretace
Zadávací dokumentace. Dále se stěžovatel odvolává vůči negativnímu
hodnocení oponenta č. 3 u binárního kritéria 0.1. Uvedené členy řešitelského
týmu považuje uchazeč za klíčové a nevylučitelné z návrhu projektu, jelikož bez
jejich participace by podle uchazeče ani samotný projekt nebyl uskutečnitelný, i
když uznává, že nesplňují podmínku věkové hranice 35 let pro mladé výzkumné
pracovníky/studenty v rámci programu ZÉTA. Stěžovatel navrhuje
Technologické agentuře ČR, aby podpořila návrh projektu v programu ZÉTA.

Dle názoru KR nebyla porušena pravidla hodnoticího
procesu a KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

Odhlasováno
per-rollam

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

Poznámka

TACR/1139-4/2018

Stěžovatel podává stížnost na nepodpoření návrhu projektu k podpoře. Projekt
dle stěžovatele splnil všechna binární kritéria, a to včetně binárního kritéria č.
0.1. Stěžovatel se domnívá, že tak bylo učiněno na základě diskriminace,
konkrétně v případě vyloučení projektu z důvodu nedodržení věkové hranice
mladých výzkumných pracovníků/studentů do 35 let u průmyslového partnera.
Stěžovatel dále považuje za diskutabilní výtky k ekonomickému a technickému
přínosu projektu. Dále stěžovatel podává stížnost na hodnocení oponenta č. 2,
který ve svém hodnocení uvádí, že projekt není projektem experimentálního
vývoje a oponenta č. 3, jehož způsob hodnocení byl dle stěžovatele
netransparentní a zavádějící. Stěžovatel se také vymezuje proti stanoviskům
všech oponentů související s rešerší stavu techniky, ta je podle stěžovatele
obtížná a jedná se o velice specifickou oblast trhu. Stěžovatel navrhuje
Technologické agentuře ČR, aby podpořila návrh projektu v programu ZÉTA.

Dle názoru KR nebyla porušena pravidla hodnoticího
procesu a KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

Odhlasováno
per-rollam

TACR/1176-5/2018

Stěžovatel podává stížnost na nepodpoření návrhu projektu. Návrh projektu
nebyl podpořen dle stěžovatele pouze z důvodu chybějícího podkladového
materiálu „Studie proveditelnosti“, k čemuž došlo kvůli technickým problémům
s informačním systémem ISTA v době odevzdávání návrhu projektu. Návrh
projektu se nepodařilo elektronicky podat do informačního systému ISTA v
době soutěžní lhůty, ale po nahlášení problému na HELPDESK TA ČR, byl návrh
projektu opětovně dodatečně odevzdán, ale bez již zmíněné „Studie
proveditelnosti“, která je klíčová pro uvedení projektu do souvislostí, vůči
čemuž byly směřovány výtky v závěrečném stanovisku Rady programu. Tento
problém byl opětovně hlášen na HELPDESK TA ČR, který v tomto případě zaujal
stanovisko, že požadavek je neoprávněný, s čímž stěžovatel nesouhlasí.
Stěžovatel navrhuje Technologické agentuře ČR, aby proběhlo opětovné
hodnocení návrhu projektu v programu ZÉTA včetně doplněné přílohy „Studie
proveditelnosti“.

Dle názoru KR nebyla porušena pravidla hodnoticího
procesu a KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

Odhlasováno
per-rollam

Příloha č. 9
Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR
za rok 2019 - stížnosti na postup poskytovatele
při hodnocení projektů v programu THETA – 2. výzva

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

TACR/1191-4/2018

Stěžovatel ve stížnosti uvádí, že návrh projektu nebyl hodnocen v souladu s § 21 odst. 4
na násled. ZPVV a to z toho důvodu, že poskytovatel rozhodl o nedoporučení návrhu
projektu k podpoře na základě podjatého hodnocení zpravodaje a jeho nekritického
převzetí dalšími stupni hodnocení poskytovatele. Stěžovatel uvádí, že zpravodaj
postupoval v rozporu s požadavkem na nepodjatost. Svým nekritickým přijetím Souhrnné
hodnoticí zprávy zpravodaje porušily dle stěžovatele i další stupně hodnocení zásadu
nepodjatosti (nedílnou podmínku ZPVV) založené na nestrannosti a nezaujatosti tím, že
zcela evidentně upřednostnily negativní aspekty odborného hodnocení proti
převládajícím pozitivním stanoviskům.

TACR/1196-4/2018

Stěžovatel podává stížnost na hodnocení Oborového panelu, který podle stěžovatele
nedodržel postup dle Zadávací dokumentace, kapitola 5.3 Hodnocení Oborovými panely,
neboť všichni tři oponenti a stejně tak zpravodaj ve své Souhrnné hodnoticí zprávě
doporučili návrh projektu k podpoře. Stěžovatel dále uvádí, že ačkoliv Oborový panel
neupravil počet bodů přidělených návrhu projektu ani nekonstatoval, že binární kritérium
bylo oponentkou/oponentem vyhodnoceno nesprávně a nezměnil toto binární kritérium
na opačný výsledek, návrh projektu k podpoře nedoporučil, čímž Oborový panel při svém
hodnocení nevycházel z hodnocení oponentek/oponentů a ze Souhrnné hodnoticí zprávy
zpravodajek/zpravodajů. Dále stěžovatel rozporuje námitku Oborového panelu, že v
přílohách chybí patentová rešerše, místo podrobné rešerše problematiky je v návrhu
projektu spíše její technický popis. Dle Zadávací dokumentace, kapitola 2.2 Základní
náležitosti návrhu projektu se výslovně uvádí, že v podprogramu 3 je patentová rešerše
vyžadována pouze u výsledku druhu P – patent, který však v projektu není obsažen.
Kapitola 2.2 dále výslovně uvádí, že bez doložení povinné přílohy nepřijme poskytovatel
návrh projektu do veřejné soutěže. Tím, že byl návrh projektu do veřejné soutěže přijat,
musela být splněna podmínka povinných příloh. Tato námitka Oborového panelu je tedy
bezpředmětná a je v rozporu se Zadávací dokumentací.

