
Finanční zabezpečení řešení koncepce rozvoje instituce v období 2020 - 2024 

 

V následujících tabulkách je uvedeno členění nákladů hrazených z institucionální podpory na 

období 2020 – 2024 

 

Finanční zabezpečení řešení koncepce rozvoje instituce  

  

Uznané náklady výzkumu v roce 2020  

 

 

Celkem v 

Kč 

z toho hrazeno 

z 

institucionální 

podpory v Kč 

Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné 

zaměstnance, techniky a další pomocný personál 

příjemce, popřípadě osoby, jejíž je příjemce 

organizační složkou, včetně zaměstnanců dělnických 

profesí, podílející se na řešení  

5 115 000 4 915 000 

Náklady nebo výdaje na přístroje, stroje, zařízení, 

pozemky a budovy a další hmotný a nehmotný 

majetek používaný výhradně a trvale pro výzkumnou 

činnost v přímé souvislosti s řešením 

220 000 220 000 

Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s 

řešením  
1 000 000 900 000 

Cestovní náhrady v přímé souvislosti s řešením  100 000 100 000 

Náklady na mezinárodní spolupráci při řešení  80 000 80 000 

Náklady na zveřejnění výsledků, včetně nákladů na 

zajištění práv k výsledkům výzkumu 
200 000 200 000 

Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v 

přímé souvislosti s řešením, např. administrativní 

náklady, náklady na pomocný personál a 

infrastrukturu, energii a služby neuvedené výše 

200 000 200 000 

CELKEM 6 915 000  

v tom hrazeno 

 z institucionální podpory 6 615 000  

 z ostatních veřejných zdrojů   

 z tuzemských neveřej. zdrojů 300 000  

ze zahraničních 

zdrojů   
  

 

bod 16.6 priloha c. 7



Uznané náklady výzkumu v roce 2021  

 

Celkem v 

Kč 

z toho hrazeno 

z 

institucionální 

podpory v Kč 

Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné 

zaměstnance, techniky a další pomocný personál 

příjemce, popřípadě osoby, jejíž je příjemce 

organizační složkou, včetně zaměstnanců dělnických 

profesí, podílející se na řešení  

5 500 000 5 300 000 

Náklady nebo výdaje na přístroje, stroje, zařízení, 

pozemky a budovy a další hmotný a nehmotný 

majetek používaný výhradně a trvale pro výzkumnou 

činnost v přímé souvislosti s řešením 

220 000 220 000 

Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s 

řešením 
1 010 000 900 000 

Cestovní náhrady v přímé souvislosti s řešením 100 000 100 000 

Náklady na mezinárodní spolupráci při 

řešení 
 80 000 80 000 

Náklady na zveřejnění výsledků, včetně nákladů na 

zajištění práv k výsledkům výzkumu 
200 000 200 000 

Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v 

přímé souvislosti s řešením, např. administrativní 

náklady, náklady na pomocný personál a 

infrastrukturu, energii a služby neuvedené výše 

200 000 200 000 

CELKEM 7 310 000  

v tom hrazeno 

 z institucionální podpory 7 000 000  

 z ostatních veřejných zdrojů   

 z tuzemských neveřej. zdrojů 310 000  

ze zahraničních 

zdrojů   
  

 

    

    

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Uznané náklady výzkumu v roce 2022 

 

 

 

 

Celkem v 

Kč 

 

 

