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1. Úvod
Strategická mapa VaVaI byla vytvořena v rámci projektu Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti
podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI (dále
jen projekt), konkrétně v rámci klíčové aktivity 1 Zmapování a posouzení významu výzkumu, vývoje
a inovací ve strategických dokumentech veřejné správy (dále KA 1).
Realizátorem projektu je Technologická agentura České republiky (dále TA ČR). Projekt je
spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, Evropského sociálního fondu,
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Podrobnější informace k projektu jsou uvedeny na stránkách www.tacr.cz.
Hlavním cílem projektu je zefektivnění poskytování podpory výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací (dále VaVaI) ze strany TA ČR a dalších organizací veřejné správy, posílení odborných kapacit
organizací veřejné správy v oblasti VaVaI, posílení chápání významu aplikovaného VaVaI a jeho
výsledků pro další rozvoj ČR a do budoucna i sjednocení způsobů a podmínek poskytování podpory
VaVaI.
Hlavním cílem KA 1 je přispět ke zkvalitnění tvorby a implementace politik a významně posílit
systém strategického plánování ve veřejné správě, jehož podstatnou a nedílnou součástí je VaVaI,
a podpořit tak TA ČR v plnění své zákonné role ve VaVaI.
Snahou zpracovatele bylo získat přehled o opatřeních a aktivitách v oblasti VaVaI ve všech
relevantních strategických dokumentech ministerstev a krajů, vyhodnotit postavení strategie v rámci
daného resortu nebo kraje a zmapovat postavení a vzájemné vazby strategických dokumentů
týkajících se VaVaI.
Za tímto účelem byly vytvořeny v prvním kroku strategické mapy jednotlivých ministerstev,
Úřadu vlády a krajů (viz příloha 2) a dále byly provedeny hlubší analýzy VaVaI v jednotlivých
strategických dokumentech. Na základě těchto dílčích strategických map a analýz VaVaI ve strategiích
vznikla
i) souhrnná strategická mapa VaVaI uvedená v kapitole 2
ii) mapy vazeb strategických dokumentů na tři klíčové národní dokumenty pro oblast
VaVaI – Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015, Národní priority
orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Národní výzkumnou a inovační
strategii pro inteligentní specializaci České republiky (viz kapitola 3).
Soustava dokumentů (strategických map a analýz VaVaI) vznikla zejména pro potřeby TA ČR, a to
především jako podklad pro přípravu jednotlivých VaVaI programů a přípravu veřejných soutěží
v rámci těchto programů, s cílem zaměřit programy a veřejné soutěže na priority jednotlivých resortů.
Dále jsou tyto dokumenty určeny pro potřebu jednotlivých ministerstev a krajů (a případně
i dalších subjektů veřejné správy). Předpokladem zpracovatele je, že strategické mapy (jednotlivých
ministerstev, krajů i celková strategická mapa VaVaI) budou pravidelně revidovány a aktualizovány
a zároveň budou používány jako nástroj strategického řízení.

Strana 5/37

2. Strategická mapa VaVaI
Na následující straně je uvedena souhrnná strategická mapa VaVaI.1 Mapa obsahuje:
• v členění dle jednotlivých institucí jejich aktuálně platné strategické dokumenty se zásadní2
nebo významnou3 vazbou na VaVaI a programy účelové podpory VaVaI,
• programy účelové podpory VaVaI TA ČR,
• vazby mezi těmito dokumenty a programy v rámci dané instituce,
• legendu vysvětlující význam jednotlivých grafických prvků v mapě uvedených.
Strategická mapa VaVaI neobsahuje všechny strategické dokumenty jednotlivých institucí
a neobsahuje také vzájemné vazby mezi dokumenty různých institucí. V mapě dále nejsou uvedeny ty
instituce, které nemají žádný strategický dokument se zásadní nebo významnou vazbou na VaVaI nebo
program účelové podpory VaVaI (jejich výčet viz strategická mapa VaVaI a navazující komentář
k mapě).
V mapě nejsou z důvodu přehlednosti uvedeny jednotlivé kraje, ale spíše příklad „vzorové“ či
nejčastější skladby strategických dokumentů VaVaI v krajích (více viz komentář k mapě).
Podrobnější popis struktury a postupu vzniku strategické mapy VaVaI je uveden v příloze 1.

