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Postavení MV v bezpečnostním výzkumu a 
legislativa 

• MV je gestorem národního bezpečnostního výzkumu, vývoje a 
inovací  

• MV plní úkoly poskytovatele státní podpory ve výzkumu a 
vývoji na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků  

• MV stanovuje věcné zaměření a metodiku bezpečnostního 
výzkumu - Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 
(usnesení vlády ČR č. 287/2008) 
 
 

 



Rámec BV 

• Národní politika výzkumu, vývoje a inovací (aktualizována v roce 2013,  
UV 294/2013); určuje dlouhodobé strategické směry rozvoje systému samotného, 
principy koordinace jednotlivých aktérů a úkoluje jednotlivé poskytovatele ve 
specifických oblastech jejich věcné působnosti. 

• Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
(UV 552/2012); určují v 6 prioritních oblastech klíčové věcné směry pro alokaci 
veřejné podpory na VaV s výhledem do roku 2030, prioritní oblast 6 „Bezpečná 
společnost“ spadá do gesce MV a MO. 

• Implementace národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací (předloženo k projednání vládou jako č.j. 660/2013); specifikuje 
postupy koordinace při implementaci priorit, stanovuje harmonogram vyhlašování 
programů účelové podpory v nejbližším období, určuje mechanismy hodnocení 
naplňování priorit.  

• Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací (platná pro léta 2013 až 
2015) (UV 475/2013); stanovuje postup hodnocení jednotlivých výzkumných 
výsledků pro účely výpočtu výše institucionální podpory, stanovuje postup při 
hodnocení ukončených programů podpory VaV. 
 



Koncepce bezpečnostního výzkumu  

Bezpečnostní výzkum je realizován na základě „Meziresortní koncepce 
bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015“, která byla schválena 
usnesením vlády č. 743/2008.  

Cílem Koncepce je identifikace priorit a hlavních strategických směrů rozvoje 
bezpečnostního výzkumu a vývoje v ČR a vymezení rámce pro efektivní 
využívání státní podpory v této oblasti. 

Koncepce zejména: 
• identifikuje klíčové procesy a partnery v oblasti účelového i 

institucionálního financování,  
• formuluje východiska pro finanční objemy státní podpory,  
• navrhuje formy řízení a koordinace systému poskytování podpory, 
• upravuje kompetence v oblasti zapojení do mezinárodní spolupráce ve 

výzkumu, vývoji a inovacích.  
 

• Průběžné hodnocení realizace Koncepce bylo předloženo Radě pro 
výzkum, vývoj a inovace v letech 2010 a 2011 Radě VaVaI a v roce 2012 
vládě ČR. 

 



Vymezení bezpečnostního VaVaI (2006) 

Bezpečnostní výzkum je v závěrečné zprávě ESRAB[1] 
(European Security Research Advisory Board) definován jako:  
 
•  „ …. výzkumné aktivity, jejichž cílem je identifikace, 
prevence, příprava a ochrana proti nezákonným jednáním 
nebo jednáním úmyslně poškozujícím evropské společenství, 
lidské bytosti, organizace nebo struktury, hmotné i nehmotné 
statky a infrastruktury včetně zmírnění důsledků a operační 
kontinuity po takovém jednání (také aplikovatelné v případě 
přirozených nebo průmyslových pohrom)." 
•  Je zdůrazněno, že všechny aktivity, které definice zahrnuje, 
musí být vedeny v souladu s občanskými a lidskými právy a 
základními svobodami.  

• 
[1] “Meeting the challenge: the European Security Research Agenda”, ESRAB 
report, září 2006 

 



Koncepce BV do roku 2015 - 
bezpečnostní výzkum v ČR  

• V podmínkách ČR je bezpečnostní výzkum chápán zejména jako vědecké 
zkoumání a experimentování, jehož cílem je dosažení takové poznatkové, 
technické a technologické úrovně, která umožní ČR získat, osvojovat si, 
udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti 
státu a jeho obyvatel. Realizuje kauzální vztah mezi úspěšným výzkumem a 
materiálně technickou a technologickou prosperitou.  