Stanovisko KR

Dle názoru KR nedošlo k porušení hodnoticího
procesu. KR stížnost zamítá.

Dle názoru KR nedošlo k porušení hodnoticího
procesu. KR stížnost zamítá.

Rozhodnutí KR

Stížnost se zamítá

Stížnost se zamítá

Poznámka

Příloha č. 10
Přehled stížností projednaných Kontrolní radou TA ČR
za rok 2019 - stížnosti na postup poskytovatele
při hodnocení projektů v programu GAMA - 2. výzva

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

TACR/89-3/2019

Stěžovatel podává stížnost na hodnocení oponenta č. 1, Rady programu a předsednictva TA ČR, kteří
nedoporučili návrh projektu k podpoře z důvodu nesplnění binárního kritéria č. 2, tedy že složení Rady
pro komercializaci není vyvážené z hlediska zastoupení všech sfér (výzkumných organizací, aplikační a
finanční). Stěžovatel ve stížnosti uvádí, že oponent č. 1 si splnění kritéria mylně vyložil tak, že
zástupcem finanční sféry v Radě pro komercializaci smí být pouze zástupce banky nebo fondů
rizikového kapitálu (viz kapitola 3.2. odst. 3 Zadávací dokumentace). Podle stěžovatele splňuje složení
Rady pro komercializaci binární kritérium č. 2, protože zařazení zástupce systému veřejného
zdravotního pojištění do Rady pro komercializaci je pro návrh projektu logické, zatímco zařazení
zástupce banky nebo fondů rizikového kapitálu účelné není.
Stěžovatel dále uvádí, že Rada pro komercializaci byla v tomto složení schválena v rámci projektu
programu GAMA (TG01010135) a existuje tedy od roku 2016. Dále uvádí, že v průběhu přípravy
navazujícího návrhu projektu pro 1. veřejnou soutěž programu GAMA 2, podprogram 1 bylo složení
Rady pro komercializaci (se zařazením zástupce systému zdravotních pojišťoven jako člena Rady pro
komercializaci za finanční sektor) konzultováno přímo na semináři pro 1. veřejnou soutěž programu
GAMA 2, podprogram 1 s panem Ing. Pavlem Komárkem, který toto složení schválil.
Stěžovatel proto navrhuje revizi rozhodnutí Rady programu a předsednictva TA ČR a doporučení
návrhu projektu k podpoře.

Dle názoru KR došlo k porušení
hodnoticího procesu. KR navrhuje
projekt vrátit zpět do hodnoticího
procesu na úroveň hodnocení oponenty
a vypracování nového oponentského
posudku.

Stížnosti se
vyhovuje

TACR/75-4/2019

Stěžovatel podává stížnost na hodnocení oponenta č. 1, který dle stěžovatele chybně vyhodnotil návrh
projektu, přičemž toto hodnocení se následně promítlo do zbývající části hodnoticího procesu.
Oponent č. 1 nesprávně vyhodnotil podklady předložené uchazečem v návrhu projektu a na takto
chybných závěrech postavil své hodnocení návrhu projektu.
Pochybení poskytovatele spatřuje uchazeč ve skutečnosti, že zpravodaj chybné hodnocení oponenta č.
1 zopakoval a na jeho základě nedoporučil návrh projektu k podpoře. Jednotlivé vady a nedostatky v
hodnocení návrhu projektu uchazeč podrobně upřesňuje v textu.
Připomínky k oponentovi č. 1 se týkají jeho závěrů ohledně systému komercializace a jeho řízení, které
nebyly oponentem dostatečně pochopeny a byly mylně interpretovány.
Stěžovatel dále uvádí, že procesy transferu technologií a komercializace úspěšně fungují a není důvod
je upravovat i s ohledem na to, že VUT úspěšně ukončilo projekt v programu GAMA 1 a nastavené
procesy byly pro splnění tohoto projektu dostačující.
Stěžovatel vyjadřuje připomínky také k oponentovi č. 2, který poukazoval na rovnoměrnost rozpočtu
návrhu projektu, která dle zkušenosti oponenta neodpovídá reálným potřebám řešení takového
projektu a předpokládá nutnost převodu prostředků mezi jednotlivými roky řešení. Tuto výtku
stěžovatel vyvrací s tím, že rozvržení předpokládaných prostředků odpovídá realizaci návrhu projektu.
Stěžovatel navrhuje revizi rozhodnutí Rady programu a předsednictva TA ČR a doporučení návrhu
projektu k podpoře.

