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1. Charakteristika organizace a základní údaje

Název organizace:

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky

Sídlo organizace:

Ruská 85/2412, 100 00 Praha 10 – Vršovice

IČ:

03009491

Zřizovatel:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Přehled hlavních činností
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky byla zřízena „Opatřením o zřízení“
Ministerstvem zdravotnictví ČR v souladu s ust. § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky je organizační složkou státu
v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky. Je samostatnou účetní
jednotkou a jejím základním účelem je administrativně-organizační zajištění účelové
podpory aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem
č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, dále jen „zákon o podpoře“).
Agentura v rámci své činnosti pro poskytovatele, tj. MZ ČR, zajišťuje zejména přípravu
programů a dalších aktivit v oblasti aplikovaného biomedicínského výzkumu včetně
veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu programových projektů,
hodnocení a výběr návrhu projektů k poskytnutí účelové podpory na jejich řešení,
připravuje podklady pro poskytování účelové podpory projektů na základě smluv
o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory. Zároveň zabezpečuje
odbornou věcnou kontrolu řešení vybraných podpořených projektů a spolupráci s MZ
při kontrole plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory
a čerpání účelové podpory. Dále zabezpečuje hodnocení a věcnou kontrolu průběhu
řešení a plnění cílů podpořených projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků
a to formou kontroly dílčích a závěrečných zpráv.
Agentura realizuje výše uvedenou činnost pro poskytovatele v souladu s jím
schválenou zadávací dokumentací veřejné soutěže, dále dle jeho zadání a v souladu
s vládou schválenou Národní politikou výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
České republiky na základě provedené veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích
podle zákona o podpoře a to na programové projekty, ve kterých příjemce vyjadřuje,
jakým způsobem a za jakých podmínek přispěje k naplnění cílů programu.
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2. Orgány AZV ČR a Kancelář AZV ČR
Organizační schéma:

2.1 Předseda AZV ČR – prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Předsedu AZV ČR jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Předseda je statutárním
orgánem AZV ČR, zastupuje ji a jedná jejím jménem ve všech jejích činnostech. Určuje
z řad členů předsednictva místopředsedu AZV ČR. Předseda AZV ČR zejména
na návrh předsednictva AZV ČR zřizuje Vědeckou radu, jmenuje a odvolává její členy
včetně místopředsedy. Dále na návrh předsednictva AZV ČR zřizuje odborné
hodnotící panely, jmenuje a odvolává jejich předsedy, místopředsedy a jejich členy.

2.2 Předsednictvo AZV ČR
Předsednictvo je výkonným a koncepčním orgánem AZV ČR, má 5 členů včetně
předsedy. Členy předsednictva AZV ČR jmenuje a odvolává na návrh odborné
veřejnosti předseda AZV ČR s předchozím souhlasem ministra. Funkční období členů
předsednictva AZV ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období
po sobě následující. Statutárním orgánem AZV ČR je její předseda.
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Členové předsednictva:

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (předseda)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (místopředseda)
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
V roce 2016 bylo uskutečněno deset zasedání předsednictva AZV ČR, z toho dvě
zasedání byla společná s vědeckou radou AZV ČR.
Jako výkonný a koncepční orgán Agentury pro zdravotnický výzkum navrhlo
předsednictvo poskytovateli MZ ČR veřejnou soutěž na léta 2017-2020 včetně její
„Zadávací dokumentace“ poskytovateli Ministerstvu zdravotnictví ČR.
Na základě stanoveného postupu hodnocení návrhů projektů navrhlo zřizovateli
výsledek aktuální VES ve VVI vč. návrhu na uzavření smluv na základě rozhodnutí
o poskytnutí účelové podpory MZ ČR na řešení vybraných projektů.
K řádnému plnění svých úkolů v souladu se Statutem AZV ČR spolupracovalo nejen
s MZ ČR, ale i s managementem GA ČR, s předsednictvem ČLS JEP, RVVI, SÚKL,
apod.
Z každého svého jednání zasílá zápis zřizovatelem určenému zástupci.