• Bezpečnostní výzkum má výrazně interdisciplinární charakter technických, 
exaktních, přírodních, lékařských a společenských věd se vztahem 
k dlouhotrvajícím potřebám bezpečnosti a ochrany státu; vyžaduje 
proinovační prostředí umožňující efektivní, účinné a rychlé osvojování, 
transfer a praktické využívání znalostí a moderních materiálových i 
nemateriálových technologií. 

• Bezpečnostní výzkum se systematicky a systémově zabývá zvyšováním  
úrovně bezpečnosti společnosti jako nutné podmínky jejího trvale 
udržitelného rozvoje (environmentální, sociální, ekonomická bezpečnost) s 
využitím specifických vědeckých metod, technik a postupů.  



Procesy 

 

Proces závěrečného hodnocení  

Proces realizace 

Vstupy 

Program VS  

Udělení notifikace EK 

Vyhlášení veřejné 

soutěže 

 

Proces výběru  

projektů 

Proces schvalování 

návrhu podporovaných 

projektů 

Proces finančního řízení  
 

Program bezpečnostního výzkumu ČR 

2010-2015 (BV II/2 – veřejná soutěž) 

R 1 

R2 

R2.1 R 3 

R 5 

R 6 
Proces 

smluvního 

řízení 

Proces průběžné  kontroly 

dle zák. č.320/2001 Sb. 

R 4 

Proces přijímání 

projektů/ kontroly 

splnění podmínek 

R 7 

Proces průběžného hodnocení 

 

R6.1 

R6.2 

R6.3 

Proces závěrečného 
hodnocení projektů 

Proces následné  

kontroly projektu dle 
zák.320/2001 Sb. 

R7.1 

R7.2 

Proces změnového řízení 
projektu  

Proces předčasného ukončení 
projektu 

R6.4 

R6.5 

Proces průběžné evaluace programu  (2012) 

R8 

Proces závěrečné evaluace programu 

Výstupy z projektů implementované do praxe 



Výstupy  procesů 

 

• R1      dokument zveřejněný v Obchodním věstníku a internetových stránkách MV 
• R2 seznam projektů přijatých do VS  
• R2.1 seznam projektů vyřazených z VS pro nesplnění formálních náležitostí  
• R3 seznam projektů navrhovaných k financování  
• R4 seznam schválených projektů pro poskytnutí podpory  
• R5 smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory pro příjemce (řešitele)  
• R6 dílčí výstupy z realizace projektů  
• R6.1 poskytování finančních prostředků dle plánu projektů a programu  
• R6.2 protokoly, zápisy z jednání, oponentní posudky  
• R6.3 protokoly, zprávy z kontrol   
• R6.4 dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory při změnách projektu 
• R6.5 ukončení smlouvy, doklady o vrácení finančních prostředků nebo sankcích 
• R7 výsledky projektů implementované do praxe  
• R7.1 závěrečné zprávy, oponentní posudky, zápisy z jednání  
• R7.2 protokol, závěrečná zpráva  
• R8 průběžná evaluační zpráva programu 



Procesy 

 

Proces výběru potřeb státní správy  

realizovatelných v rámci  programu VZ 

R 1 

R 2 

R 3 Proces schvalování 
souboru veřejných 

zakázek k zadání 
v jednotlivých 

etapách 

R 4 Proces zadávacího řízení 

Zpracování zadávací 

dokumentace 

Zadání různými  druhy 
R 5 

Proces výběru řešitele 

 

Přijímací řízení 

Výběrové řízení (ad hoc 
komise) 

Proces 
smluvního 

řízení 

 

R 6 

Proces realizace  

Proces kontroly realizace  

 

Proces poskytování finančních 
prostředků, změnové řízení 

Proces průběžného hodnocení 

 

R7a 

R7c 

Příprava implementace 
očekávaných výsledků do praxe. 

R7d 

R 7 
R 8 

Výstupy - hodnocení programu VZ 

 

Proces 
závěrečného 

hodnocení 
projektů 

 

Proces 
implementace 

výsledků do 
praxe 

 

Proces 

závěrečného 
hodnocení 
programu 

 

R 9 

Vstupy 

Program VZ schválený vládou ČR 

Proces identifikace potřeb státní 

správy 

 

R7b 

Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 

2010-2015 (BV II/1 – veřejná zakázka) 



 
Výstupy  procesů 

 

• R1    přehled potřeb předložených jednotlivými garanty k zadání 
 veřejných zakázek 