Dle názoru KR nedošlo k porušení
hodnoticího procesu. KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

Poznámka

Č. j. stížnosti

Důvod vyřazení

Stanovisko KR

Rozhodnutí KR

TACR/84-3/2019

Stěžovatel podává stížnost na hodnocení Rady programu, která nedoporučila návrh projektu k podpoře
z důvodu nesplnění binárního kritéria č. 2, tedy že složení Rady pro komercializaci není vyvážené z
hlediska zastoupení všech sfér (výzkumných organizací, aplikační a finanční). Stěžovatel ve stížnosti
uvádí, že oponenti, zpravodaj došli k názoru, že binární kritérium č. 2 je splněno. Stanovisko Rady
programu je dle stěžovatele velmi nestandardní, jelikož zcela ignoruje stanoviska předchozích stupňů
hodnocení. Dle stěžovatele měla Rada programu v případě pochybností získat informace buďto
oficiálně přímo u stěžovatele, nebo na jeho webových stránkách.
Stěžovatel ve stížnosti uvádí, že si binární kritérium č. 2 vyložil tak, že není nutné uvádět profesní CV
všech členů Rady pro komercializaci, ale že je vhodné dodržet složení Rady pro komercializaci z
hlediska zastoupení všech sfér. Stěžovatel považuje binární kritérium č. 2 za splněné, jelikož v
sedmičlenné Radě pro komercializaci VÚPP figurují 3 zástupci výzkumné organizace a 4 zástupci
komerční sféry. Tato skutečnost je uvedena v návrhu projektu č. TP01010027 i v příslušné interní
směrnici Výzkumného ústavu potravinářského Praha, vvi.
Stěžovatel navrhuje revizi rozhodnutí Rady programu a předsednictva TA ČR a doporučení návrhu k
podpoře.

Dle názoru KR nedošlo k porušení
hodnoticího procesu. KR stížnost zamítá.

Stížnost se zamítá

Poznámka

Příloha č. 11
Přehled stanovisek Kontrolní rady TA ČR pro
Předsednictvo TA ČR za rok 2019

Poř. č. Stanovisko
1.

Bod o NNV bude zařazen i do kontroly hospodaření TAČR, která proběhne 5. 3. 2019. KR požaduje
- vysvětlení vzniku NNV,
- zaslání velikosti NNV v časové řadě od roku 2012 do roku 2018 včetně,
- a vysvětlení strategie TA ČR, která povede ke snížení NNV v dalších letech.
2.

Odpověď PřTA, resp. KaTA

Rozpočet TA ČR – nespotřebované prostředky
Členové kontrolní skupiny byli infomováni o aktuálním stavu NNV a o plánu zapojení NNV v násleudjících
letech, jak byla informována RVVI a MF.

Hodnoticí proces programů TA ČR
KR požaduje věnovat důslednou pozornost rozdílnému hodnocení oponentů a zpravodajů (viz ZETA 2).
KR zároveň požaduje informace o aktuálním stavu rozdílných hodnocení mezi oponenty a zpravodajem.
KR požaduje neprodleně poskytnout informaci, pokud dojde k procesní změně postavení zpravodajů v
hodnoticím procesu v souvislosti s programem TREND.
KR požaduje věnovat pozornost a poskytnout informace o výběru, činnosti a hodnocení zpravodajů a
sektorových specialistů.

Rozdílnému hodnocení oponentů a zpravodajů je věnována maximální pozornost a výsledky jsou pravidelně
řešeny na úrovni pracovní skupiny Hodnocení. KaTA zajistí předání informací na jednání KR podle aktuálních
požadavků. Jakmile bude s MPO projednán a odsouhlasen postup hodnocení, bude KR neprodleně
informována.
Výběr zpravodajů, respektive jejich návrh je v kompetenci Výkumné rady TA ČR a výběr sektorových
specialistů, jako zaměstnanců KaTA, je dle Zákoníku práce. S podmínkami výběru a samotným výběrem,
včetně kvalifikace, zpravodajů i sektorových specialistů je seznámena Výzkumná rada a může být poskytnuto
i KR.

Poznámka

Příloha č. 12
Přehled doporučení Kontrolní rady TA ČR pro
Předsednictvo TA ČR za rok 2019

Poř. č. Doporučení
1.

Duplicita projektů
KR doporučuje PřTA lépe specifikovat pravidla pro vymezení se proti duplicitám s dříve
řešenými projekty, a to jak pro uchazeče, tak i pro oponenty a navazující hodnoticí orgány.

2.

V rámci aktuálně probíhajících diskuzí k nastavení veřejných soutěží resortních programů se
toto nastavení a jeho pravidla diskutují jako jeden ze způsobů snižování rizika duplicit mezi
programy. Panuje soulad v zachování binárního kritéria pro vyhodnocení povinnosti pro
uchazeče vymezit se v přihlášce projektu ke všem realizovaným a v té době podaným
projektovým záměrům s podobnou tématikou od stejných uchazečů. Pravidla budu na
základě stávajících zkušeností zpřesněna, a to zejména pro uchazeče, aby bylo jasné, k jakým
projektovým záměrům jsou povinni se vymezit. Současně budou tato pravidla zpřesněna pro
hodnocení a budou součástí školení oponentů.

Hodnoticí proces programů TA ČR
KR doporučuje, aby ve všech případech odmítnutí projektu z důvodu duplicity, bylo
rozhodnutí posouzeno na základě plného znění návrhů projektů.
KR doporučuje, aby ve všech případech, kdy panel rozhodne o vyřazení projektu z důvodu
nesprávnosti zařazení projektu do podprogramu, bylo toto rozhodnutí jasně zdůvodněno.

KR doporučuje, aby sektorový specialista byl nezávislým odborníkem. KR požaduje informace
o způsobu výběru sektorového specialisty.
3.