 

z toho hrazeno 

z 

institucionální 

podpory v Kč 

Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné 

zaměstnance, techniky a další pomocný personál 

příjemce, popřípadě osoby, jejíž je příjemce 

organizační složkou, včetně zaměstnanců dělnických 

profesí, podílející se na řešení  

5 640 000 5 440 000 

Náklady nebo výdaje na přístroje, stroje, zařízení, 

pozemky a budovy a další hmotný a nehmotný 

majetek používaný výhradně a trvale pro výzkumnou 

činnost v přímé souvislosti s řešením 

220 000 220 000 

Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s 

řešením 
1 020 000 900 000 

Cestovní náhrady v přímé souvislosti s řešením 100 000 100 000 

Náklady na mezinárodní spolupráci při 

řešení 
 80 000 80 000 

Náklady na zveřejnění výsledků, včetně nákladů na 

zajištění práv k výsledkům výzkumu 
200 000 200 000 

Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v 

přímé souvislosti s řešením, např. administrativní 

náklady, náklady na pomocný personál a 

infrastrukturu, energii a služby neuvedené výše 

200 000 200 000 

CELKEM 7 460 000  

v tom hrazeno 

 z institucionální podpory 7 140 000  

 z ostatních veřejných zdrojů   

 z tuzemských neveřej. zdrojů 320 000  

ze zahraničních 

zdrojů   
  

 

    

    

    

    

    



 

 

 

Uznané náklady výzkumu v roce 2023 

 

Celkem v 

Kč 

 

z toho hrazeno 

z 

institucionální 

podpory v Kč 

Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné 

zaměstnance, techniky a další pomocný personál 

příjemce, popřípadě osoby, jejíž je příjemce 

organizační složkou, včetně zaměstnanců dělnických 

profesí, podílející se na řešení   

5 733 000 5 533 000 

Náklady nebo výdaje na přístroje, stroje, zařízení, 

pozemky a budovy a další hmotný a nehmotný 

majetek používaný výhradně a trvale pro výzkumnou 

činnost v přímé souvislosti s řešením  

220 000 220 000 

Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s 

řešením  
1 050 000 950 000 

Cestovní náhrady v přímé souvislosti s řešením  110 000 100 000 

Náklady na mezinárodní spolupráci při řešení  100 000 80 000 

Náklady na zveřejnění výsledků, včetně nákladů na 

zajištění práv k výsledkům výzkumu 
200 000 200 000 

Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v 

přímé souvislosti s řešením, např. administrativní 

náklady, náklady na pomocný personál a 

infrastrukturu, energii a služby neuvedené výše 

200 000 200 000 

CELKEM 7 613 000  

v tom hrazeno 

 z institucionální podpory 7 283 000  

 z ostatních veřejných zdrojů   

 z tuzemských neveřej. zdrojů 330 000  

ze zahraničních 

zdrojů   
  

 

    

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznané náklady výzkumu v roce 2024 

 

Celkem v 

Kč 

 

z toho hrazeno 

z 

institucionální 

podpory v Kč 

Osobní náklady nebo výdaje na výzkumné 

zaměstnance, techniky a další pomocný personál 

příjemce, popřípadě osoby, jejíž je příjemce 

organizační složkou, včetně zaměstnanců dělnických 

profesí, podílející se na řešení  

5 778 000 5 578 000 

Náklady nebo výdaje na přístroje, stroje, zařízení, 

pozemky a budovy a další hmotný a nehmotný 

majetek používaný výhradně a trvale pro výzkumnou 

činnost v přímé souvislosti s řešením 

220 000 220 000 

Provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s 

řešením  
1 160 000 1 050 000 

Cestovní náhrady v přímé souvislosti s řešením  110 000 100 000 

Náklady na mezinárodní spolupráci při řešení  100 000 80 000 

Náklady na zveřejnění výsledků, včetně nákladů na 

zajištění práv k výsledkům výzkumu 
200 000 200 000 

Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v 

přímé souvislosti s řešením, např. administrativní 

náklady, náklady na pomocný personál a 

infrastrukturu, energii a služby neuvedené výše 

200 000 200 000 

CELKEM 7 768 000  

v tom hrazeno 

 z institucionální podpory 7 428 000  

 z ostatních veřejných zdrojů   

 z tuzemských neveřej. zdrojů 340 000  

ze zahraničních 

zdrojů   
  

 

 


