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Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže Programu aplikovaného 
výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA 

 
 

TA ČR předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o 
poskytnutí podpory s následujícími projekty: 

POŘADÍ ID 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

1 TD020299 

Analýza environmentálních dopadů 
regulace a predikce vývoje v sektoru 
energetiky panevropským dynamickým 
modelem TIMES Univerzita Karlova v Praze   

2 - 3  TD020037 

Využívání poznatků sociálního šetření v 
sociální práci se žadateli o příspěvek na 
péči 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 
v.v.i.   

2 -3  TD020039 

Systém ukazatelů zdanění 
mezinárodních společností v České 
republice Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.   

4 TD020010 

Optimalizace a zefektivnění zadávání a 
kontroly veřejných soutěží v osobní 
železniční dopravě v ČR v kontextu 
společných politik EU. Masarykova univerzita Univerzita Karlova v Praze 



 

POŘADÍ ID 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

5 TD020040 
Nástroje podpory technicko-
ekonomických procesů řízení České vysoké učení technické v Praze   

6 TD020241 

Příprava a zavedení metodických 
postupů pro řešení rozvoje venkovské 
krajiny opatřeními pozemkových úprav 
v kontextu realizace společných politik 
EU AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 
v.v.i., 
Mendelova univerzita v Brně, 
Vysoké učení technické v Brně 

7-8 TD020342 
Rozvoj metodiky pro modelování 
rozptylu znečišťujících látek v atmosféře ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.   

7-8 TD020346 

Systém na podporu rozhodování při 
tvorbě odrůdové zemědělské politiky v 
ČR II Mendelova univerzita v Brně   

9 TD020249 

Metodika hodnocení hospodárnosti 
účelové podpory pro aplikovaný výzkum 
a vývoj ve firmách Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.   

10 TD020251 Model predikující vývoj počtu vězňů Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.   

11 TD020333 
Metodika hodnocení ekonomicky 
spjatých skupin ČR CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.   

12-13 TD020020 

Zvýšení efektivnosti využívání 
povrchových vod posílením 
ekonomických nástrojů v rámci 
existujících alokačních mechanismů IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka, v.v.i. 

12-13 TD020254 
Vliv přeshraniční spolupráce na 
regionální rozvoj českého pohraničí Masarykova univerzita 

Západočeská univerzita v Plzni, 
Univerzita Karlova v Praze,  
Univerzita Palackého v Olomouci 



 

POŘADÍ ID 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

14-15 TD020121 
Publikace dat statistických ročenek ve 
standardu otevřených dat Vysoká škola ekonomická v Praze KOMIX s.r.o. 

14-15 TD020202 

Stanovení potřebnosti veřejných 
investic v území s důrazem na účelnost, 
efektivnost a hospodárnost 

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a 
regionů, s.r.o.  

Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

16 TD020163 

Interaktivní nástroje a metody pro 
identifikaci a analýzu hodnot a 
problémů pro územně analytické 
podklady Česká zemědělská univerzita v Praze   

17 TD020183 

Integrovaný model hodnocení 
zdravotních a environmentálních rizik z 
povrchové těžby hnědého uhlí Univerzita Karlova v Praze 

ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. 
o. 

18-20 TD020064 

Analýza služeb urbánních ekosystémů 
a jejich vliv na kvalitu života obyvatel 
měst v ČR 

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, 
v.v.i. Iris o.p.s. 

18-20 TD020084 

Analýzy a hodnocení sociálně 
ekonomických dopadů na rozvoj 
společnosti v územích chráněných pro 
akumulaci povrchových vod 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka, veřejná výzkumná instituce   

18-20 TD020141 
Metodika prevence ztráty bydlení v 
České republice 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 
v.v.i.   

21-22 TD020112 

Regulace veřejných služeb ve vodním 
hospodářství se zaměřením na dodávky 
pitné vody a odkanalizování obyvatel Česká zemědělská univerzita v Praze 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka, v.v.i. 

21-22 TD020239 

Posilování právní jistoty při technickém 
posuzování dopravních nehod s chodci 
za snížené viditelnosti Vysoké učení technické v Brně   



 

POŘADÍ ID 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

23-25 TD020190 

Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem 
vytvořit návrhy změn legislativy, které 
by umožnily zvýšení výnosů z 
insolvenčních řízení pro věřitele a tím 
by napomohly zvýšení 
konkurenceschopnosti české 
ekonomiky. Vysoká škola ekonomická v Praze   

23-25 TD020339 
Metodika DIPEx v oblasti aktivního 
stárnutí Univerzita Palackého v Olomouci 

Pražská vysoká škola psychosociálních 
studií, s.r.o. 

23-25 TD020354 

Scénáře budoucího vývoje 
mikroregionu jaderné elektrárny 
Dukovany s využitím přístupu Territorial 
Impact Assessment Univerzita Karlova v Praze Energetické Třebíčsko 

26 TD020164 
Integrace plánování k udržitelnosti na 
městské úrovni Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.   

