Český báňský úřad
TB010CBU001

Zhodnocení technologií a projektů pro využívání energetického potenciálu důlních
vod a optimalizace právních předpisů pro realizaci a bezpečný provoz těchto
technologií

TB010CBU002

Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na
minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění

TB010CBU003

Predikce horninových struktur na základě stávajících geologických poznatků,
vedoucích k možnému vybudování dalších podzemních zásobníků pro uskladňování
zemního plynu

Český úřad zeměměřický a katastrální
TB01CUZK004

Výzkum uplatnění závěrů projektu eContentplus s názvem EURADIN v podmínkách
RUIAN

TB01CUZK005

Výzkumné činnosti spojené se zajištěním aktuální metrologické návaznosti pro
etalony využívané při realizaci zeměměřických činností ve veřejném zájmu,
spočívající zejména ve zpřesňování parametrů státních etalonů velkých délek,
tíhového zrychlení, referenčního etalonu polohy včetně nových metod laser
scanningu

TB01CUZK006

Implementace národní geodetické infrastruktury pro výzkumné a vývojové potřeby v
českém resortu zeměměřictví a katastru a v rámci mezinárodního projektu "Globální
geodetický observační systém" (GGOS)

Ministerstvo dopravy
TB0100MD008

Interoperabilita a standardizace systémů ekonomického odbavení cestujících ve
veřejné dopravě

TB0100MD010

Měření rychlosti na vodě - radary

TB0100MD011

Telematické a informační prostředky podpory správy dopravních cest

TB0100MD012

Nové principy tvorby jednotné informační báze v dopravně-přepravním procesu ve
všech dopravních oborech

TB0100MD013

Výzkum nových technologií v oblasti protihlukových opatření a analýza jejich
účinnosti

TB0100MD014

Analýza výkonnostních parametrů dopravní infrastruktury (silnice, mosty a
železnice)

TB0100MD015

Návrh doporučení pro tvorbu střednědobého plánu dopravní obsluhy ČR vlaky
dálkové dopravy na základě analýzy hlavních přepravních proudů
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TB0100MD017

Zabezpečení technického řešení pro odstraňování bariér a zvýšení bezpečnosti
osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace a zranitelných účastníků v
dopravě prostřednictvím celosvětových systémů družicové navigace

TB0100MD020

Analýza vlivu dopravy na životní prostředí na regionální a lokální úrovni s využitím
indikátorů udržitelného rozvoje

TB0100MD021

Zhodnocení využitelnosti dat dálkového průzkumu Země pro použití v dopravě

TB0100MD073

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu pomocí vozidlových spolupracujících
systémů zajišťující komunikaci vozidla s ostatními vozidly nebo s inteligentní
dopravní infrastrukturou

TB0100MD074

Koncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu - České
republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj
TB010MMR023

Chování jednotlivých aktérů na trhu s byty včetně analýzy 3E zásahů veřejné moci

TB010MMR027

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti
obcí

TB010MMR028

Udržitelný rozvoj v územním plánování

TB010MMR030

Výzkum socioekonomických předpokladů cestovního ruchu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
TB01MPSV032

Vliv socioekonomických faktorů na míru úmrtnosti

TB01MPSV034

Možnosti zavedení systému detekce neobvyklých jevů, chyb, omylů, podvodů
zneužívajícího chování v oblasti kontroly dočasné pracovní neschopnosti a v oblasti
podávání posudků lékařskou posudkovou službou sociálního zabezpečení

TB01MPSV035

Komunikace a etika v práci posudkových lékařů

Ministerstvo vnitra
TB0100MV037

Agenda státního občanství a možnosti jejího zefektivnění

Ministerstvo zahraničních věcí
TB010MZV038

Prosazování zájmů ČR v rozhodovacích orgánech EU. Hledání kompromisů,
budování koalic v Evropské radě a Radě EU a spolupráce s ostatními institucemi
EU
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TB010MZV039