1 Mapa

je pro větší přehlednost vypracována ve velikosti formátu A3.

2 Definice

zásadní vazby na VaVaI: Celý dokument je zaměřený na VaVaI, tj. všechny nebo takřka všechny jeho cíle, opatření či
aktivity se týkají VaVaI. Dokument v oblasti VaVaI obsahuje jak cíle a priority, tak postup implementace (tj. jednotlivá
opatření a úkoly, může být i formou samostatného dokumentu).
3 Definice

významné vazby na VaVaI: Dokument je z větší části zaměřený na VaVaI. Významná část cílů, opatření či aktivit se
týká VaVaI. Dokument v oblasti VaVaI obsahuje jak cíle a priority, tak postup implementace (tj. jednotlivá opatření a úkoly,
může být i formou samostatného dokumentu).
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Obrázek 1: Strategická mapa pro oblast VaVaI - dokumenty se zásadní a významnou vazbou na VaVaI a programy účelové podpory VaVaI

Komentář ke strategické mapě VaVaI
•

Z celkového počtu 154 aktuálně platných strategických dokumentů4 jednotlivých ministerstev
a Úřadu vlády jich má 30 (tj. 20 %) zásadní nebo významnou vazbu na VaVaI.

•

Dále v současné době existuje celkem 25 resortních platných programů účelové podpory VaVaI.
Nutno však poznamenat, že některé tyto programy v roce 2015 končí a jsou již v některých případech
nahrazeny programy novými (například programy bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra).
Dohromady se sedmi programy TA ČR tak existuje 32 programů účelové podpory VaVaI.

Tabulka 1: Počet strategických dokumentů dle jednotlivých resortů
Resort

Celkový počet
aktuálně platných
strategických
dokumentů

Strategické
dokumenty se
zásadní nebo
významnou vazbou
na VaVaI

Programy účelové
podpory VaVaI

8

3

0

Ministerstvo financí

1

0

0

Ministerstvo kultury

12

2

2

8

1

0

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo obrany

7

1

2

Ministerstvo průmyslu a obchodu

17

7

2

Ministerstvo práce a sociálních věcí

10

0

0

Ministerstvo spravedlnosti

1

0

0

Ministerstvo školství, mládeže a těl.

18

4

12

Ministerstvo vnitra

16

1

4

Ministerstvo zahraničních věcí

4

0

0

Ministerstvo zdravotnictví

7

2

2

Ministerstvo zemědělství

8

1

1

Ministerstvo životního prostředí

11

0

0

Úřad vlády

26

8

0

CELKEM

154

30

25

•

Jak vyplývá ze strategické mapy VaVaI a výše uvedené tabulky, tak celkem 5 ministerstev nemá
žádný strategický dokument se zásadní nebo významnou vazbou na VaVaI – jedná se
o Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnost, Ministerstvo
zahraničních věcí a Ministerstvo životního prostředí.

•

Celkem 7 ze 14 ministerstev má vlastní programy účelové podpory VaVaI, pro ostatní resorty
tuto funkci plní nebo může plnit TA ČR.

K 30. 9. 2015. Do tohoto součtu nejsou započítány akční nebo implementační plány rozpracovávající existující nadřazený
strategický dokument.
4
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•

Nejvíce strategických dokumentů se zásadní nebo významnou vazbou na VaVaI má Úřad vlády
(8), dále pak Ministerstvo průmyslu a obchodu (7) a Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (4).

•

Nejvíce programů účelové podpory VaVaI má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (12)
a TA ČR (7).

•

Celkem 6 ministerstev má vlastní resortní koncepce výzkumu a vývoje, jejichž existence vychází
z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací ČR z roku 2008. Konkrétně se jedná o:
i.

Ministerstvo kultury s Meziresortní koncepcí aplikovaného výzkumu a vývoje národní
a kulturní identity do roku 2015 (na který navazuje nová koncepce pro období 2016 – 2022);

ii.

Ministerstvo obrany s Koncepcí obranného aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015;

iii.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Meziresortní koncepcí mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji do roku 2015 a Meziresortní koncepcí podpory velkých
infrastruktur pro výzkum a vývoj do roku 2015;

iv.

