Úřad vlády České republiky
Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Zápis z mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
konaného 7. září 2018 v Hrzánském paláci
Přítomní členové: předseda Rady Ing. Andrej Babiš; 1. místopředseda Rady prof. Ing. Petr
Dvořák, CSc.; místopředseda Rady PhDr. Pavel Baran, CSc.; místopředseda
Rady doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.; Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.,
MBA, LL.M; RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc; MBA; prof. Tomáš Jungwirth,
Ph.D.; prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.; doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.;
Ing. Karel Kouřil, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Lata, CSc.; doc. Ing. Jaroslav
Machan, CSc.; prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.; Ing. Luboš Novák,
CSc.; Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.; prof.
Ing. Jiří Witzany, DrSc.
Hosté:

Ing. Robert Plaga, Ph.D. – ministr školství, mládeže a tělovýchovy; PhDr.
Lukáš Levák – ředitel Odboru výzkumu a vývoje MŠMT; Ing. Petr Očko,
Ph.D. – náměstek MPO; JUDr. Ing. Jiří Nováček – 1. náměstek MPO; prof.
Ing. Michael Šebek, CSc. – KHV; PaedDr. Jan Vykoukal - MV

Program:
A)

BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A0)

Návrh na jmenování
a) místopředsedů a 1. místopředsedy Rady
b) předsedů odborných a poradních orgánů Rady (KHV, Komise SHV,
Bioetické komise)
Velké výzkumné infrastruktury
Návrh na jmenování zpravodajů Rady
Návrh na jmenování 1 členky / člena předsednictva a předsedkyně / předsedy
TA ČR
Návrh na jmenování 1 členky / člena předsednictva GA ČR
Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2018
Návrh stanoviska Rady k Návrhu programu Strategická podpora rozvoje
bezpečnostního systému ČR 2019 – 2028 (IMPAKT 1)

A1)
A2)
A3)
A4)
A5)
A6)
B)

BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1)
B2)
B3)
B4)
B5)

Termíny zasedání Rady na rok 2019
Návrh na udělení Ceny předsedy Rady
Implementace Metodiky 2017+
Kontrolní závěry NKÚ
Záměr realizovat nadlimitní veřejnou
k analytickému nástroji InCites

zakázku

na

pořízení

licence

Úřad vlády České republiky
Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace
C)

BODY PRO INFORMACI

C1)
C2)
C3)

Informace z jednání vlády
Informace o jednáních k návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI
Informace o jednáních předsednictva Rady mezi 337. a mimořádným zasedáním
Rady dne 7. září 2018
Informace o připravovaných změnách datové struktury IS VaVaI 2.0
Informace k úpravám IS VaVaI v roce 2018 – verze programu 2.6.3

C4)
C5)

Průběh jednání:
1. místopředseda Rady prof. Dvořák zahájil mimořádné zasedání Rady pro výzkum, vývoj
a inovace (dále jen „Rada“). Následně nechal hlasovat o návrhu programu a zápisu z 337.
zasedání Rady.
1. Schválení programu
Pro návrh usnesení hlasovalo všech 14 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada schvaluje program mimořádného zasedání.
2.

Zápis z 337. zasedání Rady

Pro návrh usnesení hlasovalo všech 14 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 337. zasedání.
A)

BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A0)

Návrh na jmenování
a) místopředsedů a 1. místopředsedy Rady
b) předsedů odborných a poradních orgánů Rady (KHV, Komise SHV,
Bioetické komise)

