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Složení a historie TA ČR 

Složení KR TA ČR 
 

 

 

 

 

 

Z historie KR TA ČR 

• 1. zasedání KR TA ČR se uskutečnilo 2. května 2011 (9 členů), 

• V květnu 2012 ukončil činnost v KR Jan Zábský, MBA (8 členů), 

• V plném složení (10 členů) zasedá KR TA ČR od října 2014, 

• Funkční období členů Kontrolní rady je čtyřleté, s možností 

jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. 
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Dle zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), část první, 

hlava VIII, § 36a, odst. 8 je Kontrolní rada Technologické agentury 

České republiky kontrolním orgánem Technologické agentury České 

republiky, který  

• kontroluje rozdělování finančních prostředků TA ČR, 

• kontroluje hospodaření s majetkem státu, k němuž má 

TA ČR příslušnost hospodaření,  

• projednává stížnosti na postup poskytovatele 

při hodnocení návrhu programového projektu, 

• předkládá svá stanoviska předsednictvu TA ČR. 

Legislativa / vnitřní předpisy 



• Od svého založení se KR TA ČR intenzivně zabývala otázkou složení, výběru 

a kvality oponentů, registrovaných v databázi TA ČR.  

• Dosavadní analýzy ukázaly, že existují oponenti, kteří jsou vedeni jako 

odborníci pro několik, často i velmi vzdálených, oborů. Ve spolupráci s VR 

TA ČR a Př TA ČR došlo k výrazným úpravám databáze oponentů, množství 

hlavních a vedlejších oborů uváděných oponenty a zároveň byla upravena 

pravidla pro zápis oponentů do databáze TA ČR (kontrola životopisů 

s označenými obory, e-learningová školení, atd.). 

• Na základě úpravy vnitřních předpisů TA ČR se v roce 2013 začali členové KR 

účastnit v roli pozorovatelů jednání jednotlivých orgánů v hodnoticím 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 

při kontrole hodnotícího procesu v roli pozorovatelů prozatím nenalezli žádné 

nedostatky. 

• V roce 2014 pak KR předložila všem členům hodnoticích orgánů dokument 

„Poučení z činnosti KR TA ČR – hodnotící proces programů TA ČR, 

Zkušenosti a doporučení KR pro činnost hodnotících orgánů TA ČR“  

Kontrola oponentů 

a hodnotícího procesu 



• Na základě vlastních analýz a po zkušenostech z řešení řady stížností 

navrhla KR množství úprav, které vedly ke zkvalitnění a zjednodušení 

procesu hodnocení napříč všemi programy.  

• Důkazem úspěšnosti provedených kroků je fakt, že oproti předchozím 

letům dochází ke snižování počtu stížností (navzdory trendu 

zintenzivňující se soutěže o rozdělovanou podporu). 

• Na základě poznatků, které KR TA ČR získala během projednávání 

stížností, byla ze strany KR vznesena celá řada připomínek zejména k:  
– Zadávací dokumentaci,  

– Způsobu podání návrhu projektu a 

– Hodnotícímu procesu. 

• Na základě připomínek KR bylo dosaženo zejména: 
– Výrazného snížení počtu stížností, 

– Výrazného snížení počtu projektů vyřazených z formálních důvodů, 

– Zjednodušení podání návrhu projektu, 

– Možnost dodatečného doplnění chybějících nebo neúplných dokumentů 

v rámci formální kontroly projektu, atd. 

