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Souhrn událostí v programech TA ČR  

v roce 2014 

TA – Program ALFA 

V roce 2014 pokračovala 4. VS (TA4) vyhlášená 1. 11. 2013, do které bylo podáno celkem 

1 019 projektů. Podpoření se vzhledem k finančním možnostem programu předpokládalo u celkem 

297 z nich. K 31.12  2014 bylo podepsáno 287 smluv. U 6 projektů k uzavření smluv nedojde 

a u zbývajících probíhá kontrola dodaných náležitostí před uzavřením smlouvy. Na TA4 bylo 

podáno (do 31.12 2014) celkem 45 stížností. 23 z nich na výsledky formální kontroly (vyhověno 

9 stížnostem) a 22 na hodnotící proces a vyhlášení výsledků. Zde nebylo vyhověno žádné stížnosti. 

Celkem pak bylo v roce 2014 řešeno 783 projektů. 6 z nich bylo předčasně zastaveno a 226 z nich 

ukončeno podle plánovaného harmonogramu. Pro rok 2015 by mělo být řešeno 587 projektů, 

z nichž by mělo podle harmonogramu skončit 211. V roce 2014 pak bylo provedeno 

144 oponentních řízení. U žádného z projektů nedošlo k jeho zastavení. U nadpoloviční většiny 

však byla udělena nápravná opatření. Mimo oponentní řízení bylo v roce 2014 provedeno 

i 126 závěrečných hodnocení. Naprostá většina projektů uspěla podle zadání. Pouze 10 z nich 

uspělo s vynikajícími výsledky.  

Program ve znění nových pravidel veřejné podpory je účinný od 17. 10. 2014. Změna programu ve 

znění nových pravidel veřejné podpory byla projednána na 300. zasedání RVVI dne 19. 12. 2014. 

Pro rok 2015 se pak nepočítá s vyhlášením žádné veřejné soutěže. 

 

Souhrnné informace o veřejných soutěžích 

Veřejná 

soutěž 

Vyhlášení 

soutěže 

Vyhlášení 

výsledků 

Podáno 

projektů 

Podpořeno 

projektů 

Úspěšnost 

v % 

Počet stížností 

k VS 

TA1 24. 3. 2010 20. 11. 2010 656 256 39,0 126 

TA2 20. 7. 2011 6. 1. 2012 832 249 29,9 103 

TA3 6. 6. 2012 14. 3. 2013 994 167 16,8 56 

TA4 1. 11. 2013 16. 6. 2014 1 019 294 28,9 45 

TA celkem - - 3 501 966 27,6 330 
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Počty a stav projektů v programu ALFA 

 Stav v roce 2014 Předpoklad pro rok 2015 

Veřejná soutěž 
Řešené 

projekty 

Zastaven 

v průběhu řešení 

Plánované 

ukončení  

do 31. 12. 2014 

Řešené 

projekty 

Plánované 

ukončení  

do 31. 12. 2015 

TA1 133 1 115 18 16 

TA2 223 4 106 117 110 

TA3 167 1 5 161 85 

TA4 260 0 0 291 0 

TA celkem 783 6 226 587 211 

 

Výsledky oponentních řízení a závěrečných hodnocení v programu ALFA 

Oponentní řízení 
řádné 

OŘ 

mimořádné 

OŘ 
Závěrečné hodnocení 

Souhlas s pokračováním 

v řešení projektu 
68 1 

Projekt uspěl s vynikajícími 

výsledky 
10 

Souhlas s pokračováním 

v řešení projektu s udělením 

nápravných opatření 

a doporučení 

76 5 Projekt uspěl podle zadání 114 

Nesouhlas s pokračováním 

v řešení projektu 
0 0 

Nesplněno zadání, smlouva však 

byla dodržena 
1 

   Nesplněno zadání 1 

Oponentní řízení celkem 144 6 ZH celkem 126 
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TB – Program BETA 

V roce 2014 bylo v programu BETA ukončeno vyhlašování zakázek schválených v TB1. Dále též 

probíhalo vyhlašování zakázek z TB2 a TB3. Dne 3. března pak byly vyzvány resorty a dotčené 

orgány státní správy k identifikaci svých výzkumných potřeb do TB4. V té bylo identifikováno 

celkem 84 výzkumných potřeb. 

