
1. Jaké množství prostředků ÚMV obdržel ze státního rozpočtu od roku 2013 celkem? 
 
Následující tabulka uvádí výši pravidelné podpory instituce: 
 

Rok částka (tis. Kč) 

2013 25 289 

2014 23 765 

2015 25 178 

2016 29 802 

2017 26 486 

 
Poznámka:. Detailní strukturu celkových nákladů a výnosů ÚMV  i formou dotací a grantů z veřejných prostředků naleznou zájemci 
v jednotlivých výročních zprávách ÚMV. (https://iir.cz/static/dokumenty) 

 
 
2. Kolik z těchto prostředků bylo prostřednictvím TAČR, a to v rámci programu Beta a Beta 2 (v jehož radě je MZV 
zastoupeno)?  
 
Zmíněné programy Beta a BETA2 jsou programy veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji pro potřeby státní 
správy. 
MZV není poskytovatelem účelové podpory výzkumu a vývoje. Poskytovatelem veřejné podpory je Technologické 
agentura  České republiky (TA ČR). Zadávání veřejných zakázek je plně v gesci poskytovatele. S dotazem na přímá 
zadání ÚMV proto doporučujeme obrátit se na TA ČR. 
 

3. Kolik projektů bylo v rámci Beta a Beta 2 přiděleno ÚMV na základě tzv. "Přímého zadání “ (které je v přímé gesci 
MZV) a jak bylo toto přímé zadání zdůvodněno?  

Zmíněné programy Beta a BETA2 jsou programy veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji pro potřeby státní 
správy. 
MZV není poskytovatelem účelové podpory výzkumu a vývoje. Poskytovatelem veřejné podpory je Technologické 
agentura  České republiky (TA ČR). Zadávání veřejných zakázek je plně v gesci poskytovatele. S dotazem na přímá 
zadání ÚMV proto doporučujeme obrátit se na TA ČR. 

 
4. Jaké množství prostředků ÚMV obdržel od roku 2013 přímo z rozpočtové kapitoly MZV? 

 
Rok částka (tis. Kč) 

2013 8 372 

2014 10 652 

2015 12 728 

2016 15 023 

2017 15 179 

 
5. Jaké množství prostředků ÚMV obdržel z nástrojů "dotace v prioritních oblastech zahraniční politiky" a 
"operativní analýzy" zahraniční politiky MZV? 
 

A) DOTACE 

 
Rok částka (tis. Kč) 

2013 63 

2014 0 

2015 249 

2016 315 

2017 353 

 

https://iir.cz/static/dokumenty


 

B) OPERATIVNÍ ANALÝZY 

 

Rok částka (tis. Kč) 

2013 0 

2014 60 

2015 0 

2016 0 

2017 24 

 

 

 


