II.
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA
Materiál s názvem „Zpráva o hodnocení plnění opatření Národní politiky výzkumu, vývoje
a inovací České republiky na léta 2016 – 2020“ předkládá vládě ke schválení předseda Rady
pro výzkum, vývoj a inovace. Materiál obsahuje v části III. Zprávu o hodnocení plnění
opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020
(dále jen „Zpráva“). Součástí materiálu je i aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje
a inovací České republiky na léta 2016 – 2020 pro období do konce roku 2020 (dále jen
„aktualizace NP VaVaI“).
Usnesením vlády ze dne 17. února 2016 č. 135 k NP VaVaI bylo uloženo předsedovi Rady
pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) předložit vládě Zprávu do 31. prosince 2018.
Rada schválila na mimořádném zasedání dne 4. ledna 2018 úkol aktualizovat NP VaVaI
s termínem předložení vládě do konce roku 2018. Na 336. zasedání dne 25. května 2018
Rada schválila ustavení pracovní skupiny k aktualizaci NP VaVaI, složené ze zástupců
Rady, Odboru Rady, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu
a obchodu. V rámci navazujících jednání Rady a Pracovní skupiny k aktualizaci NP VaVaI
byl postup aktualizace NP VaVaI zpřesněn s požadavkem předložení aktualizace NP VaVaI
do konce roku 2018 pouze s nezbytným minimem úprav v kontextu změn v řízení systému
VaVaI na úrovni vlády ČR s účinností od 1. ledna 2018 (zrušení pozice místopředsedy vlády
pro vědu, výzkum a inovace) a od 1. dubna 2018 (převod agendy Národní RIS3 z ÚV ČR
na MPO).
Na období po roce 2020 bude připravena nová Národní politika výzkumu, vývoje a inovací.
Důvody výše uvedeného postupu:


platnost stávající NP VaVaI 2016 – 2020 je usnesením vlády 135/2016 stanovena
do konce roku 2020,



z důvodu zachování schopnosti vyhodnocení stávající NP VaVaI 2016 – 2020 není
žádoucí, aby se zásadně měnila před koncem své platnosti. Čím častěji se mění
NP VaVaI, tím více klesá schopnost objektivního vyhodnocení plnění jejích opatření,



s výjimkou strategického cíle 1, jehož hlavní náplní bylo zřídit nové ministerstvo pro
vědu a výzkum, zůstanou strategické cíle 2 až 5 nadále aktuální až do roku 2020.

Ze Zprávy mj. vyplývá, že jedno opatření bylo splněno, většina opatření je plněna průběžně,
jedno opatření nebylo splněno. Vzhledem ke krátkému času od schválení NP VaVaI se však
účinek řady opatření nemohl ještě projevit změnou statistických ukazatelů. Z důvodu
zachování kontinuity je třeba v plnění opatření pokračovat do konce platnosti NP VaVaI, tedy
do konce roku 2020. U některých opatření však vzešla potřeba modifikace nástroje k jejich
plnění. S tím souvisí sloučení některých opatření do jednoho či naopak rozdělení jednoho
původního opatření na dvě samostatná.
Dynamicky se měnící podmínky života lidí nejen v České republice, způsobené mj. novými
technologickými možnostmi, zejména digitalizací, vyvolávají potřebu rozsáhlého výzkumu
ve všech oblastech VaVaI a následného uplatnění nejen v průmyslu či službách pro průmysl,
ale ve všech oblastech služeb pro rozvoj společnosti (v České republice zatím formulováno
jako Společnost 4.0). Jedním z klíčových témat pro stávající i budoucí Národní politiku
výzkumu, vývoje a inovací je rovněž řešení dostatečného množství lidí ve výzkumu a vývoji
v rámci podpory internacionalizace VaVaI a rozvoje lidských zdrojů.
Aktualizace NP VaVaI na období do konce roku 2020 je součástí předkládaného materiálu
(tvoří přílohu Zprávy) a byla připravena v kontextu navržených úprav opatření popsaných
ve Zprávě.
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Plnění cílů a realizace opatření aktualizované NP VaVaI na období do konce roku 2020 bude
realizováno v rámci schválených limitů výdajů podpory VaVaI. Návrh výdajů státního
rozpočtu na VaVaI vychází z NP VaVaI a je řešen samostatnou procedurou dle § 5 a § 5a
zákona č. 130/2002 Sb.
Pro pokračování realizace a finanční podporu opatření
aktualizované NP VaVaI v období 2019 – 2020 budou v maximální míře využívány finanční
prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů dostupných pro Českou
republiku do konce roku 2020. Veřejné zdroje ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj
a inovace budou zároveň využívány jako nástroje pro zajištění dalších finančních prostředků
ze zahraničí, a to zejména z rámcového programu Horizont 2020.
Materiál nemá negativní dopad na podnikatelské prostředí České republiky ani vliv na rovné
postavení mužů a žen v České republice.
Materiál byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 26. října 2018
s termínem zaslání připomínek do 9. listopadu 2018. V mezirezortním připomínkovém řízení
se k materiálu vyjádřilo 19 připomínkových míst. Zásadní připomínky uplatnilo
8 připomínkových míst. Nad rámec mezirezortního připomínkového řízení byl materiál
rozeslán k připomínkám třem nepovinným připomínkovým místům mimo elektronickou
knihovnu eKLEP – České konferenci rektorů, Radě vysokých škol a Asociaci výzkumných
organizací. Všechny zásadní připomínky povinných i nepovinných připomínkových míst byly
vypořádány. Materiál je předkládán vládě bez rozporu.
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