• R2  soubor veřejných zakázek, realizovatelných v rámci programu VZ, 
 doporučený Radou programu 

• R3  soubor veřejných zakázek doporučený Radou programu a 
 schválený MV pro zadání v jednotlivých etapách 

• R4    dokumenty k jednotlivým veřejným zakázkám ( zadávací 
 dokumentace, způsob zadání) 

• R5  protokoly z výběrových řízení 
• R6  smlouvy, rozhodnutí 
• R7  R7a (výstupy změnových řízení), R7b (protokoly z kontrol), R7c (dílčí 

 zprávy), R7d (smlouvy o využití výsledků) 
• R8  výsledky k implementaci do praxe 
• R9  závěrečné zprávy, protokoly o závěr. hodnocení, výsledky 

 výzkumu 



Institucionální podpora 

Od roku 2010 je MV poskytovatelem institucionální podpory výzkumným 
organizacím zaměřeným na bezpečnostní výzkum, které byly dříve 
podporovány ze třech různých rozpočtových kapitol (Ministerstva vnitra, 
Ministerstva spravedlnosti a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ). Jsou 
to: 

 
• Institut pro kriminologii a sociální prevenci 
• MV/Policie ČR - Kriminalistický ústav Praha, Institut ochrany obyvatelstva 

Lázně Bohdaneč, TUPO Praha 
• Národní archiv 
• Policejní akademie České republiky v Praze 
• Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany 
• Státní ústav radiační ochrany 

 
• Zpracovány koncepce rozvoje výzkumných organizací 

 



BV ČR v číslech  
 

Objemy státní podpory: 
                                  v tis. Kč 
 
 
 
 
Počet podporovaných projektů: 
Program VS - 134 projektů v celkovém objemu 1 878 430 tis. Kč 
Program VZ – financováno 32 projektů v objemu 444 271 tis. Kč,  další 

zakázky jsou v různých fázích zadávacího řízení, celkově se realizuje 
nebo připravuje k realizaci 45 projektů. 

Počet příjemců: 128 
Z toho 55 výzkumných organizací, 73 podniků 
 
 
 
 
                                                                                                                                       

 

2014 2015 2016 

Rozpočet 629 930 559 930 559 930 



BV ČR v číslech  
 

Počet dosud dosažených výsledků: 
 
Celkem  802, z toho zejména: 
• recenzovaný odborný článek 214  
• odborná kniha 7, kapitola v odborné knize 32, článek ve sborníku 170  
• výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, výsledky promítnuté 

do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci 
kompetence příslušného poskytovatele 11 

• užitný vzor, průmyslový vzor 13  
• prototyp, funkční vzorek 47  
• certifikovaná metodika, specializovaná mapa s odborným obsahem 127 
• patent 7 
• software 40  
• výzkumná zpráva 11  
• poloprovoz 1 

 



 

BV v Evropě 

Horizon 
2020 



Zapojení do mezinárodní spolupráce 

• Strategická, aktivity: 
– spolupráce na tvorbě strategie (podklady za ČR, stanoviska); 
– spolupráce na podkladech pro tvorbu 8. rámcového programu EU; 
– spolupráce na projektu ERN-CIP (oblast kritické infrastruktury). 

 
• Operativní (podpora účasti výzkumných organizací na programech a 

projektech), aktivity: 
– navázání spolupráce s JRC v Ispře, prezentace výzkumných institucí, kterým 

MV poskytuje institucionální podporu; 
– účast na misi EU v projektu ERN-CIP; 
– spolupráce s TC AV - prezentace bezpečnostního výzkumu EU na setkáních 

odborných gestorů a výzkumných institucí pořádaných MV; 
– účast na konferencích bezpečnostního výzkumu (SRC 2008, 2009, 2010, 

CEPOL 2008, 2009, 2010), prezentace Koncepce na SRC 2008; 
– Plnění úkolů korespondenta v rámci pracovní skupiny pro Vědu a výzkum 

CEPOL. 



