
  

… od myšlenek k aplikacím 
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22. října 2014 



Programy – přehled 

 

 
Programy 

Podané 

projekty 

Podpořené projekty 

název kód počet 
náklady 

(tis. Kč) 

dotace 

(tis. Kč) 

míra 

podpory 

ALFA TA 3 501 968 14 541 951 9 354 819 64,3 % 

OMEGA TD 351 128 301 572 234 983 77,9 % 

Centra kompetence TE 210 33 8 794 745 6 011 224 68,4 % 

DELTA TF 27 x x x x 

GAMA TG 31 10 193 602 193 602 100,0 % 

EPSILON TH 725 x x x x 

TA  ČR celkem 4 845 1 139 23 831 870 15 794 627 66,3 % 



Očekávané výsledky všech  

podpořených projektů (k 15. 6. 2014) 

 

 
Typ výsledku Celkem 

v tom: 

Alfa 

Centra 

kompetence 

P – Patent 280 191 89 

Z – Poloprovoz 1 010 827 183 

F – Užitný, prům. vzor 743 573 170 

G – Prototyp, funkční vz. 2 409 1 878 531 

N – Certifikované 

metodiky, special. mapy 
907 477 80 

R – Software 831 507 253 

Ostatní výsledky 2 992 1 706 910 

Celkem 7 127 5 503 1 404 



Programy 

ALFA 

– ve 4 veřejných soutěžích celkem podpořeno 968 projektů 

– řešené projekty: 2011 – 256, 2012 – 505, 2013 – 665, 2014 – 803 

– přibližně polovina řešitelů podniky; 40 % řešitelů z Hl. m. Praha 

– nejčastějším typem výsledků Prototyp a Funkční vzorek 

– mezi nejúspěšnější organizace z hlediska počtu podpořených 

projektů patří veřejné vysoké školy, zejména ČVUT v Praze 

a VUT v Brně 

– více než polovina financí směřuje k projektům ve skupině oborů 

Průmysl (5,35 mld. Kč) 



Programy – ALFA 

 

 
Veřejná 

soutěž 

Podpořeno 

projektů 

Rok ukončení projektů 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TA1 256 7 114 119 13 3 x 

TA2 249 x 17 115 108 9 x 

TA3 167 x x 5 86 76 x 

TA4 296 x x x x 50 246 

TA celkem 968 7 131 239 207 138 246 



Programy – ALFA 

 

 

Hlavní obor podpořených projektů 

dle klasifikace CEP 

Počet  

projektů 

Dotace 

v  tis. Kč 

A – Společenské vědy 28 162 185 

B – Matematika a fyzika 49 582 972 

C – Chemie 48 547 359 

D – Vědy o zemi 135 1 064 387 

E – Biovědy 38 440 005 

F – Lékařské vědy 39 472 132 

G – Zemědělství 70 591 463 

I – Informatika 22 144 511 

J – Průmysl 539 5 349 804 

K – Vojenství 0 0 

TA celkem 968 9 354 819 



Programy – ALFA 

 

 
 VVS 

783 účastníků 
31 % 

 AV ČR 
161 účastníků 

6 % 

ostatní VVI 
132 účastníků 

5 % 

 ostatní VO 
161 účastníků  

6 % 

 MP 
552 účastníků 

22 % 

SP 
324 účastníků 

13 % 

VP 
438 účastníků 

17 % 

Počet 
 účastníků 



Programy – ALFA 

 

 Nejúspěšnější organizace 
Počet 

projektů 

Dotace 

(v tis. Kč) 

České vysoké učení technické v Praze 202 804 936 

Vysoké učení technické v Brně 161 522 756 

Západočeská univerzita v Plzni 54 309 612 

Technická univerzita v Liberci 59 257 870 

Vysoká škola chemicko-technologická     

v Praze 
65 221 866 

Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava 
56 217 670 

ÚJV Řež, a. s. 30 155 041 

Univerzita Karlova v Praze 41 119 680 

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 23 110 654 



Programy – ALFA 

 

 Výsledky podpořených projektů 
Počet 

výsledků 

Typu P – patent 235 

Typu Z – poloprovoz, ověřená technologie 986 

Typu F – užitný a průmyslový vzor 802 

Typu G – prototyp, funkční vzorek 2 345 

Typu N – certifikovaná metodika, specializovaná 

mapa s odborným obsahem 
625 

Typu R – software 694 

ostatní typy výsledků (publikační činnost,...) 3 874 

TA Celkem 9 561 



Programy – EPSILON 

Zaměření  

• podpora zejména průmyslových aplikací při využití nových 

technologií a nových materiálů v průmyslu, energetice, životním 

prostředí a dopravě 

• náhrada programu ALFA a TIP (MPO) 

