RADA PRO
VÝZKUM,
VÝVOJ
A INOVACE

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

BULLETIN
Hlavní výstupy programu 345. a 346. zasedání RVVI ve dnech
26. dubna a 31. května 2019

Zahraniční experti ocenili Inovační strategii
a principy hodnocení výzkumu. Dalším členem
Mezinárodní rady je profesor informatiky ze
Singapuru
Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) schválila
v dubnu pod vedením premiéra Andreje Babiše stanovisko
k Návrhu programu výzkumu vývoje a inovací The Country for
the Future v celkové alokaci přes 9 mld. korun a Návrh výdajů
státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na roky 2020-2022.
Novým členem Mezinárodní rady byl jmenován renomovaný
singapurský vědec prof. Kian Lee Tan. Květnového zasedání
Rady se účastnili také členové jejího Mezinárodního poradního orgánu v čele s předsedou Josefem Michlem. Hlavními body
zde byla zejména stanoviska Mezinárodní rady k zavádění Metodiky 2017+ a Inovační strategii České republiky 2019–2030.
Členem Mezinárodního poradního orgánu RVVI byl jmenován
Prof. Kian Lee Tan, profesor informatiky na School of Computing
na Národní univerzitě v Singapuru. „Je to skutečně velká kapacita

Prof. Josef Michl na tiskové konferenci. Foto: Úřad vlády ČR.

a je to konkrétní výsledek naší návštěvy v Singapuru. Stejně čekáme
nominaci z Indie a z dalších zemí,“ sdělil k rozšíření expertního
týmu Mezinárodní rady předseda vlády.
Dne 26. dubna schválila RVVI stanovisko k rámcovému dokumentu Návrh programu výzkumu vývoje a inovací The Country
for the Future, který předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu jako jeden z prvních nástrojů implementace Inovační strategie
České republiky 2019–2030. Program cílí na vznik inovativních firem, inovační infrastruktury a na rozvoj malého a středního podnikání, sleduje nejnovější světové trendy rozvoje digitální společnosti. Doba trvání programu je stanovena na 8 let do roku 2027.
Program je rozdělen do tří podprogramů (Start-upy, Digitální lídři a Inovace do praxe) a celkové náklady na jeho realizaci jsou
navrženy ve výši 9,1 mld. korun, z čehož bude 6,1 mld. korun
čerpáno z veřejných prostředků. Tyto prostředky přitom nenavyšují rozpočet a budou převedeny z úspor nečerpaných zdrojů na
vědu a výzkum.'
RVVI dále schválila Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na
roky 2020-2022 s výhledem do roku 2026 včetně vypořádání
mezirezortního připomínkového řízení bez rozporu. Návrh byl
v květnu předložen vládě a celkové objemy výdajů jsou výsledně
navrženy ve výši:
na rok 2020 celkem 36,97 mld. Kč,
na rok 2021 celkem 37,47 mld. Kč,
na rok 2022 celkem 38,00 mld. Kč.
V roce 2020 je objem financování v meziročním srovnání navýšen
o 1 mld. korun oproti rozpočtu schválenému na rok 2019. Za pět let
přitom dochází k rekordnímu navýšení rozpočtu o 10 mld. korun
z 27 miliard v roce 2015 na 37 mld. pro rok 2020. Objem roku
2021 je ponechán ve výši platného střednědobého výhledu. Pro
rok 2022 navrhuje Rada navýšení výdajů oproti schválenému
střednědobému výhledu na rok 2021 o 531,88 mil. korun.

„Zpráva o zavádění Metodiky 2017+ nás potěšila. Velice silně podporujeme to, co se děje, máme za to, že opatření jsou v souladu s nejlepší mezinárodní praxí. Že česká věda bude známa pro svou kvalitu,
ne tak pro kvantitu,“ sdělil Prof. Michl k výsledkům setkání Mezinárodní rady, jež proběhlo 30. května na Úřadu vlády. Členové
Mezinárodní rady se zde sešli se zástupci GA ČR, TA ČR a MŠMT
kupř. k tématům podpory mladých vědců a špičkové vědy. Dále
vyjádřili nadšený souhlas s obecnými principy nové Inovační strategie ČR. Výstup z jednání špičkových zahraničních expertů zahrnoval i doporučení, aby poskytovatelé zjednodušili požadavky na
řešitele. Vlastního jednání Rady spolu s členy Mezinárodní rady se
poté v pátek 31. května ve videokonferenci účastnila z Izraele také
Dr. Orna Berry. „Jsme vděčni, že se můžeme účastnit rozvoje vědy
v této zemi,“ dodal v závěru jednání RVVI Josef Michl.

