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Rozpočet
Navýšení výdajů VaVaI
● Na rok 2016 schváleno 29,092 mld. Kč, tj. o 2,528 mld. Kč více, než byla výchozí hodnota střednědobého rozpočtového výhledu.
● Na rok 2017 schváleno 29,000 mld. Kč, tj. o 2,428 mld. Kč více, než byla výchozí hodnota střednědobého rozpočtového výhledu.
● Na rok 2018 schváleno 29,166 mld. Kč, tj. o 2,594 mld. Kč více, než byla výchozí hodnota střednědobého rozpočtového výhledu
schváleného pro rok 2017.
● Jedná se o výrazný úspěch v navýšení, neboť výchozí schválený střednědobý výhled na roky 2016–2018 se v minulých letech
každoročně pohyboval ve výši cca. 26,6 mld. Kč.
Nový způsob sestavování rozpočtu
● Příprava rozpočtu probíhá v úzké součinnosti s odpovědnými poskytovateli.
● Je respektován harmonogram prací Ministerstva financí, protože v minulosti byl předložen návrh Radě pro výzkum, vývoj a
inovace (RVVI) až po zpracování předběžného návrhu zákona o státním rozpočtu, takže nebylo možné zohlednit.
● Jednoznačné oddělení již zasmluvněných výdajů (kryto dříve schváleným střednědobým výhledem od nových nadpožadavků).

Věcný záměr zákona o podpoře VaVaI
● Nové řízení systému VaVaI

● Institucionální nastavení a zřízení rezortu Ministerstva pro výzkum a vývoj (MVV)
● Financování velkých výzkumných infrastruktur
● Postavení agentur TA ČR a GA ČR

Analýza stavu VaVaI v ČR a jejich srovnání se zahraničím 2014

● Letos jsme mohli poprvé využít své vlastní zdroje a zvolit analytický přístup, který nepředkládá jen stroze převzatá data, ale
podrobuje je důkladné analýze, popisuje souvislosti a představuje trendy, doporučení a předpoklady do budoucna.
● Výsledné silné stránky: infrastruktury, finanční zdroje, kvalita publikací.
● Výsledné slabé stránky: roztříštěnost, komplikovanost, nízká efektivita.

Národní politika VaVaI
Návrh NP VaVaI na léta 2016 až 2020 s výhledem do roku 2025 byl předán k připomínkám RVVI, která ji projedná
na svém listopadovém zasedání. V prosinci 2015 by měla být předána do meziresortního připomínkového řízení.
Mezitím bude probíhat intenzivní dialog se zainteresovanými aktéry o obsahu národní politiky skrze různé platformy – RVVI, RHSD, RVKHR, schůzky s resorty atp.
Zavádí kontinuální proces zjišťování a vyhodnocování věcných potřeb firem a dalších uživatelů v oblasti aplikovaného výzkumu, a to po vzoru Německa. Takto široce prodiskutované věcné potřeby budou průběžně zanášeny do programů v oblasti aplikovaného výzkumu, a tak budou odpovídat poptávce ze strany soukromého
sektoru a dalších uživatelů.
Zásadní oblasti - zvláštní důraz jsme kladli na podporu aplikovaného výzkumu:
● Vytvořit silnou základnu aplikovaného výzkumu a strategicky zacílit podporu aplikovaného výzkumu na aktuální a potenciální budoucí potřeby podniků a společnosti – stimulovat část existujících výzkumných kapacit k transformaci na výzkumně
a technologicky zaměřená centra realizující aplikovaný výzkum pro potřeby podniků a dalších uživatelů z veřejného sektoru.
● Zlepšit řízení systému výzkumu, vývoje a inovací - jasně vymezit kompetence a v procesu přípravy politik pro výzkum, vývoj
a inovace uplatňovat transparentní a na aktivní participaci založený přístup.
● Zavést hodnocení výzkumných organizací a zefektivnit systém institucionálního financování - hodnocení se musí stát významným zdrojem informací pro strategické řízení a systém institucionálního financování musí stimulovat výzkumné organizace
k efektivnímu plnění své role v systému výzkumu, vývoje a inovací.
● Posílit výzkumné a inovační aktivity podniků - stimulovat podniky k zahájení a rozvoji výzkumných a inovačních aktivit a napomáhat rozvoji dynamických malých a středních podniků.

SEKCE
MÍSTOPŘEDSEDY
VLÁDY PRO VĚDU,
VÝZKUM A INOVACE

Bilance – podzim 2015

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Sektorové platformy

● 10 sektorových platforem pro zjišťování sektorových priorit, trendů směřování jednotlivých odvětví při zohlednění výdajů na VaV.
Výstupem je definice výzkumných potřeb, na které by se měla veřejná podpora zaměřovat=nasloucháme poptávce průmyslu.

Aktualizace národní RIS3 strategie
● Aktualizace částí strategie na základě ex ante kondicionalit ze strany Evropské komise.

Vědecká diplomacie – Izrael
● Od října 2015 zřízen post vědecké diplomatky v Tel Avivu s výhledem na zřízení postu vědeckého diplomata také v USA.

Mezinárodní spolupráce
● KOREA – konference k podpoře kulturních a kreativních průmyslů (říjen 2015)
– podpis Memoranda o vzájemné spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblasti informačních a komunikačních technologií
● TAIWAN – workshop o řízení aplikovaného výzkumu (prosinec 2015)
● NĚMECKO – Česko-německý strukturovaný dialog

O CO OBECNĚ USILUJEME
Nové řízení systému VaVaI
● Schválení nového zákona o podpoře VaVaI

Zvýšení efektivity výdajů
● Posílení aplikovaného výzkumu pomocí nástrojů:

● Příprava nového hodnocení Metodika 2017+:
V rámci nyní prováděného hodnocení výsledků výzkumných
organizací je již nyní zohledněna problematika smluvního výzkumu, tj. spolupráce s podniky. Stejně tak se se zohledněním
těchto aktivit počítá v období po roce 2016.

Vychází z výsledků
projektu IPN metodika.

Způsob nového hodnocení by měl odrážet snahu o podporu zvyšování kvality
vytvořených výsledků dle mezinárodně uznávaných standardů (nejen kvantita).

Stabilizace rozpočtu
stabilizovat a zvýšit výdaje na léta 2018 a 2019
ve střednědobém výhledu na roky 2017 a 2018 dořešení rozpočtu na spolufinancování fondů EU, to je provedeno
v poměru celkového rozpočtu výdajů na kofinancování fondů EU v příslušných kapitolách. Finanční výhled na léta
2017 a 2018 se bude dále projednávat v souvislosti s kofinancováním z EU, protože v roce 2018 bude vrcholit
čerpání ze strukturálních fondů. Návazně na závěry těchto jednání bude případně upraven střednědobý výhled na
roky 2017 a 2018.