Ministerstvo vnitra s Meziresortní koncepcí bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku
2015;

v.

Ministerstvo zdravotnictví s Koncepcí zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do
roku 2015 (na který navazuje nová koncepce platná do roku 2022);

vi.

Ministerstvo zemědělství s Koncepcí zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku
2015.

Na výše uvedené resortní koncepce výzkumu a vývoje jsou navázány i příslušné resortní programy
účelové podpory VaVaI. Ze 7 ministerstev, která mají vlastní programy účelové podpory VaVaI, jediné
(Ministerstvo průmyslu a obchodu) nemá vlastní resortní koncepci VaVaI.
•

Mezi některými resortními koncepcemi výzkumu existují vzájemné vazby, respektive
tematické souvislosti. Jako příklad lze použít vazby mezi Meziresortní koncepcí bezpečnostního
výzkumu a vývoje ČR do roku 2015 Ministerstva vnitra, Koncepcí obranného aplikovaného výzkumu
a vývoje do roku 2015 Ministerstva obrany a Meziresortní koncepcí mezinárodní spolupráce ve
výzkumu a vývoji do roku 2015 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

•

Kraje nemají vždy přesně stejnou strukturu strategických dokumentů, liší se jak v celkovém
počtu strategických dokumentů, tak v počtu strategických dokumentů se zásadní a významnou
vazbou na VaVaI. Pro účely strategické mapy VaVaI bylo však vytvořeno schéma platné pro většinu
krajů.
i.

Všechny kraje musí mít na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
vlastní program rozvoje kraje. Některé kraje k tomuto dokumentu vytváří zastřešující
strategii rozvoje kraje. Tyto dokumenty mají většinou částečnou nebo významnou na VaVaI.

ii.

Klíčovým dokumentem z pohledu VaVaI jsou regionální inovační strategie. Tuto strategii má
v současné době schváleno 11 krajů ze 14. Některé kraje pak mají již několikátou
„generaci“/verzi regionální inovační strategie. Dalším zásadním dokumentem na úrovni krajů
v oblasti VaVaI je krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní
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specializaci České republiky, kterou mají zpracovány všechny kraje bez výjimky, a to z důvodu,
že se jedná o tzv. předběžnou podmínku Evropské komise pro čerpání prostředků z Evropských
strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Pokud mají kraje
zpracovány oba tyto dokumenty, jsou vždy v souladu a vzájemně se doplňují. Zároveň jsou ve
většině případů dále navázány na program rozvoje kraje.
iii.

Některé kraje mají vlastní programy zaměřené na podporu VaVaI (ve většině případů se
jedná o inovační vouchery apod.), které obecně vychází z programu rozvoje kraje a regionální
inovační strategie.
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3. Mapy vazeb NP VaVaI, NPOV a Národní RIS3 strategie
V této kapitole jsou uvedeny mapy vazeb strategických dokumentů na tři klíčové dokumenty VaVaI:
•

Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 (dále NP VaVaI),

•

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále NPOV),

•

Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky (dále Národní
RIS 3 strategie).5

Pro každý z uvedených dokumentů byla vytvořena samostatná mapa, která je doplněna komentářem.
Každá mapa obsahuje, podobně jako souhrnná strategická mapa VaVaI, strategické dokumenty členěné
dle jednotlivých institucí. V těchto mapách však jsou pro přehlednost uvedeny pouze strategické
dokumenty daných institucí se zásadní vazbou na VaVaI a dále programy účelové podpory VaVaI (včetně
programů TA ČR).
Ze souhrnné mapy VaVaI jsou dále ponechány vazby mezi strategiemi i programy v rámci dané instituce,
nově však jsou znázorněny vazby mezi strategiemi a programy a daným klíčovým dokumentem VaVaI
(NP VaVaI, NPOV nebo Národní RIS 3 strategií).
V jednotlivých mapách vazeb NP VaVaI, NPOV a Národní RIS 3 strategie jsou uvedeny pouze ty instituce,
které mají dokumenty se zásadní vazbou na VaVaI nebo programy účelové podpory VaVaI, a tyto
dokumenty zároveň mají vazbu na NP VaVaI, NPOV nebo Národní RIS 3 strategii.
U NP VaVaI a NPOV nejsou uvedeny kraje kvůli přehlednosti dané mapy a také kvůli tomu, že každý kraj
má odlišné vazby na NP VaVaI a NPOV, tzn. nebylo možné zobecnit schéma vazeb pro kraje jako jeden
celek. Naopak vzhledem k významu Národní RIS 3 strategie pro kraje a vazbám jejich regionálních
inovačních strategií na Národní RIS 3 strategii, obsahuje tato mapa dokumenty a případně programy
v členění dle jednotlivých krajů.
Legenda k mapě vazeb na NP VaVaI a NPOV je stejná, proto je uvedena zde (tj. není uváděna u každé
mapy zvlášť), legenda k mapě vazeb na Národní RIS 3 strategii je uvedena přímo v samotné mapě.