Odpověď PřTA, resp. KaTA

V současné době dochází k negativním hodnocením, rsp. Nedoporučení projektu k podpoře,
v případech, kdy se žadatel nevyjádří k obdobnému projektu, u kterého je žadatelem či
dalším řešitelem/účastníkem. K posuzování duplicity ve smyslu kompletního věcného
posouzení tak nedochází - jedná se o kontrolu, zda se žadatel vyjádřil či nevyjádřil k dalším
projektům na jejichž řešení se podílí či má záměr se podílet. Částečně dochází k posouzení
základní podobnosti, které vždy provádí sektorový specialista a v případě projektů TA ČR
vždy s využitím plného znění návrhu. Bohužel v případě projektů či projektových návrhů
jiných poskytovatelů je tyto návrhy obtížné získat. Situace se však již mění a spolupráce s
MPO či MK je velmi dobrá a i v těchto případech tak jsou či budou využívána plná znění.
V případě vyřazení projektu z důvodu nesprávného zařazení do podpogramu již PřTA a KaTA
zdůraznilo tuto potřebu členům hodnoticích orgánů a bude dbát na řádné zdůvodnění.

Informace o způsobu angažování sektorových specialistů jako zaměstnanců TA ČR (včetně
odborného zaměření sektorových specialistů) byla předložena KR.

Rozpočet TA ČR
KR byla informována o vývoji rozpočtu na rok 2021 a předpokládaném snížení objemu
financí o 530 mil. oproti plánovanému rozpočtu. KR doporučuje, aby se PřTA intenzivně
zabývalo jednáním o rozpočtu a doplnění financí do původního předpokládaného stavu.

PřTA bere tuto informaci na vědomí. Jednáním o rozpočtu a doplněním financí do původního
předpokládaného stavu se bude intenzivně zabývat.

Poznámka

Příloha č. 13
Informace o činnosti
Technologické agentury České republiky
včetně informace
o jednotlivých veřejných soutěžích
ve výzkumu, vývoji a inovacích
za 2. pololetí 2019
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1. Úvod
Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“) byla zřízena podle § 36a zákona
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací), s účinností od 1. 7. 2009.
TA ČR je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly. Hlavní úlohou této organizace je
zabezpečit přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a poskytovat
účelovou podporu na řešení projektů v rámci těchto programů. TA ČR tak přispívá ke zvyšování
konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR.
Mezi další významné úkoly TA ČR patří podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi
a podnikatelskou sférou, poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu,
vývoje a inovací, a to zejména v oblasti právní, finanční, ochrany duševního vlastnictví a v neposlední
řadě spolupráce s obdobnými zahraničními agenturami.
Informaci o činnosti TA ČR včetně informace o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji
a inovacích (dále jen „VS“) za 2. pololetí 2019 předkládá kontrolní rada TA ČR v souladu s požadavkem
v § 36a odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Tato informace pro Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP ČR byla připravena
Kanceláří TA ČR.
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2. Programy TA ČR v druhém pololetí roku 2019
2.1.

TA – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
ALFA

Program ALFA je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména
v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů, ochrany životního
prostředí a udržitelné energetiky.
V programu byly vyhlášeny celkem 4 veřejné soutěže. Do těchto soutěží bylo podáno celkem
3 501 návrhů projektů, z toho podpořeno bylo 961 projektů. Do roku 2017 bylo ukončeno řešení všech
podpořených projektů s jedinou výjimkou. Jeden projekt ukončil své řešení až v roce 2018. Závěrečné
oponentní řízení k tomuto projektu proběhlo v červnu 2019. V letech 2019–2020 nebude řešen žádný
projekt, pouze bude probíhat implementace výsledků dosažených v programu. Program ALFA byl
tematicky nahrazen programem EPSILON a v letech 2019+ tzv. resortními programy Ministerstva
průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy administrovanými
Technologickou agenturou ČR.
V roce 2019 TA ČR dokončila práci na průběžném hodnocení programu, včetně kontrafaktuální analýzy.
Hodnocení je dostupné na webových stránkách TA ČR.

2.2.

TB – Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a
inovacích pro potřeby státní správy BETA

Program BETA probíhající v letech 2012‒2016 byl zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací
určených pro potřeby orgánů státní správy.
Konkrétně TA ČR zadávala veřejné zakázky pro potřeby následujících orgánů státní správy (odborných
garantů):












Českého báňského úřadu;
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního;
Ministerstva dopravy;
Ministerstva práce a sociálních věcí;
Ministerstva průmyslu a obchodu;
Ministerstva pro místní rozvoj;
Ministerstva vnitra;
Ministerstva zahraničních věcí;
Ministerstva životního prostředí;
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost;
ostatních poskytovatelů účelové podpory.
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Na program Beta navazuje program BETA2. V roce 2015 TA ČR vypracovala Hodnocení dosavadního
průběhu a výsledků programu BETA. V druhé polovině roku 2019 byly zahájeny práce na závěrečném
hodnocení programu, které bylo prováděno externě v rámci minitendru programu BETA2. Řešitelem
bylo Technologické centrum Akademie věd ČR. Výsledky hodnocení budou zveřejněny během roku
2020.

2.3.

TD – Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a
experimentálního vývoje OMEGA

Hlavním cílem programu OMEGA bylo 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 probíhal v letech 2017‒2019.
V roce 2015 bylo dokončeno průběžné hodnocení programu. V druhé polovině roku 2019 byly zahájeny
práce na závěrečném hodnocení programu, které bylo prováděno externě v rámci minitendru programu
BETA2. Zpracovatelem byla firma INESAN. Výsledky hodnocení budou zveřejněny během roku 2020.