Činnost v roce 2014 

Koncepce, strategie, legislativa 
 
• Příprava koncepce bezpečnostního výzkumu na období 2016 – 

2020   
• Průběžné hodnocení „Meziresortní koncepce bezpečnostního 

výzkumu a vývoje ČR do roku 2015“ 
• Zajištění činnosti Poradní komise pro bezpečnostní výzkum 
• Zastupování MV a ČR v oblasti bezpečnostního výzkumu (EK, Rada 

pro VaVaI, AVO, AOBP) 
• Stanoviska ke strategickým a legislativním materiálům Rady pro 

VaVaI a ostatních poskytovatelů státní podpory 
 



Činnost v roce 2014 

Program BV II/1 - VZ   
• Zadávací řízení veřejných zakázek programu „Bezpečnostní 

výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“   
• Smluvní řízení a administrace projektů programu VZ 
• Zajištění činnosti Rady programu VZ 
• Závěrečné hodnocení projektů 
 
Program BV II/2 – VS 
• Smluvní řízení a administrace projektů programu VS  
• Zajištění činnosti Rady pro program VS 
• Hlášení EK v souvislosti s notifikací VS 
• Závěrečné hodnocení projektů 

 



Činnost v roce 2014 

„Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 - 2020“ (BV III/1 – VS) 
• schválen UV č. 593/2013 
• forma výběru příjemců podpory – veřejná soutěž 
• rozpočet - 2,2 mld. Kč. 
• notifikační proces u EK (změna UV, bloková výjimka)  
• zřízení Rady programu 
• vyhlášení 1. Veřejné soutěže 

 
„Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021“ (BV III/2 - VZ) 
• schválen UV č. 593/2013 
• forma výběru příjemců podpory - veřejná zakázka 
• rozpočet - 800 mil. Kč  
• zřízení Rady programu  
• vyhlášení 1. Identifikace potřeb ústředních orgánů státní správy 
 

 



Činnost v roce 2014 

Institucionální podpora 
• Příprava rozhodnutí, administrace koncepcí rozvoje podporovaných 

výzkumných organizací 
• Poskytnutí institucionální podpory na rozvoj organizace 

 
Kontrola 
• Veřejnosprávní kontrola realizace výzkumných projektů a záměrů (zákon č. 

130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků) 
• Věcná kontrola realizace výzkumných projektů a záměrů (zákon č. 

130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků) 
 
Finanční řízení 
• Příprava rozpočtu státní podpory ve VaV na rok 2014 s výhledem na roky 

2015 a 2016 a koordinace čerpání finančních prostředků v roce 2013 
• Vypracování podkladů pro státní závěrečný účet kapitoly MV pro VaV, roční 

zprávy a kontrolní zprávy 
 

 
 



Činnost v roce 2014 

Metodika 
• Zpracovávání metodických doporučení pro realizaci a administraci projektů 
• Vyhodnocování a zkvalitňování procesů výběru projektů a jejich administrace 
• Administrativní a technická podpora programů včetně činnosti rad programů 

 
Informační systém 
• Sběr, vyhodnocování a poskytování informací v oblasti bezpečnostního výzkumu 

v rámci IS Rady pro VaVaI 
• Provoz IS bezpečnostního výzkumu a vývoje a jeho další rozvoj 
• Provést aktualizaci IS BV 
• Správa databáze expertů bezpečnostního výzkumu 
 
Školení uchazečů, příjemců, věcných gestorů a zaměstnanců  
• Školení příjemců  a věcných gestorů k podávání návrhů projektů a výzkumných 

potřeb 
• Školení příjemců k administraci projektů 
• Příprava a realizace plánu školení zaměstnanců 



Příklady projektů  



1 – 3 priority hlavní 

4 – 8 priority podpůrné 

Priority bezpečnostního výzkumu, vývoje 

a inovací ČR  

2. 

Bezpečnost 

kritických 

infrastruktur  
 

4. Predikce 

a scénáře 
 

6. Identifikace lidí a 

prostředků 
 

8. Koordinace 

bezpečnostní 

výzkumné 

strategie a 

implementac

e mezi EU a 

členskými 

státy a 

relevantními 

organizacemi 

EU a NATO.  

 

1. 

Bezpečnost 

občanů 
 

3. 

