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1. K návrhu materiálu jako celku (ex ante hodnocení) 

Žádáme o provedení ex ante hodnocení projektu sdílených činností před jeho předložením vládě ke 

schválení. 

Odůvodnění 

Projekt sdílených činností CZERA navrhuje poskytnutí dotace formou účelové podpory na výzkum, vývoj a 

inovace ve výši 290 mil. Kč přímo konkrétním subjektům bez provedení veřejné soutěže a hodnocení 

návrhů projektů, které jsou u jiných forem účelové podpory standardní. Návrh projektu sdílených činností 

nebyl vůbec hodnocen ani po odborné stránce, ani po ekonomické aj. stránkách a není doloženo, že 

předložený návrh je (1) nejvhodnějším způsobem zajištění podpory mezinárodní spolupráce a (2) že ho 

zajišťuje ekonomicky nejlepším způsobem. 

Zásadní připomínka 

2. K návrhu materiálu jako celku (zajištění činností orgánů státní správy externími subjekty) 

Žádáme o doplnění materiálu o uvedení důvodů, proč MŠMT navrhuje přenesení činnosti ve své 

kompetenci na externí subjekty a zejména o analýzu rizik tohoto přístupu vč. opatření k jejich 

minimalizace. 

Odůvodnění 

Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je podle § 7 odst. 1 kompetenčního zákona (zákon 

č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ústředním orgánem státní správy pro výzkum a vývoj, včetně 

mezinárodní spolupráce v této oblasti. Část své působnosti navrhovaným projektem sdílených činností 

CZERA přenáší na další subjekty. Že je tento postup rizikový, ukázal např. Úřad vlády ČR, odpovědný za 

informační systém výzkumu, vývoje a inovací, který obdobně přenesl odpovědnost za jeho provoz a rozvoj 

na ČVUT Praha a v r. 2016 došlo k vypnutí celého systému. Odlišný přístup volí TA ČR, která rovněž zajišťuje 

část programů mezinárodní spolupráce, ale související aktivity včetně podpůrných činností realizuje sama. 

Zásadní připomínka 
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3. K návrhu usnesení vlády 

Žádáme o změnu návrhu usnesení vlády v bodě, kterým má být hodnotící zpráva (Evaluation report) 

předložena do 30. června 2025 a 30. června 2028 vládě, aby tak nebylo učiněno jen pro informaci, ale ke 

schválení. 

Odůvodnění 

Projekt sdílených činností CZERA schvaluje vláda a jen vláda může rozhodnout, zda v projektu pokračovat 

v nezměněné formě nebo schválit jeho nezbytné změny. 

Zásadní připomínka 

4. Ke kap. 2.2 materiálu „Soulad se souvisícími právními předpisy a s činností řešitele projektu“ 

Žádáme o uvedení materiálu do souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejm. Nařízením Komise 

(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují 

určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 

Odůvodnění 

Článek 25, odst. 5 Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 stanovuje nejvyšší povolené intenzity podpory, které 

se ale nevztahují na výzkumné organizace. Příjemci projektu Technologické centrum AV ČR, z.s.p.o. a 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. jsou uvedeni v Seznamu výzkumných organizací, který jako informační 

systém veřejné správy podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb. spravuje a provozuje MŠMT. Středisko 

společných činností AV ČR, v.v.i. ale v Seznamu výzkumných organizací uvedeno není a podle jeho Výroční 

zprávy o činnosti a hospodaření za r. 2019 je podíl jeho jiných činností 30 % (podle popisu hospodářských 

činností – viz např. str. 29, 46 atd.) a výzkumnou organizací být bez výjimky udělené EK zřejmě nemůže - 

platí pak pro něj plně článek 25, odst. 5 Nařízením Komise (EU) č. 651/2014. 

Zásadní připomínka 

5. Ke kap. 3.3 materiálu „Očekávané výsledky a výstupy projektu“ 

Žádáme o doplnění materiálu o informace o účasti ČR v rámcových programech EU v minulosti a uvedení 

důvodů, proč předkladatel předpokládá, že se tato účast zvýší, když její podporu mají zajišťovat stejné 

subjekty jako doposud, jak je v materiálu podrobně popsáno. 

Odůvodnění 

V kap. 3. 3 materiálu je uvedeno „Klíčovým výstupem realizace projektu sdílených činností bude 

intenzivnější účast ČR v FP9, v porovnání s předchozími rámcovými programy EU.“. Současně materiál 

v kap. 2.2 podrobně popisuje dosavadní aktivity příjemců, které se od navrhovaných aktivit výrazně neliší. 

6. Ke kap. 4 materiálu „Finanční náklady“ 

Žádáme o doplnění části 4 materiálu o podrobné odůvodnění prokazující, že náklady na aktivity uvedené 

v části 3.1 materiálu „Popis projektových aktivit“ nejsou a nebudou předmětem podpory z výdajů 

státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, realizovaným jinou formou. 

Odůvodnění 
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Řada činností uvedených v části 3.1 materiálu „Popis projektových aktivit“ je obdobným způsobem 

popisována i v jiných aktivitách příjemců (projektech, velkých výzkumných infrastrukturách, institucionální 

podpoře) financovaných rovněž ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, např.: 

Technologické centrum AV ČR, z.s.p.o. 

 Česká republika v ERA, projekt MŠMT, 2018 – 2021 

 Strategické informace pro mezinárodní výzkum (STRATIN), projekt MŠMT, 2020 – 2021 

 Horizon scanning pro odpovědný výzkum a inovace, projekt TA ČR, 2019 – 2021 

 Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor, projekt TA ČR, 2020 

– 2022 atd., 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

 Mezinárodní mobilita pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. II – projekt MŠMT, 2020 - 2022, 

 Český národní uzel ESS – projekt velké výzkumné infrastruktury, MŠMT 2020 – 2022, 

 Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, AV ČR (viz výroční zpráva) atd., 

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. 

 Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace, AV ČR (viz výroční zpráva). 

Zásadní připomínka 

 