2.4.

TE – Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a
inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence

Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních
oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu
konkurenceschopnosti České republiky.
Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních
oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu
konkurenceschopnosti České republiky.
V roce 2015 bylo vypracováno průběžné hodnocení programu, které je dostupné na webových
stránkách TA ČR.
V průběhu roku 2019 bylo řešeno 32 projektů podpořených v prvních dvou veřejných soutěžích. Do nich
se přihlásilo celkem 210 projektů, z nichž 34 bylo podpořeno. Rok 2019 byl posledním rokem trvání
programu a všechny řešené projekty byly ukončeny. Tematicky na program navazuje program Národní
centra kompetence.

2.5.

TF – Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním
vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních
agentur DELTA

Program DELTA je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce na poli VaVaI. Jednotlivé veřejné
soutěže jsou zacíleny na určené státy (nebo skupinu států), ve kterých má TA ČR navázánu spolupráci
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s partnerskými agenturami. V roce 2017 TA ČR vypracovala průběžné hodnocení programu. Usnesením
vlády č. 656/2017 byla prodloužena doba trvání programu do roku 2021.
V roce 2019 probíhal podpis smluv u projektů ze 6. veřejné soutěže (vyhlášena ve spolupráci
s partnerskými agenturami ve Vietnamu, Korejské republice, Německu, Izraeli, na Taiwanu a z čínských
lokalit Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu)). Celkem bylo do této soutěže podáno 39 projektů, z toho
podpořeno jich bylo 11. Za celou dosavadní dobu trvání programu pak bylo podpořeno 47 projektů ze
142 podaných. Žádná další veřejná soutěž již v programu nebude vyhlášena, tematicky na program
navazuje program DELTA 2.

2.6.

TG – Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.
Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaVaI, dosažených
ve výzkumných organizacích (podprogram 1). V roce 2017 TA ČR vypracovala průběžné hodnocení
programu. V roce 2017 došlo také ke změně programu, která umožnila podporu SME instrumentu na
podporu malých a středních podniků, které obdržely Seal of Excellence Evropské komise v nástroji SME
Instrument ‒ fáze 1 (podprogram 2).
V programu byly veřejné soutěže pro jednotlivé podprogramy vyhlašovány odděleně. V první polovině
roku 2019 byla vyhlášena a vyhodnocena pátá veřejná soutěž v podprogramu 2. Podpořeny byly tři
projekty. Za celou dobu trvání programu bylo podpořeno celkem 42 z 82 podaných projektů. Rok 2019
je posledním rokem trvání programu a pátá veřejná soutěž byla v rámci programu poslední. Tematicky
pak na program navazuje program GAMA 2.

2.7.

TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
EPSILON

Program EPSILON tematicky navazuje na program ALFA a 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. Řešené projekty jsou zaměřeny na aplikovaný
výzkum a experimentální vývoj, a to zejména v těchto prioritních oblastech:
1. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech,
2. Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů a
3. Prostředí pro kvalitní život.
Od roku 2017 je program EPSILON též využíván jako implementační nástroj mezinárodních ERA-NET
Cofund schémat umožňujících českým výzkumníkům sdílet poznatky napříč Evropským výzkumným
prostorem a spolupracovat na společných mezinárodních projektech se zahraničními partnery. Tento
nástroj lze v českém prostředí považovat za poměrně nový prostředek podpory VaVaI.
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Ve druhé polovině roku 2019 byl řešen 571 projekt ve třech národních soutěžích a 2 soutěžích v režimu
ERA-NET Cofund.
V následujících letech budou z programu vyhlašovány pouze výzvy ve schématech ERA-NET COFUND.
Ve druhé polovině roku 2019 byly vyhlášeny 3 mezinárodní výzvy (CHIST-ERA IV Call 2019,
EuroNanoMed3 Call 2020, ERA-MIN 2 Call 2019). Celkem bylo pod programem EPSILON v rámci
cofundových schémat vyhlášeno 8 výzev ve kterých bylo podpořeno 15 projektů s českými účastníky.

2.8.

TI – Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro
potřeby státní správy BETA2

Program BETA2 byl schválen usnesením 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 poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. 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 státní správy a ostatních poskytovatelů účelové podpory dle § 4
zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

K 31. 12. 2019 bylo v ISRB2 evidováno 241 výzkumných potřeb. Nejvíce potřeb bylo předloženo
Ministerstvem životního prostředí (49) a Ministerstvem vnitra (26). K 31. 12. 2019 bylo evidováno
celkem 95 uzavřených smluv. Čtyři z nich patřily mezi Rámcové dohody. V roce 2019 byla v těchto
dohodách zahájena realizace 15 minitendrů.

Informace o činnosti a programech TA ČR za 2. pololetí 2019
Strana 6/15

V první polovině roku 2019 probíhal proces změny programu BETA2, která umožnila zapojení nových
orgánů státní správy (Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo
spravedlnosti a Úřad průmyslového vlastnictví) a prodloužila trvání programu o 3 roky. V červenci 2019
byla změna programu schválena vládou.

2.9.

TJ – Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení
posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých
výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. Program bude možné využít v rámci schématu
ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Actions COFUND Horizontu 2020, a to pro projekty
v oblastech, které jsou v souladu se zaměřením programu.
Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 až 2025, tj. 9 let.
V říjnu 2019 byla vyhlášena 4. veřejná soutěž, do které bylo podáno 386 návrhů projektů, V předchozích
VS bylo podpořeno 239 ze 488 podaných návrhů projektů.