Vzhledem k tomu, že sedm členů Rady bylo jmenováno usnesením vlády ze dne 15. srpna
2018 č. 523 členy Rady na druhé funkční období, musí být návazně znovu provedena volba
místopředsedů Rady tak, aby předsednictvo mohlo plnit svou funkci podle § 35 odst. 5
zákona č. 130/2002 Sb. a podle statutu Rady, tj. zejména řídit činnost Rady mezi jejími
zasedáními, koordinovat činnost případných poradních orgánů Rady, schvalovat program
zasedání Rady atd.
Rada tedy navrhuje znovu jmenovat stávající členy předsednictva Rady.
Rada dále navrhuje svému předsedovi, aby jmenoval členem a předsedou Komise pro
hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů prof. Ing. Petra
Dvořáka, CSc., který je v Radě v současnosti koordinátorem aktivit v oblasti hodnocení
na národní úrovni s přesahy do přípravy kompletního hodnocení v segmentu VŠ a jeho
propojování s připravovaným hodnocením AV ČR (člen Komise pro hodnocení výzkumné
činnosti týmů a pracovišť AV ČR).
Současně Rada navrhuje svému předsedovi, aby jmenoval členem a předsedou Poradního
orgánu Rady pro oblast společenských a humanitních věd prof. Ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D.
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Dne 19. července 2018 zaslal prof. Dvořák svoji rezignaci na funkci předsedy Bioetické
komise. Proto Rada navrhuje předsedovi Rady jeho odvolání z této funkce. Prof. Dvořák
ve svém rezignačním dopise navrhl kandidátem na předsedu Bioetické komise člena Rady
prof. MUDr. Jana Latu, CSc.
Byly rozdány volební listiny a proběhly tajné volby všech nominovaných do jednotlivých
funkcí.
Pro dle výsledku voleb doplněný návrh usnesení hlasovalo všech 16 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1. schvaluje výsledek tajné volby, ve které byli zvoleni prof. Dvořák 1. místopředsedou
Rady a dr. Baran a doc. Havlíček místopředsedy Rady,
2. schvaluje výsledek tajné volby, na základě které navrhuje svému předsedovi
jmenovat členem a předsedou Komise pro hodnocení výsledků výzkumných
organizací a ukončených programů prof. Dvořáka,
3. schvaluje výsledek tajné volby, na základě které navrhuje svému předsedovi
jmenovat členem a předsedou Poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace
pro oblast společenských a humanitních věd prof. Jurajdu,
4. schvaluje výsledek tajné volby, na základě které navrhuje svému předsedovi
jmenovat členem a předsedou Bioetické komise prof. Latu.

A1)

Velké výzkumné infrastruktury

Místopředseda Rady doc. Havlíček v úvodu přivítal nového člena Rady Ing. Luboše Nováka,
CSc., který byl jmenován zpravodajem po tuto problematiku. Dále shrnul, že na téma velkých
výzkumných infrastruktur proběhla během letních měsíců 2018 řada jednání a v návaznosti
na usnesení Rady z 335. zasedání dne 27. dubna 2018 zaslalo MŠMT v průběhu června
a července podrobné specifikace jednotlivých velkých výzkumných infrastruktur (dotazníky
jednotlivých VVI, karty jednotlivých VVI, shrnutí), které jsou Radě předloženy na tomto
zasedání. Z podkladů je možné vyčíst přehledný výkaz fungování jednotlivých infrastruktur.
Pracovní tým pod vedením Ing. Nováka provedl podrobnou ekonomickou analýzu
jednotlivých podkladů, kdy o jednotlivých závěrech těchto analýz bylo průběžně informováno
předsednictvo Rady. Dne 15. srpna 2018 proběhlo úvodní jednání zástupců Rady se
zástupci MŠMT k návrhu rozpočtu na VaVaI na období 2020+, kdy byli přítomní seznámeni
s výstupy pracovní skupiny. Výdaje na velké výzkumné infrastruktury budou po domluvě
s MŠMT navýšeny o 170 mil. Kč v roce 2020, tj. z 1,720 mld. Kč na 1,890 mld. Kč v daném
roce.
Ing. Novák uvedl, že bez detailní analýzy nelze vyvodit žádné závěry. Jeho pracovní skupina
pracuje na rozboru jednotlivých podkladů, které byly dodány ze strany MŠMT, kdy cílem je
vytvořit podobný princip jako v zahraničí z hlediska rozdělování veřejných prostředků
na podporu VaVaI.
Do konce listopadu 2018 je nutné připravit v součinnosti s MŠMT kritéria pro kategorizaci
velkých výzkumných infrastruktur s platností od roku 2020 včetně, kdy výstupy budou využity
při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhledem na roky 2021 a 2022.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Plaga ocenil spolupráci s Radou a seznámil
přítomné s návrhem MŠMT na redukci a ekonomickou konsolidaci počtu projektů velkých
výzkumných infrastruktur provedenou MŠMT z 58 projektů na 49 projektů.
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Proběhla diskuse za účasti Ing. Plagy, Ing. Nováka, prof. Jungwirtha, dr. Leváka, prof.
Maříka a dr. Barana, v které byl hlavně oceněn konstruktivní přístup obou stran při
proběhlých jednáních a z které vyplynula potřeba přesného určení funkce a právního základu
jednotlivých výzkumných infrastruktur.
Pro upravený návrh usnesení hlasovalo všech 17 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1. oceňuje rozsah zaslaných podkladů a úsilí, které MŠMT vyvinulo pro objasnění
fungování velkých výzkumných infrastruktur, zejm. přehledný výkaz aktivit
jednotlivých infrastruktur a jejich výzkumné výsledky,
2. pro získání dostatečně podrobného obrazu o dlouhodobé ekonomické udržitelnosti
a o dopadech velkých výzkumných infrastruktur na jednotlivá odvětví a obory žádá
MŠMT o předložení primárních podkladů o velkých výzkumných infrastrukturách
uvedených v § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 130/2002 Sb., včetně všech dodatků,
3. bere na vědomí a pozitivně hodnotí návrh MŠMT na redukci a ekonomickou
konsolidaci počtu projektů velkých výzkumných infrastruktur provedenou MŠMT
z 58 projektů na 49 projektů,
4. vyslovuje obavu, že projektové financování velkých výzkumných infrastruktur nemusí
dávat v některých případech dostatečnou záruku dlouhodobé udržitelnosti a finanční
efektivnosti vzhledem ke strategickému významu velkých výzkumných infrastruktur
pro vývoj sféry výzkumu a vývoje a doporučuje MŠMT ve spolupráci s Radou hledat
jinou, stabilnější formu financování velkých výzkumných infrastruktur,
5. ukládá zpravodaji tohoto úkolu Ing. L. Novákovi připravit v součinnosti s MŠMT
do 30. 11. 2018 kritéria pro kategorizaci velkých výzkumných infrastruktur s platností
od roku 2020 včetně; výstupy budou využity při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2020
s výhledem na roky 2021 a 2022,
6. souhlasí s navýšením výdajů na velké výzkumné infrastruktury o 170 mil. Kč v roce
2020, tj. z 1,720 mld. Kč na 1,890 mld. Kč v daném roce, které proběhne v souladu
s návrhem MŠMT, přičemž se celkový rozpočet výdajů na VaVaI v kapitole MŠMT
na rok 2020 nemění, a současně žádá MŠMT o předložení materiálu pro jednání
vlády ke schválení projektů velkých výzkumných infrastruktur na zasedání Rady
v prosinci 2018,
7. doporučuje MŠMT, aby součástí materiálu do vlády podle bodu č. 6 bylo pro každý
projekt podrobné odůvodnění, na jakém právním základě se navrhuje jeho podpora.