27 TD020083 
Scénáře strategických šoků: budoucí 
prostředí veřejných politik Univerzita Karlova v Praze   

28 TD020218 

Posuzování možností využití bioplynu 
pro energetickou bezpečnost a rozvoj 
obcí a mikroregionů Česká bioplynová asociace o.s. Ekoport o.s. 

29 - 31 TD020176 

Náklady na poskytování ošetřovatelské 
a rehabilitační péče v pobytových 
zařízeních sociálních služeb 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 
v.v.i.   

29 - 31 TD020217 
Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 
bez veřejné podpory ECO trend Research Centre s.r.o. AgEnDa o.s. 

29 - 31 TD020381 
Reforma veřejných služeb 
zaměstnanosti v ČR 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 
v.v.i.   



 

POŘADÍ ID 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

32 TD020325 Hodnocení inovací Vysoká škola ekonomická v Praze   

33 - 34 TD020113 
Dopady socio-ekonomických změn ve 
společnosti na spotřebu vody 

Výzkumný ústav vodohospodářský T G. 
Masaryka, v.v.i.   

33 - 34 TD020352 

Hodnocení nákladové přiměřenosti v 
rámci dosahování dobrého stavu 
vodních útvarů 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka, v.v.i. 

35-36 TD020018 

Mechanismy spolupráce měst a obcí ve 
vztahu k novým integrovaným 
přístupům EU GaREP, spol. s r.o. 

 

35-36 TD020161 

Vodní rekreace – koupání v přírodních 
koupalištích a dalších povrchových 
vodách Státní zdravotní ústav 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

37 TD020017 

Hodnocení vlivu pracovního prostředí 
blokových dozoren průmyslových 
provozů na spolehlivost výkonu 
operátorů VÚJE Česká republika s.r.o.   

38-40 TD020220 

Omezení rizik spojených s používáním 
pesticidů založené na analýze 
ekonomiky vybraných komodit a 
hodnocení vlivu pesticidů na životní 
prostředí Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 

Výzkumný ústav zemědělské techniky, 
v.v.i., 
AG-info, s.r.o., 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

38-40 TD020320 
Zvýšení efektivity ochrany autorských 
práv v kartografii a geoinformatice Univerzita Palackého v Olomouci   

38-40 TD020323 

Strategické plánování obcí, měst a 
regionů: výzvy, problémy, možnosti 
řešení Západočeská univerzita v Plzni   



 

POŘADÍ ID 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

41 TD020306 

ProVaZ: Projekce vzdělání a 
zaměstnanosti.Vytvoření a verifikace 
modelu pro analýzy a projekce 
kvalifikačních potřeb pracovního trhu v 
ČR a reprodukce kvalifikované pracovní 
síly na základě komparace existujících 
modelů v zemích EU a USA. Univerzita Karlova v Praze   

42 TD020099 

Empirické modely manipulace s 
veřejnými zakázkami: Evidence z 
České republiky Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.   

43-46 TD020047 

Regionální cenový index jako indikátor 
reálných sociálních a ekonomických 
disparit Technická univerzita v Liberci   

43-46 TD020048 

Specializované mapy a systémy na 
podporu seniorů a spolupráce 
participujících aktérů pro rozvoj 
dobrovolnictví Slezská univerzita v Opavě   

43-46 TD020134 

Metodika řízení diverzity a slaďování 
pracovního a soukromého života na 
pracovišti Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.   

43-46 TD020188 

Návrh metodik kvantitativní empirické 
identifikace sociálně slabších 
demografických skupin a analýzy 
existujících interakcí s daňově-
dávkovými a dalšími nástroji sociální 
politiky státu Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.   

47-48 TD020071 Metody tvorby strategických Univerzita Karlova v Praze   



 

POŘADÍ ID 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

environmentálních výhledů 

47-48 TD020216 

Hodnocení ekonomických dopadů v 
rámci systému Regional Sources 
Assessment 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem ECO trend Research centre s.r.o. 

49 TD020049 

Využití cenového mechanismu pro 
regulaci turismu a financování péče o 
zvláště chráněná území ČR Univerzita Karlova v Praze   

50 TD020304 
Plánování odpadového hospodářství na 
municipální úrovni ARTEZIS, s.r.o.   

51 TD020400 

Využití regionálních případových studií 
udržitelného rozvoje ve vysokoškolské 
výuce a pro tvorbu tzv. Open 
Educational Resources Univerzita Karlova v Praze   

52 TD020137 

Adaptace nabídky a poptávky po 
vysokoškolském studiu vzhledem k 
probíhajícím demografickým změnám Univerzita Karlova v Praze   

53-56 TD020150 
Vývoj a aplikace nových metod 
monitorování kvality života v regionech Česká zemědělská univerzita v Praze   

53-56 TD020211 

Krajinná paměť jako dědictví venkova – 
proměny české kulturní krajiny v 
mentálním obraze jejích obyvatel. Mendelova univerzita v Brně   

53-56 TD020277 
Otevřená propojitelná data v oblasti 
veřejných rozpočtů Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Karlova v Praze 



 

POŘADÍ ID 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

53-56 TD020309 

Aplikace geoinformačních technologií 
pro efektivní správu, ochranu, osvětu a 
využívání kulturních hodnot historických 
parků a zahrad EKOTOXA s.r.o.   