2.10.

TK – Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací THÉTA

Cílem programu THÉTA je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět
ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického
sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály.
V první polovině roku 2019 probíhalo hodnocení projektů podaných do druhé veřejné soutěže.
Podpořeno bylo 58 projektů ze 108 podaných. V říjnu 2019 byla vyhlášena 3. veřejná soutěž, do které
bylo podáno 141 projektů. V době zpracování tohoto dokumentu probíhala lhůta pro hodnocení těchto
projektů.

2.11.

TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Program ÉTA tematicky navazuje na předcházející program OMEGA a je zaměřen na podporu zapojení
společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické
společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou
podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů: využívají přínosů
multidisciplinárních přístupů; propojují výzkum technického a netechnického charakteru; vytěžují
potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.
Ve druhé polovině roku 2019 byly dopodepsány poslední smlouvy k projektům vybraným k podpoře
v rámci druhé veřejné soutěže. Ze 362 podaných projektů bylo podpořeno 136 projektů. V součtu obou
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veřejných soutěží bylo pak podpořeno 230 projektů ze 668 podaných. V září 2019 byla vyhlášena
3. veřejná soutěž, do které bylo podáno 526 návrhů projektů. V době zpracování tohoto dokumentu
probíhal hodnotící proces.
V průběhu roku 2019 TA ČR zpracovala průběžné hodnocení programu, které je k dispozici
na webových stránkách.

2.12.

TM – Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací DELTA 2

Program DELTA 2 tematicky navazuje na předcházející program DELTA. Program je zaměřen
na podporu spolupráce českých podniků a výzkumných organizací se zahraničními partnery
s předpokládanou podporou zahraničních technologických a inovačních agentur či jiných obdobných
institucí. Program není tematicky zaměřen, témata společných projektů mohou být určována ad hoc
v jednotlivých veřejných soutěžích. Výběr témat bude určen pro každou partnerskou agenturu
samostatně a bude odrážet prioritní oblasti aplikovaného výzkumu zapojených zemí. Program byl
schválen 16. 5. 2018. Doba trvání programu se předpokládá v letech 2020 až 2025.
První veřejná soutěž byla vyhlášena na konci června 2019 ve spolupráci s 11 partnerskými agenturami
z Kanady (Alberta, Québec), Brazílie, Japonska, Jižní Koreje, Izraele, Tchaj-wanu, Vietnamu a z čínských
lokalit Če-tiang (Zhejiang) a Ťiang-su (Jiangsu). Do soutěže bylo podáno 37 návrhů projektů, k podpoře
je nutné souhlasné stanovisko u obou partnerských agentur. Tento soulad byl shledán u 18 projektů.
V roce 2020 bude probíhat podpis smluv o poskytnutí podpory a zároveň příprava druhé veřejné
soutěže.

2.13.

TN – Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací Národní centra kompetence

Program tematicky navazuje na předcházející program Centra kompetence a je zaměřen na podporu
dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny
aplikovaného výzkumu. Cílem je synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za
podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv.
VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému.
Program byl původně koncipován jako dvouletý (s ukončením v roce 2019) s tím, že na zajištění
dlouhodobé stability systému bude pro období 2020–2026 na program Národní centra kompetence 1
navazovat program Národní centra kompetence 2. Ve druhé polovině roku 2018 pak TA ČR podala návrh
na změnu programu Národní centra kompetence 1, jejímž cílem je spojení obou programů a tím zajištění
dlouhodobosti podporovaných činností. Změna programu byla schválena vládou dne 29. 4. 2019.
Program byl přejmenován na “Národní centra kompetence” a potrvá až do roku 2026.
V červnu 2019 byl ukončen podpis smluv projektů podpořených v první veřejné soutěži, ve které bylo
podpořeno 13 center ze 17 podaných návrhů projektů.
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2.14.

TO – Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací KAPPA

Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska,
Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací
s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou
(především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých
společenských oblastech Dne 20. 11. 2019 byla v programu vyhlášena první veřejná soutěž se soutěžní
lhůtou do února 2020.

2.15.

TP – Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
GAMA 2

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 či využití pro potřeby společnosti. Program je členěn na dva podprogramy (PP). Doba trvání
programu se předpokládá v letech 2020–2022.
V PP1 mohou být příjemci či další účastníci projektu pouze výzkumné organizace, kterým bude
poskytnuta podpora na konkrétní „dílčí“ projekty VaV. Předmětem těchto „dílčích“ projektů je ověření
praktické využitelnosti výsledku aplikovaného výzkumu a vývoje, kterého bylo dosaženo ve
výzkumných organizacích.
PP2 je možné využít pro synergie s unijním programem Horizont 2020 a jeho nástupcem Horizont
Evropa. Podpora je mj. určena projektům, které uspějí v mezinárodním hodnocení, ale z důvodu
nedostatku finančních prostředků nebyly v rámci daného nástroje podpořeny. Jedná se např. o projekty,
které byly kladně hodnoceny a získaly pečeť kvality, tzv. Seal of Excellence. Příjemcem tohoto
podprogramu mohou být pouze ti příjemci, kteří jsou oprávněni ucházet se o podporu z daného nástroje.
Dne 24. 4. 2019 byla vyhlášena první veřejná soutěž v podprogramu 1. Do soutěže bylo podáno 32
návrhů projektů, z toho podpořeno bylo 23. V podprogramu 1 se už vyhlášení další veřejné soutěže
neplánuje. Druhá veřejná soutěž (v podprogramu 2) byla vyhlášena v říjnu 2019. K podpoře byly
vybrány 4 projekty ze 6 podaných.