A2)

Návrh na jmenování zpravodajů Rady

Místopředseda Rady doc. Havlíček uvedl další bod, kde připomněl, že vzhledem k široké
agendě Rady je třeba jmenovat jednotlivé členy Rady kompetentními zpravodaji Rady
pro jednotlivé oblasti VaVaI (dle Článku 8 Statutu Rady může Rada pro řešení vybraných
úkolů jmenovat zpravodaje z členů Rady). Zpravodaj odpovídá za odbornou problematiku
dané oblasti, zejména hodnocení účelovosti podpory příslušných programů, koordinuje
analýzy účelové podpory a spolupracuje na návrzích rozpočtových opatření.
Pro každou oblast i mohou zpravodajové vytvořit svou pracovní skupinu a to po projednání
s Odborem Rady a s ohledem na disponibilní prostředky a pravidla Úřadu vlády ČR.
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Dále doc. Havlíček předložil Radě návrh předsednictva Rady z jednání dne 15. srpna 2018
na jednotlivé zpravodaje Rady pro jednotlivé oblasti VaVaI a poskytovatele.
Pro návrh usnesení hlasovalo všech 17 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1.

schvaluje materiál „Návrh na jmenování zpravodajů Rady“,

2.

jmenuje své zpravodaje pro jednotlivé oblasti VaVaI a poskytovatele:
Metodika 2017+
- prof. Dvořáka
Mezinárodní Rada
- dr. Havlase
GA ČR
- prof. Jungwirtha
TA ČR
- Ing. Kouřila
AV ČR
- prof. Dvořáka, doc. Konvalinku
MŠMT
- dr. Barana, prof. Maříka, Ing. Nováka
MZd
- prof. Špičáka, prof. Latu
MZe
- Ing. Domkářovou
MPO
- prof. Maříka, Ing. Palíška
MV, MO, MD
- doc. Machana, prof. Witzanyho
MK
- dr. Barana
MŽP
- doc. Konvalinku / prof. Jurajdu
MPSV
- prof. Jurajdu,

3.

pověřuje koordinací zpravodajů místopředsedu Rady doc. Havlíčka.