• doba řešení projektů 2015–2025 (včetně vyhodnocení) 

1. veřejná soutěž 

• podáno 725 projektů, předpoklad vyhlášení výsledků do 12/2014 

• zohledněné resortní politiky 

• 3 dodatečná kritéria: 

• Návaznost na VaVpI centra 

• Region s vyšší mírou nezaměstnanosti 

• Projekt vedený podnikem 

 



 

Zákon č. 130/2002 Sb. 
§36a Technologická agentura České republiky 

 
(2) Technologická agentura České republiky je organizační složkou 

státu a správcem rozpočtové kapitoly. Technologická agentura České 

republiky je samostatnou účetní jednotkou a hospodaří samostatně 

s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými zákonem 

o státním rozpočtu České republiky. Technologická agentura České 

republiky je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. 

– Toto zařazení dává TA ČR nezávislost v rozhodování, zároveň nejasné 

postavení vůči ministerstvům.  

– TA ČR je jedna ze dvou veřejnoprávních korporací (spolu s NKÚ), která 

musí mít auditem ověřenou účetní závěrku – stát neúčtuje jako firma, 

nelze dosáhnout shody podle auditorských předpisů!!!  

– Rozvoj TA ČR – zkvalitnění: projekt OPLZZ „Zvýšení výkonnosti a 

kvality prováděných věcných agend Technologické agentury ČR“  



 

Zákon č. 130/2002 Sb. 
§ 36a Technologická agentura České republiky 

 (3) Technologická agentura České republiky zabezpečuje:  

a) přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně 

programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji 

a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek,  

– Byly připraveny a realizují se programy aplikovaného výzkumu: Alfa, Gama, Delta, 

Epsilon, Omega, Centra kompetence 

– Byl připraven a realizuje se program veřejných zakázek ve výzkumu Beta pro potřeby 

státní správy 

– Bylo vyhlášeno 11 veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích 

– Bylo vyhlášeno 167 zadávacích řízení k veřejným zakázkám, z nich bylo uzavřeno 

81 smluv a 57 zadávacích řízení bylo zrušeno. Ve 12 zadávacích řízeních je rozhodnuto 

o výběru nejvhodnější nabídky, 13 zadávacích řízení je ve fázi posouzení a hodnocení 

nabídek a 4 zadávací řízení jsou vyhlášena a běží lhůta pro podání nabídek.  

Zkvalitnění:  

– spolupráce s resorty, které odpovídají za strategie v daných oblastech výzkumu – zejména 

MŽP, MD, MPO, SÚJB, ČBÚ 

– Podněty pro novelizaci zákona 130/2002 Sb., zavedení „inovačního partnerství“ do zákona 

o veřejných zakázkách, zavedení PCP/SBIR 

 



 

Zákon č. 130/2002 Sb. 
§ 36a Technologická agentura České republiky 

 
(3) Technologická agentura České republiky zabezpečuje:  

b) hodnocení a výběr návrhů programových projektů,  

Dosud bylo provedeno 13 146 hodnocení, z toho: 

Alfa – vždy 3 oponentní posudky, celkem 8 230 

Beta – oponentní posudky na jednu výzkumnou potřebu a veřejnou zakázku, 
celkem 1 026 (stav k 20.10 2014) 

Gama – 1. podprogram – vždy 2 oponentní posudky na projekt, celkem 56 

Delta – vždy 2 oponentní posudky, celkem 42 

Epsilon – vždy 3 oponentní posudky, celkem 2 142 

Centra kompetence – vždy 3 české a 2 zahraniční posudky, celkem 1 012 

Omega – vždy 3 oponentní posudky, celkem 638 

Zkvalitnění: 

• projekt OP LZZ „Nastavení a implementace sektorových expertních služeb 

TA ČR” pro vytváření vnitřních hodnotitelských kapacit 

• Využití zkušeností TAFTIE – metody hodnocení programů, benchmarking 

programů a agentur 



 

Zákon č. 130/2002 Sb. 
§ 36a Technologická agentura České republiky 

 
(3) Technologická agentura České republiky zabezpečuje:  

c) poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na 

základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,  

− Dosud bylo uzavřeno 1 139 smluv a 1 244 dodatků smluv a vydáno 5,32 mld Kč 

státních prostředků 

Zkušenost: 

− Zákon 130/2002 Sb., o podpoře VaV není zcela v souladu se zákonem 

218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. 

