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1. Připomínka k materiálu jako celku  

SP ČR žádá o doplnění materiálu o vypořádání třetí zásadní připomínky Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
týkající se biodiverzity a její zapracování. 

Odůvodnění: 

RVVI na 353. zasedání dne 24. ledna 2020 schválila stanovisko, které obsahuje připomínku, která nebyla 
dosud dostatečně vypořádána. Její znění je následující: „Připravované výzvy ERA-NET Cofund určené pro 
biodiverzitu by bylo vhodnější zajistit programem MŽP Prostředí pro život. Tento krok je však nutné 
projednat přímo s MŽP, protože uvedený program je TAČR pouze administrován. Program EPSILON by 
nemusel být prodloužen a nezvyšoval by se u něj podíl státní podpory na financování. Rada žádá o 
odůvodnění snížení podpory českých podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi o cca 300 mil. Kč. 
Toto odůvodnění musí být doplněno do předkládací zprávy.“ 

Zásadní připomínka 

2. Připomínka k návrhu usnesení vlády  

Žádáme úpravu návrhu usnesení na standardní formu a odstranění protichůdných a nadbytečných tvrzení.  

Odůvodnění: 

V návrhu usnesení se uvádí, že financování programu bude rozpočtováno bez dalších nároků na státní 
rozpočet, než je uvedeno ve střednědobém výhledu a zároveň že se bude financovat podle možností 
státního rozpočtu. Dále, pokud vláda něco ukládá předsedovi TA ČR, tak je míněna kapitola TA ČR. 

Zásadní připomínka 

3. Připomínka k předkládací zprávě  

Žádáme vysvětlit v předkládací zprávě navýšení celkové intenzity podpory programu v souvislosti 
s dopadem na žadatele z řad firem. 

Odůvodnění: 

Z průběžné analýzy plyne, že se projektů v cofundech účastní spíše výzkumné organizace, což nebylo 
původním záměrem programu Epsilon. 

Zásadní připomínka 