A3)

Návrh na jmenování 1 členky / člena předsednictva a předsedkyně / předsedy
TA ČR

1. místopředseda Rady prof. Dvořák připomněl, že ke dni 30. června 2018 byl z funkce člena
předsednictva a funkce předsedy TA ČR na základě vlastní žádosti odvolán usnesením
vlády ze dne 26. června 2018 č. 438 Ing. Petr Očko, Ph.D. Z tohoto důvodu vznikla potřeba
doplnit předsednictvo TA ČR na zákonem stanovený počet a jmenovat předsedkyni nebo
předsedu.
Rada vyhlásila veřejnou výzvu k nominaci kandidátů na členky / členy předsednictva (dále
jen „člen předsednictva“) a předsedu TA ČR, která byla publikována na www.vyzkum.cz.
Lhůta pro podání návrhů byla stanovena v termínu do 17. srpna 2018. Celkem byly doručeny
4 nominace kandidátů na členy předsednictva. Současně se o místo předsedy ucházel
stávající zastupující předseda a člen předsednictva TA ČR Ing. Komárek.
Místopředseda Rady doc. Havlíček krátce shrnul nové náročné kompetence TA ČR
a vyzdvihl nutnost práce předsednictva TA ČR na plný úvazek.
Následně byly rozdány volební listiny a proběhla tajná volba nejprve na člena předsednictva
TA ČR. Vzhledem k tomu, že jedním z nominovaných na člena předsednictva TA ČR byl
prof. Petr Konvalinka, jeho bratr člen Rady doc. Jan Konvalinka se vzdálil na celý průběh
voleb ze sálu.
Další volba proběhla mezi vybraným novým členem předsednictva, na kterého byl navržen
nadpolovičním počtem hlasů prof. Petr Konvalinka a stávajícím členem předsednictva TA ČR
Ing. Komárkem, který se ucházel o místo předsedy TA ČR. Rada nadpoloviční většinou
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hlasů zvolila
agentury ČR.

prof.

Ing.

Petra

Konvalinku,

CSc.,

FEng. předsedou

Technologické

Pro dle výsledku voleb doplněný návrh usnesení hlasovalo všech 16 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1. navrhuje vládě jmenovat prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., FEng. členem
předsednictva Technologické agentury ČR a předsedou Technologické agentury ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál doplněný dle
výsledku voleb na jednání vlády.

A4)

Návrh na jmenování 1 členky / člena předsednictva GA ČR

Ke dni 1. října 2018 končí 1. funkční období člence předsednictva GA ČR prof. Stanislavě
Hronové a z tohoto důvodu vznikla potřeba doplnit předsednictvo GA ČR na zákonem
stanovený počet.
Rada vyhlásila veřejnou výzvu k nominaci kandidátů na členy předsednictva GA ČR, která
byla publikována na www.vyzkum.cz. Lhůta pro podání návrhů byla stanovena v termínu
do 17. srpna 2018. Byla nominována 1 kandidátka: prof. Hronová, která obdržela
10 nominací. Dále bylo doručeno stanovisko předsedkyně GA ČR RNDr. Alice Valkárové,
DrSc. k možnému setrvání prof. Hronové ve funkci na druhé funkční období.
Byly rozdány volební listiny, kde bylo následně jednomyslně navrženo jmenovat prof. Ing.
Stanislavu Hronovou, CSc., Dr. h. c. členkou předsednictva Grantové agentury ČR na druhé
funkční období.
Pro dle výsledku voleb doplněný návrh usnesení hlasovalo všech 16 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1.

navrhuje vládě jmenovat prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc., Dr. h. c. členkou
předsednictva Grantové agentury ČR,

2.

schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,

3.

ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál doplněný dle
výsledku voleb na jednání vlády.