V této souvislosti RVVI schválila návrh Koncepce jednotné prezentace České republiky předložený ministrem zahraničních
věcí. Aktualizovaná koncepce přijala v souladu s novým brandem
značku The Country for the Future jako svoji integrální součást
a v tomto smyslu usiluje o zvýšení platnosti z „inovačního loga“ na
logo národní. Rada doporučila ministerstvu materiál po projednání meziresortní Komisí pro prezentaci České republiky předložit vládě.
Zdroj: tisková sdělení RVVI a Úřadu vlády ČR

Vlastnímu zasedání Rady tradičně předchází schůzka garantů
Inovační strategie nad dokončenými akčními plány, přičemž výstupy této pracovní skupiny tlumočí na jednání RVVI vicepremiér
Karel Havlíček, který je zároveň místopředsedou RVVI.
Prvou z novinek je zavádění předmětu Technika do základních
škol. Padesát tři vybraných škol, které mají dostatečné personální
i technické vybavení, začne pilotně polytechnické vzdělávání na
druhém stupni realizovat už na podzim letošního roku. Plošně se
pak předmět objeví jako povinný v osnovách v roce 2022.
Druhou novinkou je vznik Národního komunikačního týmu
složeného ze zástupců resortů a marketingových odborníků, který
jednoznačně staví budoucí prezentaci České republiky na značce
Czech Republic: The Country for the Future.

TÉMA: Inovace a daňové odpočty na výzkum.
Konferenční roadshow v Brně a Ostravě
RVVI uspořádala v květnu a červnu 2019 dvě odborná setkání
v regionech k tématům daňových odpočtů na výzkum a vývoj
a Inovační strategie ČR 2019-2020. Ostravská konference se konala ve spolupráci s Moravskoslezským krajem za účasti hejtmana
Ivo Vondráka 22. května v areálu Landek Park v Ostravě. V Brně
proběhla konference 7. června v Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity a spolupracující Krajskou hospodářskou komoru
jižní Moravy (KHKJM) zde reprezentoval předseda představenstva Michael Štefl.
Série konferenčních setkání, které budou pokračovat na podzim
letošního roku, má mj. přispět ke změně vnímání podpory inovačního prostředí a České republiky jako země pro budoucnost.
Shodně tento záměr vnímali prezentující, mezi kterými byli v čele
s vicepremiérem pro hospodářství Karlem Havlíčkem také generální ředitelka Generálního finančního ředitelství, 1. místopředseda RVVI Petr Dvořák, ředitel SHP Svazu průmyslu a dopravy ČR
a další vrcholní představitelé resortů financí a průmyslu spolu se
zástupci podnikového výzkumu.
Inovační strategie ČR představuje především vizi, kam má naše
republika v nejbližších dvanácti letech směřovat. Již implementovaná strategie by měla být vodítkem pro všechny segmenty státní
správy s cílem vytvořit prostředí, které umožní posun naší země
mezi nejvíce prosperující země, jež současně přijaly vědu, výzkum
a inovace za klíčové národní priority.

Dr. Orna Berry ve videokonferenci. Foto: Úřad vlády ČR.

INOVAČNÍ STRATEGIE
Strategie zřetelně vytyčuje nové hlavní priority: ve sféře výzkumu, digitalizace, vzdělávání, infrastruktury, start-upů a dalších
oblastech. Na její přípravě se podílel tým špičkových osobností
z firemního prostředí, vědců, akademiků spolu s klíčovými představiteli resortů a vládních agentur. Česká republika má potenciál
se umisťovat na vyšších místech v žebříčcích konkurenceschopnosti. Vzhledem ke znalostnímu potenciálu, historii, středoevropské lokalitě a dalším objektivně daným podmínkám vč. technologické orientace musíme umět zaujmout tím, co vyrobíme nebo
vymyslíme. Proto je třeba, aby se rozvoj inovací stal celospolečenským tématem.
Hovoříme-li o změně struktury ekonomiky, o vyšší přidané hodnotě a potřebě dlouhodobého stabilního ekonomického růstu, má
zde bezesporu podpora výzkumu a vývoje stěžejní roli, a to včetně
nástrojů, jakými jsou daňové odpočty na výzkum a vývoj.
DAŇOVÉ ODPOČTY NA VaV
Cílem druhého z přednesených konferenčních témat bylo představení tzv. daňového balíčku – podstatných změn v daňových odpočtech na výzkum a vývoj, aby je mohli jednotně
interpretovat podnikatelé, daňoví poradci a finanční správa.
Prvním krokem ke snížení nejistoty daňových poplatníků, tedy
firem, je novela. Toto vyhodnotila jako svůj hlavní úkol v loňském roce ustavená pracovní skupina při vládní RVVI, jejíž
závěry se staly základem novely. Novela a její odůvodnění by
měly firmám, ale i správcům daně přinést jasnější vodítka ve
využívání tohoto nástroje.