K 31. 12. 2014 bylo realizováno celkem 55 projektů v celkové výši schválené účelové podpory 

83,03 mil. Kč. 15 veřejných zakázek je realizováno ve stavu mimořádné. Celkem bylo v roce 2014 

ukončeno 20 veřejných zakázek, z nichž 18 uspělo podle zadání, 1 s vynikajícími výsledky 

a v 1 případě nebylo splněné zadání projektu. 

 V roce 2014 připravovala KaTA 3 výzkumné potřeby pro TA ČR, z nichž pouze 1 dospěla do fáze 

realizace (B94TACR001 – Hodnocení efektivity programů veřejné podpory ve výzkumu) 

Zpráva o realizaci programu BETA byla na žádost RVVI předložena v prosinci 2014 jako součást 

aktualizace programu ve znění nových pravidel veřejné podpory. Aktualizovaný text programu nyní 

čeká na schválení RVVI.  

 

V roce 2015 se počítá s vyhlášením 5.VS. 

Souhrnné informace o vyhlášených výzvách programu BETA 

Veřejná soutěž Vyhlášení výzvy 

Podáno 

výzkumných 

potřeb 

Schváleno 

výzkumných 

potřeb 

Úspěšnost Počet námitek 

TB1 10. 2. 2011 74 54 73,0 % 2 

TB2 3. 1. 2012 66 47 71,2 % 3 

TB3 3. 4. 2013 65 62 95,4 % 0 

TB4 3. 3. 2014 84 X X 0 

TB celkem - 289 163 56,4 % 5 

Oponentní řízení a závěrečná hodnocení v programu BETA 

Oponentní řízení   Závěrečná hodnocení  

 Ř* M*   

Souhlas s pokračováním v řešení veřejné 

zakázky 
1 0 

Veřejná zakázka uspěla 

s vynikajícími výsledky 
1 

Souhlas s pokračováním v řešení veřejné 

zakázky s udělením nápravných opatření a 

doporučení 

0 0 
Veřejná zakázka uspěla podle 

zadání 
18 
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Oponentní řízení   Závěrečná hodnocení  

 Ř* M*   

Nesouhlas s pokračováním v řešení veřejné 

zakázky 
0 0 

Nesplněno zadání, smlouva však 

byla dodržena 
0 

   Nesplněno zadání 1 

Oponentní řízení celkem 1 0 ZH celkem 20 

Ř* – řádné, M* – mimořádné 

Počet realizovaných veřejných zakázek v programu BETA 

Realizované VZ 
2014 

P* N* 

1 VZ v systému 0:100 0 0 

1VZ v systému 80:20 0 0 

1VZ v systému 100:0 1 1,51 

2VZ v systému 80:20 1 1,21 

2VZ v systému 100:0 30 45,15 

3VZ v systému 100:0 8 34,33 

MIMOŘÁDNÉ 15 0,83 

TB celkem 55 83,03 
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TD – Program OMEGA 

V roce 2014 nebyla vyhlášena žádná veřejná soutěž. Proběhlo však několik snah o hlubší analýzu 

programu OMEGA a získání podkladů pro případné změny a nové nastavení programu. K získání 

informací byla využita jednání s odborníky a zástupci resortů a stále probíhající Interim hodnocení 

programu. Toto hodnocení je postavené na základě nové metodiky hodnocení programů 

poskytujících veřejné prostředky formou účelové dotace. 

V roce 2014 proběhlo 38 závěrečných hodnocení naprosté většiny projektů z TD1, z nichž 37 bylo 

ukončeno výsledkem: projekt uspěl podle zadání. Řešeno pak bylo 82 projektů z TD2. 

Program ve znění nových pravidel veřejné podpory je účinný od 17. 10. 2014. Změna programu ve 

znění nových pravidel veřejné podpory byla projednána na 300. zasedání RVVI dne 19. 12. 2014. 

Stanovisko RVVI je zamítavé, RVVI nedoporučuje předložení změny programu vládě. 