A5)

Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2018

Místopředseda Rady dr. Baran připomněl v úvodu, že Národní cena vlády Česká hlava (dále
jen „NCV“) je udělována na základě ustanovení § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb.
a podle nařízení vlády č. 71/2013, o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů. O udělení NCV rozhoduje
vláda ČR na návrh Rady, která navrhne jednoho kandidáta a předkládá tento návrh
k projednání vládě. Nositeli NCV náleží finanční ocenění ve výši 1 milionu Kč.
Realizátorovi projektu Česká hlava bylo ke dni 17. července 2018 doručeno celkem
13 nominací na udělení NCV. Podklady jednotlivých kandidátů byly členům Rady
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pro výzkum, vývoj a inovace zpřístupněny dne 20. července 2018 na interním webu
www.vyzkum.cz a současně byli členové Rady informováni elektronicky.
Dr. Baran stručně pohovořil o jednotlivých kandidátech. Doplnili ho místopředseda Rady doc.
Havlíček a prof. Jungwirth se shrnutím, že v letošním roce se sešly nominace velmi
kvalitních kandidátů.
Proběhla tajná volba, které se opět neúčastnil člen Rady doc. Konvalinka z důvodů své
letošní nominace na NCV.
Na základě výsledku tajné volby byl nadpoloviční většinou hlasů navržen na Národní cenu
vlády Česká hlava za rok 2018 prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. v oboru rostlinná genetika.
Prof. Doležel se podílel na rozluštění genomu pšenice a ječmene. Výzkum prof. Doležela
a jeho kolegů má pomoci například k vyšlechtění odrůd plodin odolnějších vůči změnám
počasí a dalším negativním vlivům.
Pro dle výsledku voleb doplněný návrh usnesení hlasovalo všech 16 členů Rady.
Usnesení:
Rada
1.

navrhuje vládě udělit Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2018 prof. Ing.
Jaroslavu Doleželovi, DrSc.,

2.

žádá svého předsedu o předložení návrhu na udělení ocenění vládě.

A6)

Návrh stanoviska Rady k Návrhu programu Strategická podpora rozvoje
bezpečnostního systému ČR 2019 – 2028 (IMPAKT 1)

Ing. Marek stručně uvedl, že cílem programu IMPAKT 1 je dosažení poznatkové,
technologické a technické úrovně, která umožní ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet
specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů. Program
vytváří podmínky pro využití a rozvoj potenciálu akademického a veřejného výzkumného
sektoru, které zajišťují synergickou a dlouhodobou výzkumnou podporu bezpečnostního
systému ČR a je rozdělen na tři podprogramy.
1. náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání
Ing. Nováček zdůraznil potřebu tohoto programu a přislíbil, že program bude dle připomínek
Rady upraven a znovu předložen. Podpora bezpečnostního systému ČR bude zaměřena
na plnění prioritních cílů bezpečnostního výzkumu. Jedná se např. o včasné zásahy
a situační přehledy, efektivní intervence, vyšetřování incidentů, adaptabilní bezpečnostní
systém, bezpečnostní politiku a krizové řízení a management bezpečnostních informací.
Připomněl, že před zasláním programu ke stanovisku Rady si MV vyžádalo posudky dvou
expertů, které jsou součástí materiálu předkládaného na jednání Rady.
Proběhla krátká diskuse za účasti předsedy Rady Ing. Babiše, Ing. Nováčka, prof. Jurajdy
a místopředsedy Rady doc. Havlíčka na téma účelnosti a potřeby tohoto programu. Závěrem
diskuse bylo, že Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených
programů musí nadále hodnotit programy účelové podpory před předložením na zasedání
Rady.
Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.
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B)

BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1)

Termíny zasedání Rady na rok 2019

Každoročně Rada schvaluje harmonogram svých zasedání pro příští kalendářní rok. Z tohoto
důvodu se předkládá s předstihem návrh termínů zasedání v roce 2019. Radě je navrženo,
aby byl dodržen stávající harmonogram zasedání, tj. každý poslední pátek v měsíci od 9:00
hod.
Výjimkou jsou měsíce červenec a srpen, kdy se zasedání obvykle z důvodů dovolených
nekoná a proto je doplněno dalším zasedáním Rady v prvním týdnu září 2019 (v září jsou
tedy výjimečně dvě zasedání). Vzhledem k vánočním svátkům bylo navrženo přesunutí
prosincové zasedání již na 13. prosince 2018 z původně navrženého 20. prosince 2019.
Pro návrh usnesení hlasovalo všech 17 členů Rady
Usnesení:
Rada schvaluje termíny svých zasedání v roce 2019.
B2)

Návrh na udělení Ceny předsedy Rady

1. místopředseda Rady prof. Dvořák připomněl, že Cena předsedy Rady a propagaci
nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje podle § 2 odst. 2
písm. a) nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb. a v souladu se
Statutem Ceny předsedy Rady. Cenu předsedy Rady uděluje její předseda.
Předseda Rady pro toto ocenění v letošním roce navrhl prof. Ing. Jaroslava Petra, DrSc. za
propagaci a popularizaci biologických a zemědělských věd.
Pro návrh usnesení hlasovalo všech 16 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1.

bere na vědomí informaci o udělení Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj
a inovace,

2.

ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistit slavnostní předání této
ceny.

B3)

Implementace Metodiky 2017+

Dr. Miholová uvedla, že je Radě předložen ke schválení materiál shrnující první rok
Implementace Metodiky 2017+ „Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj
a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů
za rok 2018 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)“, který bude předložen
na základě zákona č. 130/2002 Sb. vládě.
Odborné panely (dále jen „OP“) a Odborný orgán hodnotitelů (dále jen „OOH“) byly ustaveny
poradním orgánem Rady za účelem hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků
ukončených programů podle Metodiky. OP byly ustanoveny na 327. zasedání Rady
konaném dne 30. června 2017. OOH byl ustanoven na základě usnesení Rady na jejím
335. zasedání dne 25. dubna 2018 a usnesením předsednictva Rady ze dne 18. července
2018. Členy svých odborných a poradních orgánů volí z předních odborníků pro danou
oblast VaVaI Rada, jmenuje je a na návrh Rady odvolává její předseda (dle § 35 odst. 9
zákona). Dle § 35 odst. 8 zákona členství v odborných a poradních orgánech Rady
nezakládá pracovně-právní vztah k ČR. Za výkon této veřejné funkce náleží členům
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poradních orgánů odměna, jejíž výši stanoví předseda Rady, a cestovní náhrady, které se
poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.
Výdaje na odměny pro členy poradních orgánů Rady jsou součástí rozpočtu Úřadu vlády
České republiky, § 618019 – výzkum ve státní správě a samosprávě. Prostředky na tyto
odměny budou hrazeny z rozpočtu na rok 2018 kapitoly 304 – Úřad vlády České republiky
a materiál tak nemá další finanční dopad na státní rozpočet.
1. místopředseda Rady prof. Dvořák dále informoval, že proběhla další jednání na úrovni
MŠMT i ČKR o dopracování Metodiky 2017+ do podoby požadovaného detailu pro kompletní
hodnocení pro úroveň segmentu vysokých škol a přípravě procesu implementace
kompletního hodnocení pro segment vysokých škol, konkrétně Moduly 3-5. Materiál
pro kompletní hodnocení segmentu vysokých škol, který bude předložen na řádném
338. zasedání Rady dne 21. září 2018 a následně bude v říjnu 2018 předložen na jednání
vlády.
Na závěr byla Rada seznámena 1. místopředsedou prof. Dvořákem se zápisem
z mimořádného zasedání KHV dne 19. června 2018 a se stavem Metodiky 2017+ a plánem
činnosti do konce roku 2018.
Pro návrh usnesení hlasovalo všech 15 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1.

schvaluje materiál „Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj
a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních
orgánů za rok 2018 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)“ a ukládá
předsedovi Rady materiál přeložit vládě k projednání,

2.

bere na vědomí informaci o stavu přípravy materiálu pro kompletní hodnocení VŠ,

3.

bere na vědomí informace ze zasedání KHV,

4.

schvaluje materiál „Stav a plán činností do konce roku 2018“.

B4)

Kontrolní závěry NKÚ

Místopředseda Rady doc. Havlíček připomněl, že v období od dubna 2017 do března 2018
byla v Úřadu vlády prováděna kontrolní akce 17/15 „Peněžní prostředky státu na výzkum,
vývoj a inovace“ Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“). V březnu 2018 vydal NKÚ
Kontrolní protokol, proti kterému podal Úřad vlády v zákonné lhůtě námitky.
Předseda vlády se svým dopisem ze dne 13. srpna 2018 obrátil na ministra školství,
mládeže a tělovýchovy s žádostí o zpracování a předložení materiálu pro jednání vlády
k výše uvedeného kontrolního závěru s termínem nejpozději do 31. října 2018. Úřad vlády
byl proto MŠMT kontaktován jako jedna z kontrolovaných osob, aby s termínem do 7. září
2018 zaslal své stanovisko ze své pozice. Toto stanovisko je Radě předloženo ke schválení.
Pro návrh usnesení hlasovalo všech 15 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1.

bere na vědomí kontrolní závěr z kontrolní akce 17/15 NKÚ,

2.

schvaluje návrh stanoviska ke kontrolnímu závěru NKÚ pro jednání vlády,

3.