3. Resortní programy
Vláda dne 25. 3. 2019 schválila návrhy tří nových programů, které nabídnou státní podporu
výzkumných projektů ve výši přesahující 15 mld. Kč. Jedná se o programy Ministerstva průmyslu
a obchodu (MPO) – Program TREND, Ministerstva životního prostředí (MŽP) – Program Prostředí pro
život a Ministerstva dopravy (MD) – Program DOPRAVA 2020+. Poskytovatelem a realizátorem všech
tří resortních programů je Technologická agentura ČR (TA ČR). Implementace výše zmíněných
programů v systému TA ČR umožní uchazečům a příjemcům podpory v různých programech žádat
o podporu stejným způsobem, za stejných podmínek na stejném místě.
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3.1.

CK – Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+

Hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů
rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje
technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. První veřejná
soutěž byla v programu vyhlášena dne 12. 6. 2019. Do této soutěže bylo podáno 141 projektů. Výsledky
soutěže budou známy v lednu 2020.

3.2.

FW – Program TREND

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením
jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního
vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na
trhu.
První veřejná soutěž (v Podprogramu 1 – „Technologičtí lídři“) s očekávanými projekty zaměřenými
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 Memorandum o budoucnosti automobilového
průmyslu v ČR, byla vyhlášena 15. 5. 2019 a výsledky soutěže byly zveřejněny 12. 12. 2019. K podpoře
bylo vybráno 171 z celkového počtu 396 podaných projektů.

3.3.

SS – Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v
oblasti životního prostředí ‒ Prostředí pro život

Cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní
základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice
a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní
prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě
i v globálním kontextu.
Dne 12. 6. 2019 byla vyhlášena první veřejná soutěž, a to v podprogramech 1 (Operativní výzkum ve
veřejném zájmu) a 2 (Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí). Do této
soutěže bylo podáno 328 projektů. Vyhlášení výsledku je plánováno na únor 2020. Veřejná soutěž
v podprogramu 3 (Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy) byla vyhlášena 27. listopadu
2019. Soutěžní lhůta končí v únoru 2020.

4. Řízení rozpočtu programů TA ČR
Od roku 2019 využívá TA ČR nový systém řízení rozpočtu programů (účelové podpory) v jednotlivých
letech. V systému jsou pravidelně aktualizována data o vyhodnocených, vyhlášených, připravovaných
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i plánovaných veřejných soutěžích v programech TA ČR a také o mírách úspěšnosti, počtu podaných
projektů, rozpočtech projektů, zazávazkovaných financích apod. Na základě kombinace velkého
množství dat a desetileté zkušenosti TA ČR s podporou projektů aplikovaného výzkumu tak je možné
odhadovat a efektivně plánovat čerpání rozpočtů v programech agentury v krátkodobém
i dlouhodobém horizontu. To je zásadní především s ohledem na skutečnost, že alokace na podpořené
projekty vytváří závazky, resp. rozpočtové požadavky v dalších letech.
Na tento systém je rovněž navázán plán čerpání nespotřebovaných nároků (NNV), který se pravidelně
vyhodnocuje, ev. přijímají opatření, aby se žádné další NNV negenerovaly nebo aby vzniklé NNV byly
rychleji snižovány. O aktuálním stavu je informována RVVI, resp. její zástupci při pravidelných jednáních
TA ČR vs. RVVI.
K 31. 12. 2019 měla TA ČR kumulativně cca 2,1 mld. Kč NNV, které vznikly především nerovnoměrným
přidělováním účelové podpory v předchozích letech. V loňském roce (2019) TA ČR státním rozpočtem
přidělenou účelovou podporu vyčerpala (čerpání na 104 %), tudíž nevznikly žádné další NNV (vyjma
programu KAPPA) a naopak došlo k jejich ponížení (o cca 150 mil. Kč). NNV budou zapojovány hlavně
v letech 2020 a 2021, a to především na financováním resortních programů (TREND, Prostředí pro život
a DOPRAVA 2020+) a na program Národní centra kompetence. Zcela vyčerpány budou v roce 2021, kdy
se, dle střednědobého výhledu, TA ČR už nebude dostávat účelové podpory cca ve výši cca 600 mil. Kč.

5. Vyhodnocení mezinárodní spolupráce TA ČR v roce 2019
5.1.

Evropský prostor

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 ERANET 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 národní/regionální úrovni. TA ČR byla aktivní také v rámci Seal of Excellence Community.
Nadále probíhala realizace CSA projektů GEECCO a NewHoRRIzon financovaných 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 vypracovala a podala vlastní mezinárodní projekt typu CSA do výzvy
Horizontu 2020 INNOSUP peer-learning.
Pokračovala také intenzivní spolupráce se sítí evropských inovačních agentur TAFTIE. TA ČR byla
zapojena 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.
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Během roku 2019 TA ČR nově implementovala program Výzkum fondů EHP a Norska v podobě
programu KAPPA. Probíhaly přípravné schůzky a setkání pro sestavení ideálních podmínek
pro veřejnou soutěž jak s národními, tak mezinárodními subjekty (Programme Committee v roli
odborného poradního orgánu, Ministerstvo financí ČR v roli Národního kontaktního místa, partner
programu na donorské úrovni agentura Research Council of Norway v Oslu, Kancelář finančních
mechanismů v Bruselu). V souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže byly uspořádány semináře pro
uchazeče včetně matchmakingu.

