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Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje meziroční navýšení státního rozpočtu na výzkum, 

experimentální vývoj a inovace a vyzývá, aby byl spolu se střednědobým výhledem zohledňován 

v celém procesu přípravy státního rozpočtu České republiky na následující roky. Rovněž podporuje 

zmínění implementace nástrojů nepřímé podpory výzkumu, vývoje a inovací, které mají vést ke 

stimulaci růstu podnikatelských výdajů na VaVaI. Naopak požaduje spravedlivější úpravu výdajů 

institucionální podpory na Rozvoj výzkumných organizací. Vzhledem k růstu požadavků na 

Technologickou agenturu ČR (TA ČR) také podporuje navýšení prostředků na její činnost. 

1. Připomínky k tabulce III.B předkládaného materiálu (a návazně i tab. III. A a IIII.E) 

Svaz žádá pro dvanáct rozpočtových kapitol stanovit výši výdajů institucionální podpory na Rozvoj 

výzkumných organizací (tab. III. B předkládaného materiálu) se stejným nárůstem, tj. (vzhledem k r. 2019) 

na r. 2020 - 7,5 %, r. 2021 - 9,4 % a 2022 - 9,4 %. 

Odůvodnění: 

V předkládací zprávě nejsou vůbec odůvodněny extrémní rozdíly v nárůstu institucionální podpory na rozvoj 

výzkumných organizací (IP RVO) mezi jednotlivými kapitolami – u tří kapitol (MPO, MV a MK) je nárůst 

nulový, u pěti kapitol (MZV, MPSV, MD, MŠMT a MZd) je naopak vysoce nadprůměrný – u MZd 23,8 %, 

u MPSV 12,5 % atd. 

2. Rada pro výzkum, vývoj a inovace v pokynech pro přípravu SR VaVaI v prosinci 2018 sama navrhla 

stejný (nulový) nárůst IP RVO. Ti poskytovatelé, kteří pokyn dodrželi, mají nulový nárůst výdajů a ti, 

kteří ho z neuvedených důvodů nerespektovali, mají extrémní nárůsty výdajů. Pokud by byl předložený 

návrh schválen, při příští přípravě rozpočtu pokyny nedodrží žádný poskytovatel a bude se opakovat 

situace z předchozích let s nereálnými požadavky resortů na výdaje SR VaVaI. 

3. Návrh není v souladu se stále platným zněním zákona č. 130/2002 Sb. (§ 5a odst. 2 písm. b)) a není ani 

v souladu s Metodikou 17+ (usn. vlády č. 107/2017). Výzkumné organizace dosahující dlouhodobě 

vynikajících výsledků mají podprůměrný nárůst (mj. i AV ČR – 5 % nárůst a řada dalších) a naopak – 

výzkumné organizace s průměrnými nebo podprůměrnými výsledky mají nadprůměrný nárůst výdajů. 
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4. Poskytnutí prostředků výzkumným organizacím MZd a MPSV s meziročním nárůstem výdajů vyšším než 

10 % je v přímém rozporu s Metodikou 17+ ("Za předpokladu, že daná VO bude uvedena v Seznamu 

výzkumných organizací podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb., a bude zhodnocena podle této M17+ 

specifikované poskytovatelem, který může výchozí podporu upravit maximálně o -5 / + 10 % ročně"). 

5. Hodnocení vysokých škol jako výzkumných organizací podle Metodiky 17+ neproběhlo a z řady důvodů 

bylo odloženo po r. 2021. Přesto je jim navrhován nadprůměrný nárůst výdajů (8,7 %). To společně 

s bodem 4 odůvodnění zcela devalvuje deklarovaný nový přístup k hodnocení výzkumných organizací 

podle Metodiky 17+ - výsledkem je přesný opak, než je uváděn. 

6. Předložený návrh u IP RVO neodpovídá ani dalším vládou schváleným dokumentům uvedeným 

v Předkládací zprávě, ze kterých návrh SR VaVaI 2020 – 2022 měl vycházet. Návrh neodpovídá Inovační 

strategii ČR 2019 - 2030 – viz např. cíl "Zvýšit institucionální složku financování výzkumu a vývoje u těch 

výzkumných organizací, které dosahují excelentní výsledky v definovaných výzkumných prioritách" – viz 

odůvodnění body č. 4 a 5. Obdobně návrh SR VaVaI neodpovídá Národní politice výzkumu, vývoje a 

inovací na léta 2016-2020 (usn. vlády č. 135/2016) – viz např. Opatření č. 10 „Zavést hodnocení 

výzkumných organizací, které bude motivovat ke zvyšování kvality výzkumu“. 

7. Výzkumné organizace, které bezprostředně spolupracují s podniky a jsou schopny zajistit pro podporu 

výzkumu a vývoje soukromé zdroje a při jejichž hodnocení byl kladen mimořádný důraz na využití 

výsledků v praxi (např. VO MPO atd.) mají nulový nárůst výdajů. Naopak, výzkumné organizace, které 

mají především publikační výsledky průměrné či podprůměrné kvality a jsou plně závislé na podpoře ze 

státního rozpočtu, mají mít vysoký nárůst výdajů. Jak chce stát zajistit vysoký nárůst podnikatelských 

zdrojů na výzkum a vývoj (tj. první cíl Inovační strategie), když zvýšení IP DKRVO vychází z přesně 

opačného principu?  

Na základě všech sedmi výše uvedených důvodů proto žádáme o změnu tabulky III.B předkládaného 

materiálu (a návazně i tab. III. A a IIII.E) tak, aby výše výdajů v ukazateli Rozvoj výzkumných organizací byla 

ve všech rozpočtových kapitolách stanovena se stejným nárůstem a to jak pro r. 2020, tak pro střednědobý 

výhled na r. 2021 – 2022. Diferencovat IP RVO bude možné, až bude kompletně dokončeno hodnocení 

všech výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ tak, aby byly realizovány cíle Inovační strategie a 

dalších závazných dokumentů schválených vládou. 

Zásadní připomínka 

2. Připomínky k tabulce III.B předkládaného materiálu (a návazně i tab. III.A, III.C a III.D) 

Svaz žádá navýšit institucionální prostředky Technologické agentury ČR o 40 mil. Kč na rok 2020 a 

adekvátně také v dalších letech. 

Odůvodnění: 

TA ČR bude implementovat v následujících letech tři nové resortní programy a připravují se další. Rovněž 

bude realizovat cofundové a jiné výzvy. V poslední době se zaměřuje více na aktivity, které jsou mu dány 

zákonem 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje § 36a odst. 3 g), a to na poradenství řešitelům projektů 
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a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Řeší také úkoly v rámci Týmu Česko. 

Vzhledem k růstu množství úkolů je potřeba agentuře rovněž adekvátně navýšit stagnující rozpočet. 

Zásadní připomínka 