2.3 Kontrolní rada AZV ČR
Kontrolní rada AZV je odborným poradním orgánem. Má 7 členů, které jmenuje
a odvolává předseda AZV ČR na návrh MZ. Minimálně 1 člen kontrolní rady musí být
zaměstnancem MZ.
Kontrolní rada dohlíží na soulad procesu vyhlášení resortní veřejné soutěže
ve výzkumu vývoji a inovacích, přijímání návrhů projektů, hodnocení návrhů projektů
a kontroly podpořených projektů se zákonem o podpoře, nařízením vlády
č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje a inovací, s metodikou
hodnocení výsledků výzkumu, dalšími předpisy a vyhlášenými pravidly resortní veřejné
soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Kontrolní rada objektivně a nezaujatě hodnotí
ekonomickou stránku návrhů projektů doporučených jednotlivými panely k udělení
účelové podpory a to zejména z hlediska dodržování zadávací dokumentace
a přiměřenosti požadované podpory k řešené problematice. Současně hodnotí
správnost výpočtu uznaných nákladů z pohledu zákona o podpoře a dalších
evropských předpisů.
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2.4 Vědecká rada AZV ČR
Vědecká rada je odborným poradním orgánem AZV ČR. Má 16 členů včetně předsedy
a místopředsedy. Předsedu vědecké rady jmenuje a odvolává předseda AZV ČR
na návrh odborné veřejnosti a MZ. Ostatní členy jmenuje a odvolává předseda AZV
ČR na návrh MZ. Členy vědecké rady jsou předsedové panelů a další zástupci odborné
veřejnosti.
Vědecká rada zejména posuzuje odborné hodnocení projektů navržené jednotlivými
expertními odbornými hodnotícími panely a navrhuje Předsednictvu klíč pro alokaci
účelové podpory. Dále předkládá Předsednictvu AZV ČR ke schválení hodnocení
dílčích a závěrečných zpráv o řešení projektů, navrhuje Předsednictvu zaměření
zdravotnického výzkumu a vývoje a zřízení nebo zrušení panelů, vyhodnocuje
vědeckou úroveň projektů a navrhuje Předsednictvu AZV ČR potřebná opatření
pro svou činnost.
V roce 2016 došlo ke změně člena vědecké rady. Na svou funkci rezignoval
prof.
PharmDr.
Alexandr
Hrabálek,
CSc.
a
byl
nově
jmenován
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
Členové vědecké rady:
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (předseda)
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (místopředseda)
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

2.5 Expertní odborné hodnotící panely Vědecké rady AZV ČR
Panely zajišťují odborné posouzení a hodnocení návrhů programových projektů. Členy
panelů jmenuje a odvolává předseda AZV ČR na návrh Předsednictva AZV ČR, které
vybírá členy panelů z návrhů MZ a odborné veřejnosti. V čele panelu je předseda
a místopředseda.
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Panely zejména vypracovávají interní posudky návrhů programových projektů, zajišťují
vypracování posudků návrhů projektů externími oponenty a připravují podklady
a doporučení pro jednání Vědecké rady. Dále hodnotí dílčí a závěrečné zprávy o řešení
projektů a připravují doporučení pro jednání Vědecké rady týkající se postupů řešení
a výsledků přijatých projektů.
Seznam předsedů a místopředsedů panelů:
P01 Metabolické a endokrinní choroby
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA (předseda) - 1. LF UK
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. (místopředseda) – 3. LF UK

P02 Choroby oběhové soustavy
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., (předseda) - IKEM
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA (místopředseda) – LF UP a FN
Olomouc
P03 Nádorové choroby
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (předseda) - senátor
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (místopředseda) - FN Olomouc

P04 Neurovědy a duševní zdraví
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (předseda) - 1. LF UK
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (místopředseda) - FNUSA