5.2.

Mimoevropský prostor

V červnu 2019 TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž v programu DELTA 2. Oproti předešlé veřejné soutěži
vyhlašované v rámci předcházejícího programu DELTA došlo k významnému nárůstu partnerských
agentur, kterých bylo 11 z 8 oblastí. Úsek mezinárodní spolupráce TA ČR připravil řadu
matchmakingových akcí pro příchozí delegace 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 konference na téma umělé inteligence se zástupci spolkových států Bavorsko
a Sasko a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo za účelem podpory česko-německé výzkumné
spolupráce.

6. Vyhodnocení meziresortní spolupráce TA ČR v druhém pololetí roku
2019
Meziresortní spolupráce probíhala a probíhá především v rámci schůzek programových týmů.

6.1.

Resortní programy a programové týmy

Intenzivní spolupráce byla realizována s vybranými ústředními orgány státní správy (resorty),
především Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvem dopravy (MD) a Ministerstvem
životního prostředí (MŽP). Hlavními body jednání byly resortní programy a možné překryvy
v projektech resortních programů (TREND, Doprava 2020+, Prostředí pro život) a programu BETA.
Zřízené programové týmy resortů se nadále scházely v průměrné frekvenci jednou až čtyřikrát za měsíc
a zabývaly se především tématy spojenými s přípravou a vyhlášením dalších veřejných soutěží,
a vyhodnocováním průběhu prvních veřejných soutěží.
V souvislosti s resortními programy TA ČR rozšířila také další dva typy spolupráce s resorty. V prvním
byl informační systém ISTA poskytnut jako služba pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (program
Country for the Future), zatímco v dalším byla TA ČR v pozici spolutvůrce a implementátora programu
(Ministerstvo obrany). Nadále pokračuje spolupráce TA ČR v pozici implementátora resortních
programů formou ISTA jako služby u Ministerstva zemědělství (Program ZEMĚ) a Ministerstva vnitra
(program IMPAKT 1).
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6.2.

Další spolupráce

Za účelem zkvalitnění podpory výzkumu a inovací proběhlo několik jednání doprovázených další
komunikací pro vypořádávání připomínek Svazu průmyslu a dopravy ČR.

6.3.

Regionální kontaktní místa TA ČR

V současné době je zřízeno osm regionálních kontaktních míst obsluhovaných regionálními
koordinátory. Celkově má TA ČR zastoupení ve 12 krajích, kromě Plzeňského kraje (obsluhován z Prahy
a z Ústí nad Labem) a Jihočeského kraje (obsluhován z Prahy a Jihlavy). Veškeré regionální kontaktní
místa fungují ve spolupráci s agenturou CzechInvest.
Činnosti regionálních koordinátorů:






poskytování poradenství ohledně programů TA ČR;
účast na dalších marketingových akcích, např. konzultační dny, veletrhy dotačních příležitostí,
konference;
vyhledávání prvožadatelů;
tvorba analýz jednotlivých krajů;
spolupráce s partnery v kraji ‒ inovační centrum, regionální zastoupení agentur Czechinvest,
Czechtrade, zástupci významných univerzit v kraji, technologický park, zástupci krajů, měst
a obcí, zástupci Svazu průmyslu a dopravy apod.

Koncem roku 2019 proběhlo první větší vyhodnocení konzultační činnosti regionálních koordinátorů
s cílem zjistit, kolik prvožadatelů bylo osloveno a kolik jich podalo návrh projektu. Z analýzy vyplynula
mj. skutečnost, že byly provedeny konzultace se 30 prvožadateli (uchazeči, kteří podali první žádost do
TA ČR) a s dalšími 6 uchazeči, kteří žádali naposledy před rokem 2014 a zároveň žádali opět až v období
působení regionálních koordinátorů (od 09/2018). Dále proběhlo 178 prvokonzultací, tj. konzultací pro
organizace bez jakéhokoliv podaného projektu do TA ČR. Konzultace proběhly s celkem 305 subjekty.
Pokračovala také spolupráce s platformou Sdílená podpora podnikání. Aktuálně se jedná o společném
informačním systému pro sdílení informací všech organizací platformy. Platforma nyní funguje spíše
z pohledu PR aktivit pro Inovační strategii ČR 2019–2030 a sdílení programů podpory jednotlivých
poskytovatelů klientům.
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Obr. 1 - TA ČR v regionech
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7. Seznam zkratek
EHP ‒ Evropský hospodářský prostor
INKA ‒ Projekt mapování inovační kapacity ČR
ISTA ‒ Informační systém Technologické agentury
MD ‒ Ministerstvo dopravy
MPO ‒ Ministerstvo průmyslu a obchodu
MV ‒ Ministerstvo vnitra
MŽP ‒ Ministerstvo životního prostředí
PSP ČR ‒ Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky
RVVI ‒ Rada pro výzkum, vývoj a inovace
TA ČR ‒ Technologická agentura České republiky
TAFTIE ‒ Evropská síť inovačních agentur
VaV ‒ Výzkum a vývoj
VaVaI ‒ Výzkum, vývoj a inovace
VS ‒ Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích

V Brně dne 31. 3. 2020

………………………………………………………………
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA.
předsedkyně Kontrolní rady TA ČR
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