− Zákon o podpoře VaV je rigidní, umožňuje pouze dotace, vydání státních 

prostředků na začátku roku, není motivační pro dosažení výsledku a realizaci 

v praxi  

Zkvalitňování: 

− TA ČR postupuje podle auditovatelných procesů, usiluje o transparentnost, 

a to zveřejňováním informací na webu TA ČR, požadovaným dokládáním 

vlastnických struktur žadatelů o podporu, spoluprací s protikorupčními 

iniciativami – zejména Transparency International 

 



Procesní mapa TA ČR 
příklad – Změnové řízení projektů 
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R1001 Vypracování
a odeslání

oznámení změny
nebo žádosti o

změnu

R1003 Doplnění
oznámení či

žádosti o změnu

R1002 Kontrola
žádosti a návrh
vyřízení žádosti

R1004 Schválení
řešení změny

R1005 Schválení
řešení změny

ředitelem sekce II.

R1007 Finalizace
rozhodnutí/oznámení

o výsledku
změnového řízení
a dalších podkladů

R1006 Rozhodnutí
o změně projektu

předsednictvem TA
ČR

R1008 Podání
námitek proti

rozhodnutí

R1009 Vypracování
vyjádření k
námitkám

R1010 Rozhodnutí
o námitkách



 

Zákon č. 130/2002 Sb. 
§ 36a Technologická agentura České republiky 

 
(3) Technologická agentura České republiky zabezpečuje:  

d) kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí 

podpory a čerpání účelové podpory,  

 

TAČR zabezpečuje kontrolu plnění smluv takto: 

a) administrativní kontrolou, tj. kontrolou průběžných a závěrečných zpráv  

b) kontrolami na místě (plánované na základě analýzy rizik projektů 

+ mimořádné) – provedeno 350 

c) oponenturami v průběhu řešení (250 ) a při ukončení projektu (192) 

 

Zkušenost: 

− Usilujeme o jednotný výklad nejasností a nesouladu v zákonech, sdělujeme 

zkušenosti, sjednocujeme praxi a zpřesňujeme výzvy 

 



 

Zákon č. 130/2002 Sb. 
§ 36a Technologická agentura České republiky 

 
(3) Technologická agentura České republiky zabezpečuje:  

e) hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů 

a kontrolu jimi dosažených výsledků,  

Autoři všech podpořených projektů předkládají na začátku nového roku průběžnou 

zprávu, která je hodnocena zpravodajem projektu a teprve následně jsou uvolněny 

prostředky na další rok. Na konci řešení je vyžadována dohoda o sdílení práv 

k výsledkům a implementační plán. 

Pokud není ve stanoveném čase dosažen výsledek, probíhá změnové řízení nebo 

úprava smlouvy. 

Zkušenost: 

− Nejsou dobře nastaveny výsledky RIV (Hleg, cert. metodika, léčebný postup, 

patent), VO nedostatečně zhodnocují výsledky výzkumu 

− 2. projekt OPLZZ – „Sektorové služby“ 

 



Zákon č. 130/2002 Sb. 
§ 36a Technologická agentura České republiky 

(3) Technologická agentura České republiky zabezpečuje:  

f) zpracování návrhu výdajů Technologické agentury České republiky 

a zpráv o její činnosti, 

 
 

 

 

 

 

*) včetně prostředků EU a ročního přepočteného počtu zaměstnanců 

V rámci OP LZZ se jedná o projekt „Zvýšení výkonnosti a kvality prováděných věcných 

agend Technologické agentury ČR“ (dále Rozvoj TA ČR) a „Nastavení a implementace 

sektorových expertních služeb TA ČR“ (dále Sektorové služby TA ČR) 

 

  

Výdaje v tis. Kč 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016 2017 

Výdaje celkem 51 960 849 477 2 170 206 2 556 487 2 973 916 2 864 898 2 858 939 2 858 956 

v tom: účelové 51 960 69 375 84 399 99 030 109 502 112 387 106 428 106 445 

         institucionální 0 780 102 2 085 807 2 457 457 2 864 414  2 752 511 2 752 511 2 752 511 

Počet zaměstnanců 18 24 34 43 61 56 49 49 

Celkový rozpočet v tis. Kč 2014 2015 

Rozvoj TA ČR  10 416   (8 zam.) 4 006  (4 zam.) 