P05 Poruchy imunity a infekční choroby
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (předseda) - FNUSA
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (místopředseda) – Kliniky infekčních nemocí 1. LF
UK a ÚVN

P06 Poruchy orgánové funkce a úrazová a intenzivní medicína
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (předseda) - FN Plzeň
prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. (místopředseda) -1. LF UK
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P07 Věkově specifické skupiny chorob
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (předseda) - 2. LF UK
prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. (místopředseda) - FN Hradec Králové

P08 Biomedicínské technologie
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA (předseda) - FN Brno
doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (místopředseda) - Fyziologický ústav AV ČR

P09 Preventivní medicína a ošetřovatelství
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. (předseda) - FN Hradec Králové
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA (místopředseda) – IPVZ

2.6 Kancelář AZV ČR
Kancelář zajišťuje pro AZV ČR kompletně veškerou administrativně organizační
činnost. V čele Kanceláře AZV ČR je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda
AZV ČR. Kancelář AZV ČR odpovídá zejména za administrativně organizační realizaci
celého průběhu veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, za zpracování podkladů
pro činnost Komise pro přijímání návrhů projektů, expertních odborných hodnotících
panelů, Vědecké rady, Kontrolní rady, Předsednictva AZV ČR a Předsedy AZV ČR.
Zodpovídá za přípravu a zpracování dat do informačního systému Rady vlády
pro výzkum, vývoj a inovace.
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3. VES 2015 - 2019
MZ ČR vyhlásilo na základě svého Programu na podporu zdravotnického
aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 a v souladu se zákonem
o podpoře a platnými evropskými normami, Veřejnou jednostupňovou soutěž
na léta 2015 – 2019 o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického
výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2015“).
Termíny VES 2015:
Vyhlášení soutěže: 27. 6. 2014 (na webových stránkách MZ a zveřejněním
v Obchodním věstníku)
Soutěžní lhůta: 28. 6. 2014 – 1. 9. 2014 (23:59 hod.) včetně
Hodnotící lhůta: 2. 9. 2014 – 31. 3. 2015
Zahájení řešení projektů: 1. 5. 2015
Po vyhlášení výsledků soutěže v r. 2015, z celkového počtu 162 projektů, na vlastní
žádost odstoupilo šest navrhovatelů projektů před uzavřením smlouvy.
V roce 2016 proběhlo hodnocení dílčích zpráv o řešení projektu u 156 projektů.
Hodnocení
probíhala
1. 2. 2016 – 12. 2. 2016.

