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Návrh rozpočtu na vědu na rok 2021 má ambici
překročit hranici 40 miliard
Mimořádné zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace
(RVVI) proběhlo 24. července ve Strakově akademii. Hlavním
tématem jednání byl Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na
výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2021 se střednědobým výhledem na léta 2022–2023 a dlouhodobým výhledem až do roku 2027.
V době, kdy došlo v důsledku pandemického stavu k posunu harmonogramu tvorby rozpočtu a kdy byl koncem června potvrzen
státní rozpočet na rok letošní, vláda neprodleně začala aktivně dojednávat rozpočet na rok 2021. RVVI schválila pro jednání vlády
výchozí Návrh výdajů na vědu a výzkum s výhledy do roku 2023
v celkových objemech výdajů takto:
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pro r. 2021 celkem 38,2 mld. Kč,
pro r. 2022 celkem 39,5 mld. Kč,
pro r. 2023 celkem 39,5 mld. Kč.
Tj. stávající návrh rozpočtu na rok 2021 je o 1,96 mld. Kč vyšší
než rozpočet roku 2020 a navíc o 743 mil. Kč vyšší než schválený
střednědobý výhled na rok 2021, který činil 37,5 mld. Kč. Výdaje
navrhovaného střednědobého výhledu na rok 2022 jsou vyšší
o 1,49 mld. Kč než vládou schválený střednědobý výhled na rok
2022, a výše navrhovaného střednědobého výhledu na rok 2023
je o 47 mil. Kč vyšší než navrhovaná výše výdajů na rok 2022.
Oproti předchozímu návrhu z dubna letošního roku došlo současně k navýšení celkových výdajů Ministerstva práce a sociálních
věcí v letech 2021–2023 o 11,1 mil. Kč ročně. Tyto prostředky jsou
určeny na nové výzkumné potřeby, které vyvstaly s ohledem na
koronavirovou krizi. Návrh rozpočtu nyní směřuje do zkráceného
mezirezortního připomínkového řízení.
Rada vlády, v jejímž čele stojí premiér Andrej Babiš, zároveň pověřila svého místopředsedu a vicepremiéra Karla Havlíčka vyjednáváním o dalším mimořádném navýšení rozpočtu řádově až do
výše 45 mld. Kč. Tyto prostředky by měly směřovat k financování
výzkumných projektů zaměřených na problémy globálního charakteru, zejména v oblasti zdravotnictví, a to návazně na Opatření
č. 27 schválené Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací 2021+.
„Až 3 miliardy korun z plánovaného dalšího navýšení by měly směřovat
na oblast zdravotního výzkumu a zdravotní vědy, nejde přitom jen
čistě o oblast spojenou s řešením problematiky COVID-19,“ sdělil
vicepremiér a místopředseda RVVI Karel Havlíček.
„Současná představa je, že navýšené finanční prostředky budou z části
směřovat na jeden až dva robustní, centralizované a multioborové
projekty zaměřené na oblast zdravotnictví a biomedicíny s dobou

řešení zpravidla 7 let, a z části na standardní projekty základního
i aplikovaného výzkumu menšího rozsahu, jež budou financovány
a řešeny v gesci relevantních poskytovatelů,“ doplnil první místopředseda RVVI Petr Dvořák.
„Při formulování těchto projektů – zaměřených na výzkum směřující k posílení odolnosti společnosti vůči aktuálním hrozbám, včetně těch, které se týkají lidského zdraví – musí být kladen důraz
na jejich komplexnost a mezioborové souvislosti, zakončil místopředseda RVVI Pavel Baran.
Distribuce takto významně posílených finančních zdrojů by
měla být kontrolovaná přímo premiérem a RVVI. Z členů Rady
vlády bude vytvořena skupina pro přípravu návrhu alokace
navýšených prostředků do oblasti komplexní ochrany lidského zdraví. Ze zkušenosti s dopady krize vyvolané koronavirem SARS-CoV-2 je dle zástupců RVVI zřejmé, že pandemická
situace přináší řadu komplexních celospolečenských dopadů,
a to nejen pro lidské zdraví. Důležitou roli bude ve skupině
zastávat prof. Roman Prymula, který je vládním zmocněncem
pro danou oblast.
Zdroj: RVVI

