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Aktuální stav přípravy rozpočtu na výzkum, vývoj 

a inovace na období 2021+ a státní rozpočet

Brněnské inovační centrum, říjen 2020
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NÁVRH VÝDAJŮ NA VAVAI

2021+

• Radě pro výzkum, vývoj a inovace (Rada) se podařilo udržet návrh rozpočtu na VaVaI na rok 2021 

ve výši dříve schváleného střednědobého výhledu - i přes snahu MF snížit výhledy zapojením 

zdrojů EU (Národní plán obnovy, NPO)

• Rada na svém mimořádném zasedání dne 24. července 2020 navrhla: výdaje na VaVaI na rok 

2021: 38,2 mld. Kč, na rok 2022: 39,5 mld. Kč, a na rok 2023: 39,5 mld. Kč

• Po náročných jednáních s MF byla Radou dne 4. září 2020 odsouhlasena kompromisní varianta: 

výdaje na rok 2021: 37,468 mld., na rok 2022: 38,004 mld. Kč, rozpor mezi Radou a MF zůstal v 

roce 2023 (MF požadovalo ponechat výdaje pro rok 2023 ve stejné výši jako v roce 2022). Na 

jednání vlády dne 21. září 2020 byl výhled výdajů na rok 2023 schválen dle návrhu MF (návrh Rady 

snížen vládou tedy pouze v roce 2023)

• S ohledem na požadavky MF na zachování střednědobých výhledů bylo nutné (po dohodě s MPO) 

na financování programů TREND a The Country for the Future zapojit očekávané zdroje z 

Národního plánu obnovy
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NÁVRH VÝDAJŮ NA VAVAI

2021+

Pozn. Proto je  v materiálu MPO - "Východiska NPO„ (aktuálně v mezirezortním připomínkovém řízení) 

z celkové alokace na VaV ve výši 12,5 mld.  na období 2021 - 2026 navrženo rozdělení ve prospěch 

aplikovaného výzkumu:

• 7,5 mld. Kč pro VaV v podnicích zavádění inovací (gesce MPO) 

• 5,0 mld. Kč excelentní výzkum ve veřejném zájmu (gesce MŠMT). 
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Novela zákona č. 130/2002 Sb. 
PhDr. Pavel Baran, CSc.
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Cíle návrhu zákona

1. Zavést nové nástroje účelové podpory inovací a navrhnout příslušné 

procesy

2. Zjednodušit a zpřehlednit členění výdajů na výzkum, vývoj a inovace

3. Návazně na Metodiku 2017+ zavést systematické hodnocení 

programů účelové podpory

4. Možnost přenositelnosti grantových projektů

5. Zjednodušit administrativu výzkumu, vývoje a inovací a zajistit 

napojení na informační systém základních registrů

6. Zajistit otevřený přístup k vědeckým informacím

7. Možnost pověřit ústřední a jiné správní úřady zajišťováním 

mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

NOVELA ZÁKONA Č. 130/2002 SB.
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METODIKA 17+

Hodnocení aplikovaného výzkumu 

na národní úrovni
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Kritérium společenské 

relevance
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Úroveň národní

- Modul 1: hodnocení vybraných výsledků

- Modul 2: Bibliometrie

Úroveň poskytovatele

- Modul 3: Společenská relevance

- Modul 4: Viabilita

- Modul 5: Koncepce

Orgány: Odborné panely, Odborný orgán hodnotitelů, Komise hodnocení výzkumných organizací

a nově PS KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu (doc. Machan)

Nyní běží 4. rokem

Závěrem tripartitní dohoda o škálování výzkumných organizací

METODIKA 2017+ 
=

hodnocení na národní úrovni a na úrovni poskytovatele
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Kritérium společenské 

relevance
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Metodika M17+

„Hodnotí se omezený počet vybraných výsledků, jež jsou posouzeny ve dvou

odlišných kategoriích. … Ve druhé kategorii je hlavním kritériem společenská

relevance, … Společenská relevance je chápána jak ve smyslu „užitečnosti“

(typicky průmyslový výzkum přinášející ekonomické zisky), tak ve smyslu

„potřebnosti“ (typicky výzkum rezortní vznikající na společenskou objednávku).

I. kategorie: zejména (nikoli výhradně) pro výsledky základního výzkumu

II. kategorie: zejména pro výzkum aplikovaný.“ (str. 11)

Hodnocení aplikovaného výzkumu na národní úrovni 

=
hodnocení společenské relevance podle Modulu 1
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Kritérium společenské 

relevance
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England, Higher Funding Council of "REF Impact ": „Společenskou relevancí

se rozumí vliv / změna / přínos a to v oblastech mimo akademickou sféru:

ekonomika, společnost, kultura, veřejná správa / služby, zdraví, životní prostředí,

kvalita života.“ (Výzva k přihlašování vybraných výsledků)

Hodnocení aplikovaného výzkumu na národní úrovni 

=
hodnocení společenské relevance podle Modulu 1
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M1 – společenská 

relevance, stupeň 1-3
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Masarykova univerzita

České vysoké učení technické v Praze

Univerzita Karlova

Vysoké učení technické v Brně

Západočeská univerzita v Plzni

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Technická univerzita v Liberci

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká geologická služba

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Mendelova univerzita v Brně

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ostravská univerzita

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné…

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Graf: Počet hodnocení VO - dle zvolené známky
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DĚKUJI ZA POZORNOST