Projednávání stížností 



Název programu 
Rok 

2011 2012 2013 2014 

ALFA  

   - 2. výzva 

počet projektů celkem 832     

 z toho počet stížností [%] 10,22 3,49     

OMEGA  

   - 1. výzva 

počet projektů celkem 123     

 z toho počet stížností [%] 10,57 2,44     

CENTRA KOMPETENCE 

   - 1. výzva 

počet projektů celkem 129     

 z toho počet stížností [%] 16,28 10,85     

ALFA  

   - 3. výzva 

počet projektů celkem   995   

 z toho počet stížností [%]   0,80 4,92   

OMEGA  

   - 2. výzva 

počet projektů celkem     228   

 z toho počet stížností [%]     5,70   

CENTRA KOMPETENCE  

   - 2. výzva 

počet projektů celkem     82 

 z toho počet stížností [%]     9,76 3,66 

ALFA  

   - 4. výzva 

počet projektů celkem       1019 

 z toho počet stížností [%]       4,32 

GAMA  

   - 1. výzva 

počet projektů celkem       31 

 z toho počet stížností [%]       6,45 

EPSILON  

   - 1. výzva 

počet projektů celkem       725 

 z toho počet stížností [%]       0,28 

Stížností celkem v jednotlivých obdobích 119 54 70 51 

        z toho počet stížností, kterým bylo vyhověno [%] 21,85 11,11 5,71 7,84 

        z toho počet stížností, které byly zamítnuty [%] 78,15 88,89 94,29 92,16 

Projektů podaných celkem v hodnoceném období 1084 2079 1305 1857 

        z toho stížností celkem [%] 10,98 2,60 5,36 2,75 



Úspěšnost žadatelů v programech TA ČR je dána zejména celkovým 

objemem disponibilních finančních prostředků pro jednotlivé 

programy a finanční náročností jednotlivých projektů. 

Název programu (rok vyhlášení) 
Počet 

podaných 

projektů 

Počet 

podpořených 

projektů 

Počet 

podpořených 

projektů [%] 

ALFA - 1. výzva (2010) 657 256 39,0 

ALFA - 2. výzva (2011) 832 249 29,9 

OMEGA - 1. výzva (2011) 123 46 37,4 

CENTRA KOMPETENCE - 1. výzva (2011) 127 21 16,5 

ALFA - 3. výzva (2012) 994 167 16,8 

OMEGA - 2. výzva (2013) 228 82 36,0 

CENTRA KOMPETENCE - 2. výzva (2013) 82 13 15,9 

ALFA - 4. výzva (2013) 1019 298 29,2 

GAMA - 1. výzva (2014) 31 10 32,3 

EPSILON - 1. výzva (2014) 725 Probíhá hodnocení 

Celkem 4093 1142 27,9 

Úspěšnost v programech TA ČR 



1) Ve spolupráci s PřTA a KaTA byly dopracovány vnitřní 

směrnice  

„SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejné 

soutěži“ 

„SME-09 Směrnice o účasti členů Kontrolní rady 

TA ČR na jednání hodnoticích orgánů“ 

2) Snaha po zdokonalení a podstatném zjednodušování 

zadávací dokumentace 
 

Další činnost 



• Podporujme silné a úspěšné týmy ať jsou „světové“ 

– podporujme týmy, které znásobily vložené prostředky a přinesly PLACENOU spolupráci 

na evropském i světovém VaV, staly se jeho součástí atd.,  

– Opusťme někdy užívanou tezi „…ti již dostali dost…“ 

• Poučme se při z existujících programů v EU a ve světě 

– Chceme striktní oddělení základního a aplikovaného výzkumu, které fakticky 

znemožňuje účinné převádění moderní teorie do aplikovaných výsledků 

a produktů? 

Klaďme důraz na kvalitní výzkum bez ohledu, zda jde o základní nebo aplikovaný  

(praxe H2020 a částečně i NSF) 

– Připusťme slučování financí z více zdrojů  

(např. více agentur pro jeden projekt) je u nás málem zločin (hlavně pro GA ČR je to 

těžko představitelná věc, obavy z dvojího financování) x důraz na synergické 

financování z více zdrojů (např. H2020 + strukturální fondy + případné další grantové 

prostředky) 

Závěrečné poznámky/náměty 

k diskuzi na téma  

„co potřebuje český výzkum?“ 



• Opusťme pravidlo „neúspěch se trestá“ 

– Chceme vysoce ambiciózní (a tím i rizikové) projekty? 

– Je lepší navrhovat to co je snadno dosažitelné, nebo nejlépe už vyřešené 

a bez rizika 

– Netrestejme projekty s více výstupy než bylo plánováno 

– i neúspěch je (akceptovatelný) výsledek, že se něco nepovede se může 

stát (H2020 a hlavně NSF) 

• Zjednodušme pravidla a zadávací dokumentaci projektů, 

odborné a transparentní hodnotící proces 

– Klaďme důraz na formální správnost projektu,  

– Zrušme nesmyslně složitá pravidla a omezme administrativu 

– Klaďme důraz na kvalitu výzkumu,  

– Zaveďme pravidla stabilní a smysluplná, relativně jasně interpretovatelná 

Závěrečné poznámky/náměty 

k diskuzi na téma  

„co potřebuje český výzkum?“ 



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/