Krizový 

management 
 

5. Situační 

připravenost 

(informovanost) 
 

7. Inovace 
 



Bezpečnost občanů  

 

• Terorismus, organizovaná kriminalita a další formy závažné kriminality 
ohrožující bezpečnost státu 

• Ochrana obyvatelstva 

• Bezpečnost měst a obcí v případě živelných pohrom a provozních 
havárií včetně bezpečnosti podzemních objektů  

• Ochrana občanů proti kriminalitě, protispolečenskému jednání a 
sociopatologickým jevům 

• Kybernetická kriminalita, on-line vyšetřování 

• Nešíření zbraní hromadného ničení a malých (lehkých, ručních) 
střelných zbraní 

• Technologie a metody detekce chemických, biologických a 
radiologických látek, jaderných materiálů a výbušnin 

• Socio-ekonomická a etická oblast bezpečnosti 

• Detekce anomálií v dopravě a tocích cestujících a návazná opatření 

• Environmentální bezpečnost  



Bezpečnost kritických infrastruktur 

       

• Energetika – elektřina, plyn, tepelná energie, jaderná energie, ropa 
a ropné produkty, těžba nerostných surovin 

• Vodní hospodářství - zásobování pitnou a užitkovou vodou, 
zabezpečení a správa objemu povrchových vod podzemních 
zdrojů vody, systém odpadních vod 

• Potravinářství a zemědělství - produkce potravin, péče o potraviny, 
zemědělská výroba 

• Zdravotní péče - přednemocniční neodkladná péče, nemocniční 
péče, ochrana veřejného zdraví, výroba, skladování a distribuce 
léčiv a zdravotnických prostředků 

• Doprava - silniční, železniční, letecká, vnitrozemská vodní 



Bezpečnost kritických infrastruktur - 
pokračování 

 

• Komunikační a informační systémy - služby pevných 
telekomunikačních sítí, služby mobilních telekomunikačních 
sítí, radiová komunikace a navigace, satelitní komunikace, 
televizní a radiové vysílání, přístup k internetu a datovým 
službám, poštovní a kurýrní služby 

• Bankovní a finanční sektor - správa veřejných financí, 
bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálový trh 

• Nouzové služby – integrovaný záchranný systém (Hasičský 
záchranný sbor ČR, Policie ČR, Armáda ČR, Báňská 
záchranná služba …), radiační monitorování včetně 
doporučení ochranných opatření, varovná a hlásná služba 

• Veřejná správa - sociální ochrana a zaměstnanost, diplomacie, 
výkon justice a vězeňství, státní správa a samospráva  

  
 



Krizový management 

• Rizikový a krizový management 

• Včasné varování 

• Komunikace s veřejností 

• Připravenost, prevence, reakce a obnova 

• Civilně vojenská spolupráce a civilní nouzové 

plánování 

• Moderní metody zásahového tréninku 

• Vnější krizový management EU 



 

Klasifikace přesnosti vymezení stávajících záplavových území v ČR a zapracování výsledků 
do metodiky pro jejich vymezování  
Dopady povodní na kontaminaci půd a potravních řetězců rizikovými látkami  
Výzkum vlivu nehody jaderné elektrárny Temelín na kontaminaci vodního prostředí řek 
Vltavy a Labe po hraniční profil Labe Hřensko   



 

Aplikace pokročilých statistických metod asimilace modelových předpovědí s 
pozorováními v terénu ve formě moderního programového prostředku  pro podporu 
rozhodování za krizových situací  
Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek 
IZS a orgánů VS 
Analytická podpora mapování rizik  



Balistické aplikace 2010-2015 
Operativní odhad šíření nebezpečných plynů v okolí havárie/teroristického útoku  
Zefektivnění komunikace o rizicích pro zvýšení bezpečnosti obyvatel v rámci 
novelizace zákona o prevenci závažných havárií  
 Vývoj speciální policejní munice pro ozbrojené bezpečnostní doprovody letadel   
 



Aplikovaný výzkum nové generace ochranných masek s nanofiltry ke zvýšení ochrany 
osob z konstrukčního, technologického a materiálového hlediska 
Metodika ochrany kritické infrastruktury  (KI) v oblasti výroby, přenosu a distribuce 
elektrické energie 
Výzkum metod vizualizace reálných i náhradních testovacích  látek pro potřeby 
stanovení ochranných vlastností individuálních  a kolektivních prostředků ochrany a 
studium základních zákonitostí šíření CBRN látek ve velkoobjemových zkušebních 
prostorách 
Výzkum a vývoj progresivních metod stanovení požárně technických charakteristik 
(PTCH) hořlavých látek a materiálů za specifických technologických podmínek     



Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na 
bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR 
Experimentální vývoj vysokohodnotného betonu se zvýšenou odolností proti zatížení 
rázem a vysokou schopností absorpce a disipace energie výbuchu  
Užití vláknocementových kompozitů pro zvýšení ochrany technické infrastruktury a 
obyvatelstva proti teroristickému útoku    
 
 
 
 
 



Výzkum využití simulačních technologií pro přípravu a výcvik příslušníků a štábů IZS  
Výzkum detekce improvizovaných výbušnin psy 
Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace 
Predikce pozdější pracovní využitelnosti štěňat služebních psů PČR v co nejranějším  
stadiu ontogeneze 
   
 
 



 

Současná situace v oblasti extremistických hnutí v ČR s důrazem na jejich potenciální 
podporu u mladistvých a na šíření extremistických ideologických obsahů po Internetu. 
Snižování bezpečnostních rizik korupce a organizovaného zločinu v ČR 
Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti 
a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb.    
 
 
 
 
 



Hloubková analýza silničních dopravních nehod  
Identifikace a řešení kritických míst a úseků  v síti pozemních komunikací, které svým 
uspořádáním stimulují nezákonné a nepřiměřené chování účastníků silničního provozu 
Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení 
na automatické vyrozumívací systémy 
  
 
 



 

Škálovatelný inteligentní kamerový systém s automatickou kalibrací 
Prostředky pro identifikaci obrazového záznamového zařízení, autentifikaci a 
rekonstrukci obrazu 



Zavedení techniky iontové mikroskopie (FIB) do kriminalisticko-technické a znalecké praxe 
PČR pro analýzu stop v oblasti grafických, fyzikálně-chemických a technických expertiz  
Rozvoj metod zkoumání fotografií v digitální i analogové formě za účelem zjištění, zda v 
obrazovém záznamu byly provedeny dodatečné zásahy.  
Využití dentálních zobrazovacích technologií ve forenzní antropologii  
Vývoj, aplikace a automatizace nejnovějších technologií a postupů genetické analýzy s 
cílem natypování a identifikace pachatelů a obětí teroristických útoků, trestných činů a 
přírodních katastrof.  
 
 
 
  



Automatizace nástrojů sloužících k detekci informační kriminality v síti internet a s tím 
spojené zajištění potřebných informací určených pro odhalování vyšetřování a 
dokazování předmětných incidentů  
Automatická rozpoznávání a identifikace objektů v internetu a stávajících systémech P ČR 
se zaměřením na PSEUD  
Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace 
 



 

Farmakologická redukce agresivity a panického chování 
Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem 
Zmapování postojů veřejnosti v České republice k pravicově extremistickým, 
rasistickým a xenofobním myšlenkám a jejich šiřitelům s ohledem na integraci menšin 
a cizinců    



 

Nové postupy biodozimetrické kontroly účinku radiačního záření a genotoxických látek  
založené na indukci dvouřetězcových zlomů DNA v buńkách vlasových a chlupových 
folikulů 
Stanovení množství nelegálních drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách 
- nový nástroj pro doplnění údajů o spotřebě drog v České republice. 
Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, 
metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; výzkum moderních prostředků 
ochrany osob a prvků kritické infrastruktury 
 



 

Robot pro hledání osob v závalech a lavinách 
Kooperativní robotický průzkum nebezpečných oblastí  



Pilotní projekt veřejně regulované služby (služby PRS) evropského globálního družicového 
navigačního systému GALILEO 
Aplikovaný výzkum metody pro efektivní management síťové bezpečnosti datových 
center, ochrany cloud serverů a služeb, ověřený praktickým měřením.  
Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou, sociální, 
demografickou a geopolitickou realitu  



Automatizovaný vzdušný  informační systém (AUVIS) 
Operativní řízení dopravní poptávky při evakuaci obyvatel a 
mimořádných událostech na dopravní síti  



Nová metoda měření odezvy konstrukce ochranné obálky pro zajištění bezpečnosti 
JE i v případě těžkých havárií. 
Testovací zařízení nové generace MONTE-1 u školního jaderného reaktoru VR-1 
umožňující pokročilé testování detekčního vybavení monitorujících a zasahujících 
skupin v případě jaderných havárií a vybavení sítě včasného zjištění. 
Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných 
elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě 



Děkuji za pozornost. 