57-58 TD020046 Proměny kvality pracovního života Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

57-58 TD020291 

Výzkum vývoje profesní orientace 
studentů středních škol s ohledem na 
parametrizaci jejich dalšího studia a trh 
práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně   

59 TD020248 

Vývoj zdokonalené verze dotazníku 
SIPP, včetně zvýšení možnosti jeho 
uplatnění v praxi Česká zemědělská univerzita v Praze   

60 TD020259 

Nové metody zefektivnění regenerace 
brownfields umožňující optimalizaci 
rozhodovacích procesů Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví, v. v. i. 

61-62 TD020120 

Studium a podpora procesů 
participativní tvorby regionálních 
strategií udržitelného rozvoje území s 
využitím metody analýzy aktérů Univerzita Karlova v Praze   

61-62 TD020138 

Optimalizace procesu nákupu externích 
poradenských služeb pro uchazeče a 
zájemce o zaměstnání evidované na 
Úřadu práce České republiky Národní vzdělávací fond, o.p.s.   

63 TD020170 

Sociální komunikace a budování důvěry 
v procesu výběru lokality pro hlubinné 
úložiště vyhořelého jaderného paliva a 
radioaktivních odpadů Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.   



 

POŘADÍ ID 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

64 TD020399 

Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních 
služeb na území města Písku jako obce 
s rozšířenou působností do r. 2030 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí   

65 TD020266 
Technické nástroje k identifikaci 
znečištění 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka, veřejná výzkumná instituce   

66 - 67 TD020127 

Rozšíření datové základny pro 
rozhodování o politice kampaní ke 
snížení nehodovosti na pozemních 
komunikacích Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.   

66 - 67 TD020357 
Optimalizace výsadeb dřevin 
pohlcujících prachové částice ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.   

68 - 69 TD020272 

Inovační potenciál Plzeňského kraje - 
stimul pro posílení teritoriální 
soudržnosti plzeňské aglomerace a 
příhraničních regionů Západočeská univerzita v Plzni   

68 - 69 TD020281 

Sledování vývoje změn v území 
(územní dynamika) jako nástroj pro 
sledování a snižování disparit regionů Civitas per Populi T-MAPY spol. s r. o. 

70 TD020375 
Čína ve východní části Evropy: Česká 
strategie sebeprosazení Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. 

  
 

71 TD020230 
MATURITA EFEKTIVNÍ A SOCIÁLNĚ 
SPRAVEDLIVÁ Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. 

ISEA - Institut pro sociální a ekonomické 
analýzy, o.s. 

72-73 TD020195 

Nové postupy pro zpracování a využití 
databáze nezaměstnaných k hodnocení 
programů aktivní politiky zaměstnanosti 
a dalších opatření k začlenění na trhu 
práce. 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 
v.v.i.   



 

POŘADÍ ID 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

72-73 TD020359 

Model predikce nelegálních daňových 
úniků na DPH v ČR identifikující 
množinu rizikových plátců Česká zemědělská univerzita v Praze ACREA CR, spol. s r.o. 

74-76 TD020078 

Posuny v regionálních hodnotových 
strukturách ve společnosti České 
republiky, jako základ pro účinné 
zaměření rozvoje trhu práce, poklesu 
nezaměstnanosti a minimalizaci 
sociálního vyloučení Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.   

74-76 TD020308 

Výzkum ekonomických dopadů 
zavedení mýtného na silnicích první 
třídy na krajské rozpočty ve vztahu ke 
zvýšeným nákladům na údržbu více 
zatížených silnic nižších tříd B.I.B.S., a.s. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

74-76 TD020332 
Veřejnoprávní aspekty ochrany 
spotřebitelů Vysoká škola ekonomická v Praze   

77-78 TD020094 
Využití senzoriky pro zefektivnění péče 
o stárnoucí a hendikepovanou populaci Západočeská univerzita v Plzni Univerzita Palackého v Olomouci 

77-78 TD020224 
Dopadové evaluace veřejných 
programů v oblasti ŽP Vysoká škola ekonomická v Praze   

79-82 TD020330 
Vybrané aspekty péče o seniory z 
hlediska sociálního začleňování 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 
v.v.i., Praha   

79-82 TD020368 

Prevence segregace a podpora sociální 
integrace zahraničních zaměstnanců 
firem zpracovatelského průmyslu v 
místech jejich pracovišť a bydlišť Univerzita Karlova v Praze Multikulturní centrum Praha 



 

POŘADÍ ID 
PROJEKTU 

NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK 

79-82 TD020395 

Kraje a města 2.0 - zefektivnění role 
regionů a municipalit v rozhodovacím 
procesu Evropské unie Centrum pro studium demokracie a kultury   

79-82 TD020397 
Implementace vícevrstvé neuronové 
sítě v edukačním procesu Česká zemědělská univerzita v Praze   
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