„Česká republika by měla motivovat firmy v jejich inovačním úsilí
a usnadňovat jim k tomu podmínky. Jen tak české firmy uspějí
v konkurenčním prostředí a svůj úspěch budou moci státu vrátit
v podobě vyšších daní. Jsme proto rádi, že to takto vnímají i vrcholní představitelé státní správy. Změny v daňových odpočtech
na výzkum a vývoj jsou konkrétním příkladem kam systém směrovat - k zajištění vyšší míry jistoty a proklientského přístupu.
Právě tak fungují odpočty v dalších vyspělých zemích,“ doplnil
Bohuslav Čížek, zde přítomný ředitel sekce hospodářské politiky

Svazu průmyslu a dopravy ČR. Svaz průmyslu patří jako největší
zaměstnavatelský svaz v České republice mezi dlouhodobé
zastánce odpočtů na výzkum, vývoj a inovace.
Firmy v České republice mohou už 14 let kromě dotací využít také
tzv. nepřímou podporu. Výdaje na výzkum a vývoj lze uplatnit odčitatelnou položku od základu daně dle § 34 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů. V roce 2017 tak učinilo 1 141 podniků, které si
odečetly výdaje ve výši 13,3 mld. Kč a ušetřily tak 2,5 mld. Kč.

Zahájení konference k tématům daňových odpočtů na VaV a Inovační strategie ČR. Foto: archív Moravskoslezského kraje.

Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020
Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020
(Strategie) byl dne 29. dubna 2019 schválen usnesením vlády České republiky č. 289.
Účelem Akčního plánu je stanovit klíčové kroky pro implementaci
vybraných priorit Strategie. V souladu s Doporučením Evropské
komise splní Česká republika požadavek do roku 2020 umožnit
otevřený přístup k vědeckým publikacím, které jsou výsledkem
výzkumu financovaného z veřejných zdrojů.
Akční plán obsahuje 11 opatření se stanovenými termíny plnění
a zodpovědnými gestory. Jednotlivá opatření plní konkrétní priority Strategie.

Dále z programu posledních zasedání RVVI
Rada schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací 2021+.
Dále členové RVVI schválili materiál „Hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce
2017“ a stanoviska k materiálu „Aktualizace Cestovní mapy velkých
výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022“ a Národní
strategii umělé inteligence v České republice.
Pravidelným bodem jednání je informace o průběhu Implementace
Metodiky 2017+. Členové RVVI také podpořili uspořádání dalších schůzek předsednictva Rady s rektory vysokých škol jako
výraz snahy o další zlepšení vzájemné komunikace. Dále Rada
mj. pověřila své předsednictvo zahájením prezentace Metodiky
2017+ v relevantních zahraničních odborných kruzích s cílem
získání mezinárodní certifikace.

vyzkum.cz

Celý text schváleného Akčního plánu naleznete na stránkách www.

Vláda chce změnit pravidla pro vyplácení
podpor vědeckým institucím
Vláda Andreje Babiše na jednání 6. května 2019 schválila návrh
novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

Konference Implementace METODIKY 2017+
RVVI uspořádala ve II. čtvrtletí další běh konferencí věnovaných
Implementaci METODIKY 2017+. Ve spolupráci s Univerzitou
obrany a Biologickým centrem AV ČR proběhla tato odborná setkání 30. dubna v Brně a 27. května v Českých Budějovicích.

Novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací má především změnit hodnocení výzkumných organizací, výzkumných infrastruktur a jejich výsledků, hodnocení programů a projektů výzkumu, vývoje a inovací. V současné době je
totiž hodnocení založeno pouze na hodnocení výsledků výzkumných organizací a výše institucionální podpory pro výzkumnou
organizaci je stanovena pevně jako podíl jí dosažených výsledků
na výsledcích všech výzkumných organizací. V praxi má tedy rozhodující vliv počet výsledků, nikoliv jejich kvalita. To chce vláda
změnit a zohlednit i kvalitu práce celé výzkumné instituce.
Druhou významnou změnou je zohlednění nové koncepce podpory velkých výzkumných infrastruktur. Stávající znění zákona
podporu velkých výzkumných infrastruktur neumožňuje, protože v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) není možné shromažďovat příslušnou informaci. Podobně
nedostatečně je dnes upraveno sledování účasti v mezinárodních projektech financovaných z veřejných prostředků. I to chce
vláda změnit.
Zdroj: tiskové sdělení Úřadu vlády ČR

Obdobně předchozím konferenčním setkáním zde byly účastníkům z řad výzkumných organizací a vysokých škol představeny
metodologie hodnocení bibliometrie a hodnocení vybraných výsledků pro hodnocení 2018. Zároveň přednášející shrnuli výstupy
prvého roku hodnocení podle Metodiky 2017+. Cenné komentáře k předloženým závěrům a zkušenosti s hodnocením pak
účastníkům přinášejí zástupci Odborných panelů v čele s koordinátorem hodnocení Michaelem Šebkem.

Tisková konference po jednání vlády 6. května 2019. Foto: Úřad vlády ČR.

Plné znění všech přijatých usnesení včetně detailních podkladů a další aktuality naleznete na www.vyzkum.cz