Obchod s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené práce v ČR se
zvláštním zřetelem na státní příslušníky Bulharska a Rumunska

TB010MZV040

Zahraniční aktivity Bavorska na bilaterální, regionální a evropské úrovni

TB010MZV041

Zvýšení koherence mezi transformační politikou a zahraniční rozvojovou spoluprací
České republiky

TB010MZV042

Zhodnocení efektivity české podpory opozici a disentu v Barmě, Bělorusku, na Kubě
a v Podněstří

TB010MZV043

Analýza plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetiky

TB010MZV044

Nová role Německa v EU, budoucnost osy Berlín-Paříž a perspektivy vícerychlostní
Evropy z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR

TB010MZV045

Racionalizace sítě zastupitelských úřadů

TB010MZV046

Komplexní příprava expertů vysílaných do civilních misí EU a dalších struktur
mezinárodních organizací

TB010MZV047

Dvourychlostní Evropa a role ČR v ní

Ministerstvo životního prostředí
TB010MZP048
TB010MZP049

Specifikace transportní vzdálenosti potravního detritu do míst výskytu perlorodky
říční (Margaritifera margaritifera)
Šíření perlorodek pomocí hostitele v podélném profilu toku
TB010MZP048 a TB010MZP049 budou sloučeny v jednu výzkumnou potřebu

TB010MZP050

Odvození a praktická aplikace metodiky ke zjišťování ekonomické efektivity
nepasečných přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s
hospodařením pasečným

TB010MZP051

Návrh legislativních a věcných kritérií pro definici geotermálního zdroje energie z
horninového prostředí

TB010MZP052

Efektivní uplatňování dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí v praxi

TB010MZP055

Vytvoření a ověření metod kvantitativního ekonomického hodnocení dopadů politik v
oblasti ochrany životního prostředí na podniky a domácnosti

TB010MZP056

Hodnocení efektivity nástrojů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO)

TB010MZP057

Vývoj a realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování obsahu
perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší České republiky metodou
pasivního vzorkování
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TB010MZP058

Vývoj systému pro hodnocení prostorových souvislostí kontaminace životního
prostředí chemickými látkami

TB010MZP059

Výzkum potřeb a nového přístupu k analýze a hodnocení rizik průmyslových havárií
jako nástroje ke zvýšení bezpečnosti v podnicích s vysokým rizikovým potenciálem
Výzkum nástrojů ke zvýšení účinnosti systémů řízení bezpečnosti v podnicích s
vysokým rizikovým potenciálem
TB010MZP059 a TB010MZP060 budou sloučeny v jednu výzkumnou potřebu

TB010MZP060

TB010MZP061

Podpora materiálového využití biologické složky komunálního odpadu jako náhrady
neobnovitelných zdrojů a zlepšení kvality půdy

TB010MZP062

Analýza materiálových toků odpadních elektrozařízení a možnosti navýšení jejich
recyklace, využití a opětovného použití

TB010MZP063

Výzkum a sledování nebezpečných složek v komunálním odpadu

TB010MZP065

Analýza a řešení environmentálních rizik provozu malých elektráren ve vazbě na
vodní organizmy

TB010MZP066

Analýza efektivního využití MVE z hlediska přírodního potenciálu vodních toků jako
energetického zdroje

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
TB01SUJB068

Podklady pro posouzení dlouhodobé životnosti tlakové nádoby s přihlédnutím k
radiačnímu zkřehnutí materiálu tlakové nádoby reaktoru s návarem v oblasti hrdla
DN 850 a konfigurace vnitřní vestavby

TB01SUJB069

Výzkum poškození paliva jaderných elektráren typu VVER

TB01SUJB071

Výzkum ozáření populace a optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření v
České republice

TB01SUJB072

Výzkum ozáření obyvatelstva České republiky od radonu a dalších přírodních zdrojů
ionizujícího záření a dopadu existující regulace
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