Sektorové služby TA ČR 3 023      (4 zam.) 3 023   (3 zam.) 

Celkem 13 440 052  ( 12 zam.) 7 029 978   (7 zam.)  



 

Zákon č. 130/2002 Sb. 
§ 36a Technologická agentura České republiky 

 
(3) Technologická agentura České republiky zabezpečuje:  

g) poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného 

výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany 

duševního vlastnictví,  

• Poradenství v oblasti právní: 

– Pravidla veřejné podpory – status výzkumné organizace 

• Poradenství v oblasti finanční: 

– Flat rate, full cost, způsobilé náklady, spolupráce  s Generálním finančním 

ředitelstvím, ÚOHS 

• Poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví: 

– Spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví, podpora aktivit spojených 

s uzavíráním smluv o spolupráci, o využití výsledků, vytvářením 

implementačních plánů 



 

Zákon č. 130/2002 Sb. 
§ 36a Technologická agentura České republiky 

 
(3) Technologická agentura České republiky zabezpečuje:  

h) podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým 

sektorem a podílové financování programových projektů,  

• Podpora komunikace: 

– TA ČR pořádá semináře s domácími i zahraničními odborníky, spolupracuje 

s Fraunhoferovou společností,, technologickými platformami, spolupracuje 

s partnery, zejména Svazem průmyslu a dopravy ČRm Hospodářskou komorou 

ČR, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, CzechInvestem, 

EGAP, a.s., ČEB, a.s., CzechTrade, Asociací výzkumných organizací, AV ČR, 

Svazem chemického průmyslu ČR 

– Pořádá semináře s realizátory projektů, žadateli o podporu, provozuje helpdesk 

• Další zkvalitnění:  

– Projekt OP LZZ „Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI 

a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti 

VaVaI“ 

 



 

Zákon č. 130/2002 Sb. 
§ 36a Technologická agentura České republiky 

 
(3) Technologická agentura České republiky zabezpečuje:  

i) jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie 

v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným 

trhem, 

Zkušenosti: 

• Spolupráce s ÚOHS ve věci veřejné podpory 

– Zpracována novela zákona 130/2002 Sb. tak, aby zákon vyhovoval novým 

pravidlům veřejné podpory 

– Spolupráce v rámci TAFTIE na přípravě nových evropských pravidel veřejné 

podpory 

– Spolupráce při výkladu definice výzkumné organizace, hospodářských 

a nehospodářských činností  výzkumných organizací, smluvní vs. 

kolaborativní výzkum, nezbytnost notifikace/ohlášení programů Evropské 

komisi 



 

Zákon č. 130/2002 Sb. 
§ 36a Technologická agentura České republiky 

 (3) Technologická agentura České republiky zabezpečuje:  

j) spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.  

TAFTIE  

– Sdružení evropských inovačních agentur, jehož členem je TA ČR od roku 2010. 

Její členové velkou měrou přispívají k posílení hospodářských výsledků Evropy 

tím, že podporují inovace prostřednictvím provádění vnitrostátních a mnohokrát 

mezinárodní programů ve výzkumu, vývoji a inovacích. Síť je také pro TA ČR 

cenným zdrojem know-how a zahraničních dobrých praxí. 

V4 

– TA ČR dále blíže spolupracuje s inovačními agenturami zemí V4 (SIEA-

Slovensko, NCBR-Polsko, NIH-Maďarsko). První pracovní setkání agentur 

zaměřené na výměnu zkušeností se uskutečnilo 22.–23. 9. 2014 v Praze. 

Bilaterální spolupráce 

– TA ČR spolupracuje na bilaterální úrovni s řadou zahraničních partnerských 

agentur z mimoevropských zemí, zejména z  Japonska, Jižní Korey, USA, Číny, 

Vietnamu,  Thajska, Taiwanu, Nigérie, Brazílie atd. 



Zajímavé projekty 

• Nejzajímavější projekty oceněny v rámci Dne TA ČR 

• Mezi nejúspěšnější projekty lze zařadit např.: 

• inteligentní dopravní systémy,  

• smart hologramy,  

• letecké elektromotory,  

• specifické kompozitní materiály,  

• elektronové mikroskopy atd. 

 

 



TA ČR je užitečný nástroj podpory výzkumu 

www.tacr.cz 

http://www.tacr.cz/index.php 

http://www.tacr.cz/index.php/en/
http://www.tacr.cz/index.php/en/