žádá Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace o zaslání stanoviska Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy.
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B5)

Záměr realizovat nadlimitní
k analytickému nástroji InCites

veřejnou

zakázku

na

pořízení

licence

Místopředseda Rady prof. Dvořák uvedl, že Národní technická knihovna (NTK) realizuje
Individuální projekt systémový „Národní centrum pro elektronické informační zdroje –
CzechElib“, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(dále jen „OP VVV“). V rámci projektu je vytvořeno národní centrum CzechElib, které
zajišťuje centrální nákup a zpřístupnění klíčových elektronických informačních zdrojů (dále
jen „EIZ“) pro celou výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR. NTK plní roli centrálního zadavatele
ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Výhodou projektu je přenos administrace veřejných zakázek na NTK a finanční podpora
z projektu na pořizované EIZ.
Úřad vlády ČR se do projektu zapojil a následně byla s NTK podepsána Smlouva o zajištění
a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů č. 18/088-0, na jejímž základě získal Úřad
vlády ČR zdarma přístup k vědeckým citačním databázím Web of Science a Scopus.
Nyní se navrhuje pořízení dalšího EIZ v rámci projektu a s NTK jako centrálním
zadavatelem. Předmětem veřejné zakázky je nákup licence na aplikaci InCites společnosti
Clarivate Analytics (US) LLC. Důvodem realizace je skutečnost, že Rada pro výzkum, vývoj
a inovace resp. Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace každoročně zpracovává analýzu a
hodnocení stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím a provádí
hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů podle
Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů
schválené vládou (§ 35 odst. 2 písm. d) a g) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací). Pro plnění uvedených zákonných povinností je aplikace InCites klíčovým
nástrojem, neboť umožňuje analýzy vědeckého výkonu na úrovni jednotlivců, pracovišť,
fakult, výzkumných organizací i celých států.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Pro návrh usnesení hlasovalo všech 15 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1.

schvaluje záměr realizovat nadlimitní veřejnou zakázku na pořízení licence
k analytickému nástroji InCites,

2.

ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace realizovat uvedený záměr.

C)

BODY PRO INFORMACI

C1)

Informace z jednání vlády

C2)

Informace o jednáních k návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI

C3)

Informace o jednáních předsednictva Rady mezi 337. a mimořádným zasedáním
Rady dne 7. září 2018

C4)

Informace o připravovaných změnách datové struktury IS VaVaI 2.0

C5)

Informace k úpravám IS VaVaI v roce 2018 – verze programu 2.6.3

Místopředseda Rady doc. Havlíček stručně seznámil členy Rady s body pro informaci.
Pro návrh usnesení hlasovalo všech 15 přítomných členů Rady.
Usnesení:
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Rada bere na vědomí body pro informaci.
D)

RŮZNÉ

V bodě Různé otevřel Ing. Palíšek problematiku odvolání člena Rady prof. Maříka z funkce
ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (dále jen „CIIRC“), z které ho
odvolal rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček dne 4. 6. 2018. Akademický senát ČVUT vzal
na vědomí toto odvolání a požádal rektora, aby zamezil vzniku souvisejících hmotných škod
na CIIRC ČVUT a na ČVUT a o vývoji situace informoval průběžně Akademický senát
ČVUT. Sněm CIIRC se v průběhu letních prázdnin 2018 v souvislostí se situací v CIIRC po
odvolání ředitele několikrát snažil o domluvu s Akademickým senátem ČVUT, ke které zatím
nedošlo.
Proběhla delší diskuse na téma důvodů tohoto odvolání a různých subjektivních názorů
na vzniklou situaci za účasti prof. Maříka, prof. Witzanyho, dr. Havlase, Ing. Palíška, prof.
Laty, Ing. Kouřila, doc. Konvalinky a dr. Barana. Závěrem této diskuse byl návrh, že Rada by
měla iniciovat z hlediska podpory VaVaI diskusi na toto ožehavé téma na úrovni vlády.
Protože do bodu Různé nebyly žádné další příspěvky, 1. místopředseda Rady prof. Dvořák
ukončil mimořádné zasedání Rady.

Zapsala: Ing. Bártová

Schválil: 1. místopředseda Rady prof. Dvořák
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