na

zasedáních

hodnotících

panelů

ve

dnech

Výsledky panelového hodnocení byly předány Vědecké radě AZV ČR, která zasedala
17. 2. 2016.
Členové Vědecké rady AZV ČR se seznámili se zápisy z jednání hodnotících panelů,
s dílčími zprávami a odsouhlasili návrh hodnocení ke všem dílčím zprávám
za rok 2015.
Na základě hodnocení kancelář AZV ČR připravila pro poskytovatele MZ ČR dodatky
ke smlouvám pro 155 projektů.
V průběhu roku 2016 odstoupil jeden řešitel projektu.
Ke dni 31. 12. 2016 pokračuje v řešení 155 projektů.
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4. VES 2016 – 2019
MZ ČR vyhlásilo na základě svého Programu na podporu zdravotnického
aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 a v souladu se zákonem
o podpoře a platnými evropskými normami, Veřejnou jednostupňovou soutěž
na léta 2016 – 2019 o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického
výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2016“).
Termíny VES 2016:
Vyhlášení soutěže: 14. 5. 2015
Soutěžní lhůta: 15. 5. 2015 – 30. 6. 2015 (23:59 hod.) včetně
Hodnotící lhůta: 1. 7. 2015 – 24. 2. 2016
Zahájení řešení projektů: 1. 4. 2016
Příjem návrhů projektů do soutěže – hodnocení formálních náležitostí návrhů
Komise pro přijímání návrhů projektů (KPŽ) posuzovala splnění podmínek veřejné
soutěže ve smyslu § 21 odst. 2 zákona o podpoře u návrhů projektů doručených
Ministerstvu zdravotnictví, resp. Agentuře pro zdravotnický výzkum (AZV) v rámci
VES 2016. KPŽ konstatovala, že do soutěže bylo předloženo celkem 628 návrhů
projektů doručených v soutěžní lhůtě tj. do 30. 6. 2015.
První stupeň hodnocení – hodnocení panelu v 1. fázi a formální náležitosti návrhů,
hodnocení ve Vědecké radě v 1. fázi
Každý návrh projektu byl přidělen k posouzení členům hodnotícího panelu, dvěma
zpravodajům a dvěma posuzovatelům (v případě mezioborových projektů byl navíc
určen třetí zpravodaj z vedlejšího hodnotícího panelu). Po odborném hodnocení
panelů (1. zasedání) byly navrženy k vyřazení návrhy projektů hodnocených panelem
kategorií C.
První zasedání panelů proběhlo ve dnech 24. 8. 2015 – 4. 9. 2015.
Výsledky panelového hodnocení byly předány Vědecké radě AZV ČR, která zasedala
14. 9. 2015.
Členové Vědecké rady AZV ČR se seznámili se zápisy z jednání hodnotících panelů,
s posudky zpravodajů a s údaji o zařazení projektů do jednotlivých kategorií.
Po projednání návrhů příslušných hodnotících panelů Vědecká rada AZV ČR
doporučila návrhy projektů, které nezařadila v první fázi hodnocení do kategorie C,
zaslat prostřednictvím kanceláře AZV ČR českým externím a zahraničním oponentům.
Do 2. fáze hodnocení tedy postoupilo 396 návrhů projektů.
Druhý stupeň hodnocení – hodnocení panelu a Vědecké rady ve 2. fázi na základě
dvou externích oponentských posudků (český a zahraniční)
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Byl získán alespoň jeden posudek k návrhu projektu od zahraničního oponenta
a alespoň jeden posudek k návrhu projektu od českého externího oponenta. Panely
provedly ekonomické hodnocení návrhů projektů. Panel rozdělil všechny návrhy
projektů do tří skupin a navrhl pořadí projektů kategorie A a B a C.
Druhé zasedání hodnotícího panelu proběhlo ve dnech 11. 1. 2016 – 20. 1. 2016.
Výsledky panelového hodnocení byly předány Vědecké radě AZV ČR, která zasedala
28. 1. 2016.
Členové Vědecké rady AZV ČR se seznámili s návrhy hodnotících panelů a porovnali
návrhy projektů všech hodnotících panelů, včetně jejich ekonomického hodnocení.
Návrhy Vědecké rady AZV ČR byly po hlasování předloženy Předsednictvu AZV ČR.
Ve druhé fázi skončilo celkem 97 návrhů projektů v kategorii A, 176 návrhů bylo
hodnoceno B a 123 návrhů skončilo v kategorii hodnocení C.
Třetí stupeň hodnocení – Předsednictvo AZV ČR
S přihlédnutím k návrhům Vědecké rady Předsednictvo AZV připravilo návrh
konečného rozhodnutí o financování projektů.
Konečná alokace finančních prostředků ve VES 2016
Celkově bylo v průběhu hodnotící fáze soutěže nedoporučeno k financování 355
návrhů projektů, do případné finanční alokace postoupilo 273 návrhů projektů.
Závěr:
Předsednictvo AZV ČR předložilo poskytovateli MZ ČR seznam doporučených návrhů
projektů k financování, včetně alokace finančních prostředků ve výši 289,4 mil. Kč
pro rok 2016.
Celkově se navrhuje financovat z této soutěže 139 projektů
(tj. 22,13% z celkového počtu přijatých návrhů projektu)
Poskytovatel - MZ ČR návrh Předsednictva AZV ČR schválil.
Kancelář AZV ČR administrativně zabezpečila celý průběh soutěže a na základě
schválení poskytovatele připravila k podpisu smlouvy k alokovaným projektům, které
byly rozeslány příjemcům účelové podpory a následně podepsány příjemcem
a poskytovatelem v zákonné lhůtě.
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5. VES 2017 – 2020
MZ ČR vyhlásilo na základě svého Programu na podporu zdravotnického
aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 a v souladu se zákonem
o podpoře a platnými evropskými normami, Veřejnou jednostupňovou soutěž
na léta 2017 – 2020 o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického
výzkumu a vývoje (dále jen „VES 2017“).
Termíny VES 2017:
Vyhlášení soutěže: 16. 5. 2016
Soutěžní lhůta: 17. 5. 2016 – 30. 6. 2016 (23:59 hod.) včetně
Hodnotící lhůta: 1. 7. 2016 – 24. 2. 2017
Zahájení řešení projektů: 1. 4. 2017
Příjem návrhů projektů do soutěže – hodnocení formálních náležitostí návrhů
Komise pro přijímání návrhů projektů (KPŽ) posuzovala splnění podmínek veřejné
soutěže ve smyslu § 21 odst. 2 zákona o podpoře u návrhů projektů doručených
Ministerstvu zdravotnictví, resp. Agentuře pro zdravotnický výzkum (AZV) v rámci
VES 2017. KPŽ konstatovala, že do soutěže bylo předloženo celkem 473 návrhů
projektů doručených v soutěžní lhůtě tj. do 30. 6. 2016.
První stupeň hodnocení – hodnocení panelu v 1. fázi a formální náležitosti návrhů,
hodnocení ve vědecké radě v 1. fázi
Každý návrh projektu byl přidělen k posouzení členům hodnotícího panelu, dvěma
zpravodajům a dvěma posuzovatelům (v případě mezioborových projektů byl navíc
určen třetí zpravodaj z vedlejšího hodnotícího panelu). Po odborném hodnocení
panelů (1. zasedání) byly navrženy k vyřazení návrhy projektů hodnocených panelem
kategorií C.
První zasedání panelů proběhlo ve dnech 30. 8. 2016 – 9. 9. 2016.
Výsledky panelového hodnocení byly předány vědecké radě AZV ČR, která zasedala
13. 9. 2016.
Členové vědecké rady AZV ČR se seznámili se zápisy z jednání hodnotících panelů,
s posudky zpravodajů a s údaji o zařazení projektů do jednotlivých kategorií.
Po projednání návrhů příslušných hodnotících panelů vědecká rada AZV ČR
doporučila návrhy projektů, které nezařadila v první fázi hodnocení do kategorie C,
zaslat prostřednictvím kanceláře AZV ČR českým externím a zahraničním oponentům.
Do 2. fáze hodnocení tedy postoupilo 280 návrhů projektů.
Další fáze hodnocení bude probíhat v roce 2017.
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6. Informační systém výzkumných projektů
Ve IV. Q 2015 oslovila AZV ČR svůj nadřízený orgán MZ ČR se žádostí o vývoj nového
informačního systému pro potřebu administrace veřejných soutěží ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovací z důvodu nevyhovujícího systému Gris organizace
GA ČR, doposud používaným AZV ČR, pro její požadavky a potřeby, a to především
ve způsobu hodnocení návrhů projektů, který byl diametrálně odlišný od způsobu
hodnocení AZV ČR a vyžadoval vyšší administrativní a časovou náročnost.
MZ ČR žádost schválilo a zadalo úplné zajištění a správu nového informačního
systému organizační složce státu - Koordinačnímu středisku pro resortní
zdravotnické informační systémy (dále jen KSRZIS).
V průběhu ledna 2016 byla uzavřena „Smlouva o dílo“ mezi KSRZIS a zhotovitelem
díla.
V měsíci lednu byl zahájen vývoj nového informačního systému pod názvem
„Informační systém výzkumných a inovativních projektů“ („ISVP“). Předpokládané
dokončení díla bylo stanoveno na IV. Q 2016.
KSRZIS v srpnu 2016 oslovilo AZV ČR a požádalo o kompletní otestování nového
systému. Při testování byly zjištěny zásadní nedostatky, které by neumožňovaly
administrativně zpracovat plánované veřejné soutěže. AZV ČR navrhla dílo nepřebírat,
zhotovitel by měl dílo, na základě zjištěných nedostatků, dopracovat a opětovně
otestovat.
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7. Klinické doporučené postupy
Agentura pro zdravotnický výzkum ČR ve spolupráci s Ústavem zdravotnických
informací a statistiky ČR zahájila přípravu na tvorbě metodiky KDP, tj. klinické
doporučené postupy.
Postup přípravy:
1. Úkol zadaný ministrem zdravotnictví – aplikační a technologická podpora – ÚZIS
2. MZ ČR stanovení priorit a financování tvorby KDP ve spolupráci s AZV –
organizace, administrace
3. Tvorba a oponentura KDP (odborná veřejnost)
4. Posouzení KDP (AZV, odborná komise)
5. Schválení KDP – MZ ČR, AZV, plátci zdravotní péče
6. Publikování – portál MZ ČR
7. Úhrady – dopady do legislativy
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8. Agenda certifikace metodik – jako uznatelných
výsledků výzkumu a vývoje
Dne 11. srpna 2016 byla Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky pověřena
Ministerstvem zdravotnictví ČR k zajištění agendy certifikace metodik Ministerstvem
zdravotnictví jako uznatelných výsledků výzkumu a vývoje, na základě Příkazu
ministra číslo 11/2016 s názvem Postup certifikace metodik Ministerstvem
zdravotnictví jako uznatelných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
a stanovení postupu ve věci vydání stanoviska Ministerstva zdravotnictví
k využitelnosti výsledku výzkumu a experimentálního vývoje a inovací typu N(met),
schváleného poradou vedení konanou dne 1. června 2016, a vydaného dne
21. července 2016.
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9. Hospodaření AZV ČR
Pro činnost organizační složky státu byly Ministerstvem zdravotnictví schváleny
a rozpočtovým opatřením převedeny na rok 2016 finanční prostředky ve výši
19.777.871,- Kč. Na základě rozpočtového opatření byla v roce 2016 částka navýšena
o 490.887,- Kč.
Agentura pro zdravotnický výzkum ČR v roce 2016 hospodařila s celkovou částkou
20.268.758,- Kč.