 

V roce 2015 se předpokládá vyhlášení třetí veřejné soutěže v rámci programu OMEGA 

Souhrnné informace o veřejných soutěžích programu OMEGA 

Veřejná 

soutěž 

Vyhlášení 

soutěže 

Vyhlášení 

výsledků 

Podáno 

projektů 

Podpořeno 

projektů 
Úspěšnost 

Počet stížností 

k VS 

TD1 20.7.2011 23.12.2011 123 46 37,4% 13 

TD2 16.1.2013 28.6.2013 228 82 36,0% 13 

TD celkem - - 351 128 36,5% 26 

Počet projektů v programu OMEGA 

 2014 2015 

 Řešené projekty 
Zastaven 

v průběhu řešení 

Plánované ukončení 

do 31. 12. 2014 
Řešené projekty 

Plánované ukončení 

do 31.12 2015 

TD1 X 0 0 0 0 

TD2 82 0 0 80 80 

TD celkem 82 0 0 80 80 

Oponentní řízení a závěrečná hodnocení v programu OMEGA 

Závěrečná hodnocení 2014 

Projekt uspěl s vynikajícími výsledky 0 

Projekt uspěl podle zadání 37 

Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena 1 

Nesplněno zadání 0 

Celkem ZH 38 

Ř* – řádné, M* – mimořádné  
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TE – Program Centra kompetence 

V programu Centra kompetence probíhalo v roce 2014 podepisování smluv s uchazeči 11 center 

vybranými k podpoře ve TE2 (vyhlášení výsledků proběhlo již 22. 11. 2013). Oproti původním 

výsledkům bylo rozhodnuto o dopodpoření ještě jednoho projektu, který byl v původním pořadí na 

12. místě. Jedno z nově podpořených center pak bude rozšířeno o některé účastníky z centra na 13. 

pozici ve TE2 (velká oborová blízkost navrhovaných činností obou center). Podepisování smluv 

zabralo velkou část roku 2014 především kvůli negociačním jednáním a jednáními o dopodpoření 

projektů umístěných na 12. a 13. místě. 

V průběhu roku 2014 byla zřízena nová funkce – „tutor“, který by měl vykonávat odborný dohled 

nad činností center pro potřeby TA ČR. 

Celkem bylo v programu Centra kompetence podpořeno celkem 33 projektů. Žádná další VS se 

neplánuje. V průběhu programu bylo celkem podáno 33 stížností k výsledkům veřejných soutěží.  

V roce 2015 proběhne Interim hodnocení projektů 1VS, jejíž povinnost vyplívá z textu programu. 

Souběžně proběhne Interim hodnocení programu. 

 

K 17. 10. 2014 nabyla účinnost změna programu Centra kompetence ve znění nových pravidel 

veřejné podpory. Změna programu ve znění nových pravidel veřejné podpory byla projednána na 

300. zasedání RVVI dne 19. 12. 2014. 

Souhrnné informace o veřejných soutěžích programu Centra kompetence 

Veřejná 

soutěž 

Vyhlášení 

soutěže 

Vyhlášení 

výsledků 

Podáno 

projektů 

Podpořeno 

projektů 
Úspěšnost 

Počet stížností 

k VS 

TE1 29. 6. 2011 30. 3. 2012 128 22 17,2 % 22 

TE2 27. 3. 2013 22. 11. 2013 82 11 13,4 % 11 

TE celkem - - 210 33 15,7 % 33 

Oponentní řízení v programu Centra kompetence 

Výsledek oponentního řízení 
2014 

Ř* M* 

Souhlas s pokračováním v řešení projektu 0 0 

Souhlas s pokračováním v řešení projektu s udělením nápravných opatření, doporučení: 0 1 

Nesouhlas s pokračováním v řešení projektu 0 0 

Celkem OŘ 0 1 
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TF – Program DELTA 

První veřejná soutěž v programu DELTA byla vyhlášena 9. června 2014 se zaměřením na Vietnam. 

Podpořené projekty musely být vybrány jak ze strany TA ČR tak ze strany vietnamského partnera 

(SATI). K podpoře pak byly vybrány 4 projekty.  

 

Program ve znění nových pravidel veřejné podpory je účinný od 17. 10. 2014. Změna programu ve 

znění nových pravidel veřejné podpory byla projednána na 300. zasedání RVVI dne 19. 12. 2014. 

 

Pro rok 2015 se uvažuje o vypsání dalších veřejných soutěží se zaměřením na Taiwan a Čínu. 