Rada vlády řešila kvalitu hodnocení aplikovaného výzkumu
Po dvou zasedáních, jež probíhala v dubnu a květnu v důsledku pandemie koronaviru distanční formou, se další z pravidelných zasedání uskutečnilo 26. června již prezenčně. K hlavním
bodům jednání ve Strakově akademii patřily metodika hodnocení výzkumu, Národní politika VaVaI 2021+ a Identifikace
hospodářských a nehospodářských činností ve výzkumu.
V rámci pravidelného bodu Implementace Metodiky 2017+ probíhá
intenzívní debata jak hodnocení zkvalitnit. V několika předchozích
týdnech se uskutečnila pracovní jednání a byly navrženy úpravy zejména z pohledu aplikovaného výzkumu. Ve snaze zkvalitnit celý
hodnotící proces v rámci dlouhodobého vývoje systému a nabytých
zkušeností bude Rada nyní ověřovat, jak probíhá zavádění takto formulovaných opatření. Při Komisi pro hodnocení výzkumných organizací bude nově ustavena pracovní skupina odborníků na aplikovaný výzkum, která bude doporučovat další možná vylepšení.
Členové Rady dále schválili návrh metodického doporučení Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných
organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a ino-
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vacích, který bude předložen do mezirezortního připomínkového
řízení, a to při současném zajištění souladu materiálu se závazným dokumentem EU (State aid compendium), který je připraven a jehož vydání je očekáváno do konce července 2020. Jedná se
o důležitou problematiku zejména z pohledu následných kontrol
Evropské komise i tuzemských orgánů.
Rada schválila zveřejnění výzev na členku či člena výzkumné rady
Technologické agentury ČR a na tři členy/členky předsednictva
Grantové agentury ČR. Výzvy byly následně zveřejněny na stránkách www.vyzkum.cz.
Vládě bude předložena návazně na ukončené mezirezortní připomínkové řízení, a je třeba zdůraznit i po několikaletém úsilí, Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2021+. „Strategický
dokument je připraven tak, aby reflektoval i nové podněty, které pro
výzkum a jeho infrastrukturu vyplývají nejen ze zkušenosti poslední pandemie a souvisejících sociálních a ekonomických výzev s celospolečenským dopadem. Jde primárně o vytvoření koncepčních
předpokladů pro to, aby se výzkum výrazněji podílel na formování
tzv. odolné společnosti,“ zdůraznil místopředseda Pavel Baran.
Rada se v dalších bodech jednání zabývala mj. možnostmi navýšení
financování vědy a výzkumu ve prospěch kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, pravidelnou aktuální informací o vývoji ustavování právnické osoby ELI ERIC, nebo závěrečným hodnocením
programů OMEGA a BETA v gesci Technologické agentury ČR.
Zdroj: RVVI
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Dále z programu posledních zasedání RVVI
Mimořádné letní zasedání
Rada schválila stanovisko k materiálu „Návrh projektu sdílených
činností Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací“, a dále stanovisko k žádosti Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně o povolení výzkumu na lidských embryonálních
kmenových buňkách, obojí v gesci Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
358. zasedání
Členové Rady schválili stanovisko k materiálu „Koncepce aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity Ministerstva kultury na léta 2023–2030“.
K materiálu s názvem „Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2021–2025“
RVVI souhlasila s vypořádáním připomínek z meziresortního
připomínkového řízení, materiál bude následně předložen na
schůzi vlády.
V rámci bodu Velké významné infrastruktury požádala Rada
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o vyhodnocení velkých výzkumných infrastruktur ve vazbě na socioekonomické
přínosy, včetně impaktu na jednotlivá odvětví a rozsah spolupráce s průmyslem.
Zdroj: RVVI

AKTUÁLNĚ: Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV – Systém Kvalitních Výsledků
Od 25. srpna 2020 je zprovozněna www aplikace „SKV – Systém Kvalitních Výsledků“, která je určena pro sběr vybraných výsledků
k hodnocení nástrojem vzdálených recenzí podle Metodiky hodnocení 2017+.

Aplikace se nachází na adrese: https://skv20.rvvi.cz/
Lhůta pro výběr výsledků v aplikaci SKV je stanovena do 15. října 2020.
Text výzvy pro sběr vybraných výsledků ve čtvrtém roce implementace Metodiky 2017+ vč. počtu a typu přihlašovaných
výsledků, pokyny pro vkládání výsledků, limity (rozpis počtu předkládaných vybraných výsledků podle výzkumných organizací)
a další informace naleznete na stránkách www.vyzkum.cz pod
záložkou Hodnocení VaVaI M17+ | „Hodnocení 2020“ 4. rok
implementace | Hodnocení výsledků na národní úrovni.
Technickou podporu spojenou s fungováním aplikace pro přihlašování výsledků do hodnocení zajišťují pracovníci Oddělení
informačních systémů Odboru informatiky na e-mailu:
podpora.rvvi@vlada.cz.
Dotazy týkající se Metodiky 2017+ směřujte na pracovníky Oddělení hodnocení výzkumných organizací prostřednictvím e-mailu:
hodnoceniVaVai@vlada.cz.
Zdroj: RVVI
Konference Věda a výzkum v boji s pandemií
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádalo ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace, Akademií věd ČR
a Českou konferencí rektorů 15. července 2020 v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR konferenci Věda a výzkum v boji
s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19 s podtitulem „Výzkumná infrastruktura jako součást kritické infrastruktury státu".
Účelem konferenčního setkání bylo za přítomnosti vrcholných
představitelů vlády prezentovat význam výzkumné infrastruktury a sektorů vědy a výzkumu obecně v boji se zdravotními a socioekonomickými dopady pandemie nového druhu koronaviru
SARS-CoV-2 a jím způsobovaného onemocnění Covid-19.

V prvé části konference byla představena role výzkumné infrastruktury, jež zapojením své znalostní expertízy a technologických
kapacit do vývoje nástrojů diagnostiky, vakcín a léčiv, jakož i do
dalších oblastí krizového managementu pandemie potvrdila, že je
jednou z klíčových složek kritické infrastruktury státu. V odpolední části byly prezentovány vybrané aplikace vyvinuté českými
výzkumnými institucemi za účelem zmírnění dopadů pandemie
na každodenní život.
Konference probíhala v českém jazyce. Kompletní videozáznam
konference je k dispozici v české a anglické verzi.
Kontakt: sciencefightsthepandemic@msmt.cz.
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