Příjmy Agentury
V roce 2016 nebyly zřizovatelem rozpočtovány Agentuře pro zdravotnický výzkum ČR
žádné příjmy.

Výdaje Agentury
Prostředky na platy zaměstnanců byly rozpočtovány v celkové výši 7.198.295,- Kč.
Čerpáno na platy zaměstnanců v pracovním poměru bylo 5.598.888,- Kč.
Položka ostatní osobní výdaje byla rozpočtována v celkové výši 6.272.700,- Kč.
Čerpáno bylo 3.341.600,- Kč. Jednalo se především o odměny vyplácené na základě
dohod o provedení práce členům expertních skupin, kteří jsou vysoce kvalifikovanými
odborníky ve svých oborech.
Další výdaje z rozpočtového opatření v celkové částce 1.143.970,39 Kč byly čerpány
na zajištění a chod Agentury pro zdravotnický výzkum ČR. Hodnotově největší položky
čerpání rozpočtu tvořilo zajištění kancelářských a technických potřeb a platby
za užívání kanceláří.

Závěr k hospodaření Agentury
Z částky 20.268.758,- Kč přidělené rozpočtovým opatřením MZ ČR celkově Agentura
pro zdravotnický výzkum České republiky čerpala částku 12.694.283,39 Kč.
Peněžní prostředky na chod a zajištění zřízené Agentury pro zdravotnický výzkum
České republiky, organizační složky státu, byly vynakládány hospodárně a v souladu
s platnou legislativou.
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