 

Souhrnné informace o veřejných soutěžích 

Veřejná soutěž Vyhlášení 

soutěže 

Vyhlášení 

výsledků 

Podáno 

projektů 

Podpořeno 

projektů 

Úspěšnost 

v % 

Počet stížností 

k VS 

TF1 - Vietnam 9. 6. 2014 19. 12. 2014 27 4 14,8 0 

       

       

TF celkem - - 27    
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TG - Program GAMA 

V programu GAMA byla v roce 2014 vyhlášena první veřejná soutěž v podprogramu 1. Do této 

soutěže bylo podáno celkem 31 návrhů projektů, z nichž 3 nesplnily formální kritéria nutná přijetí. 

Na výsledky formální kontroly byla podána 1 stížnost, které nebylo vyhověno. Z 28 hodnocených 

projektů pak bylo vzhledem k finančním možnostem programu k podpoře vybráno 10. K tomuto 

stupni hodnocení byla podána také pouze 1 stížnost, které nebylo vyhověno.  

 

Program ve znění nových pravidel veřejné podpory je účinný od 17. 10. 2014. Změna programu ve 

znění nových pravidel veřejné podpory byla projednána na 300. zasedání RVVI dne 19. 12. 2014. 

 

V roce 2015 se předpokládá vyhlášení VS v obou podprogramech.  

 

Souhrnné informace o veřejných soutěžích 

Veřejná 

soutěž 

Vyhlášení 

soutěže 

Vyhlášení 

výsledků 

Podáno 

projektů 

Podpořeno 

projektů 

Úspěšnost 

v % 

Počet 

stížností 

k VS 

TG1 PP1 30. 1. 2014 30. 6. 2014 31 10 32,3 2 

       

TG celkem - - 31 10 32,3 2 
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TH – Program EPSILON 

Program EPSILON byl vládou schválen v prosinci 2013. Již počátkem února roku 2014 byla 

zahájena jednání s příslušnými resorty (MPO, MD, MŽP, SÚJB, ČBÚ) o výběru cílů NPOV, na 

které bude zaměřena první VS. Tyto cíle byly schváleny Př TA 13. března. Dne 5. května pak byla 

vyhlášena první veřejná soutěž v programu EPSILON. Celkem bylo doručeno 725 návrhů projektů, 

z nichž 8 nebylo přijato do soutěže pro nesplněné formálních kritérií. Na tuto část VS byly podány 

celkem 2 stížnosti, z nichž ani jedné nebylo vyhověno. Do hodnocení postoupilo 717. Vzhledem 

k finančním možnostem programu (250 mil. Kč na první rok řešení) se předpokládá uzavření 

smlouvy u 91 projektů. TA ČR však bude žádat o navýšení částky na první rok řešení (2015) na 

500 mil. Kč. V tomto případě by mohlo být podpořeno až 169 projektů. Na postup a výsledky 

odborného hodnocení nebyla do 31.12 2014 podána žádná stížnost. 

 

Program ve znění nových pravidel veřejné podpory je účinný od 17. 10. 2014. Změna programu ve 

znění nových pravidel veřejné podpory byla projednána na 300. zasedání RVVI dne 19. 12. 2014. 

 

Souhrnné informace o veřejných soutěžích 

Veřejná 

soutěž 

Vyhlášení 

soutěže 

Vyhlášení 

výsledků 

Podáno 

projektů 

Podpořeno 

projektů 

Úspěšnost 

v % 

Počet 

stížností k 

VS 

TH1 5. 5. 2014 19. 12. 2014 725 91 (250 mil.) 12,6 2 

    169 (500 mil.) 23,3  

TH celkem - - 725 91 12,6 2 
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Program ZETA 

Práce na přípravě programu ZETA byly na základě doporučení VR zahájeny na počátku roku 2014. 
Primárním cílem tohoto programu je zvýšení zájmu vysokoškolských studentů a mladých 

vědeckých pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů 

v akademické sféře obecně. Při přípravě programu byla využita i doporučení vyplývající z projektu 

se studenty z Cambridge a byly zde zahrnuty i závěrů z konference WORK-LIFE BALANCE – 

slaďování soukromého a pracovního života ve vědě a byly zohledněny též zkušenosti u obdobně 

zaměřených programů GA ČR a ERC. 

V únoru 2014 byla RVVI zaslána informace o záměru programu ZETA za účelem zahrnutí do 

přípravy SR VaVaI na rok 2014 s výhledem na léta 2015 - 2016. Předložení programu na RVVI se 

předpokládá v roce 2015. Vyhlášení 1. VS bude zohledněno podle finančních možností. 