5 Mapa

vazeb na Národní RIS 3 strategii je pro větší přehlednost vypracována ve velikosti formátu A3.
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Obrázek 2: Legenda k mapám vazeb na NP VaVaI a NPOV

Symbol / grafický prvek

Související skupina dokumentů

Podrobnější popis struktury a postupu vzniku strategické mapy VaVaI je uveden v příloze 1.
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Obrázek 3: Strategická mapa pro oblast VaVaI - vazba na dokument Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 a Aktualizace NP VaVaI na
léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

3.1. Stručná charakteristika Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až
2015
NP VaVaI společně s novelou zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací) konkretizují principy vládou schválené Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR z roku
2008 a vytváří rámec pro zvýšení efektivnosti veřejné podpory VaVaI a zvýšení jejích přínosů pro
ekonomiku a společnost.
NP VaVaI má 37 stran a 151 stran ve 13 přílohách. NP VaVaI obsahuje 9 cílů a 35 aktivit, v příloze Priority
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2011 obsahuje celkem 8 priorit.
NP VaVaI má šest hlavních částí:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Východiska NP VaVaI
Hlavní principy NP VaVaI
Cíle a aktivity NP VaVaI
Hlavní principy NP VaVaI po roce 2015
Nároky a dopady
Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2011

Vláda schválila NP VaVaI a její Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta
2009 až 2011 usnesením č. 729 ze dne 8. června 2009 a uložila mimo jiné předsedovi vlády a předsedovi
Rady pro výzkum a vývoj předložit vládě do 30. listopadu 2012 průběžnou zprávu o plnění NP VaVaI.
3.2. Stručná charakteristika Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České
republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 (Aktualizace NP VaVaI)
Aktualizace NP VaVaI s výhledem do roku 2020 nahradila NP VaVaI. Aktualizace NP VaVaI s výhledem do
roku 2020 je rozdělena na čtyři části, které jsou zaměřeny na zajištění kvalitních lidských zdrojů,
vytváření prostředí pro efektivní šíření a využívání znalostí, zvyšování inovační výkonnosti podniků
a zlepšení koordinace systému řízení. Dokument obsahuje vždy část strategickou, která obsahuje vize
a cíle a část implementační, která zahrnuje opatření, která mají přispět k realizaci stanovených cílů.
Úkol aktualizovat NP VaVaI uložila vláda svým usnesením č. 714 ze dne 27. září 2011 o Národní inovační
strategii ČR (dále NIS). NIS si klade za cíl posílit význam inovací a využívat špičkových technologií jako
zdrojů pro dlouhodobý hospodářský růst. Z tohoto úkolu vyplynula i potřeba vzájemně provázat
NP VaVaI a NIS a koordinovat je s doporučeními evropských strategických dokumentů Strategie Evropa
2020 a Unie inovací. Závěrům těchto dokumentů odpovídaly nově přijaté či aktualizované národní
strategické dokumenty např. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, NIS, Národní program
reforem a NPOV.
Všechny tyto dokumenty tvoří s doporučeními Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR6
výchozí koncepční rámec Aktualizované NP VaVaI s výhledem do roku 2020. Důvodem pro aktualizaci NP
VaVaI byla i potřeba uvést rozvoj VaVaI v ČR do souladu s možnostmi státního rozpočtu. Hlavním cílem
Aktualizované NP VaVaI s výhledem do roku 2020 bylo vytvořit kvalitní podmínky pro tvorbu nových

6

http://audit-vav.reformy-msmt.cz/
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poznatků a jejich využívání v inovacích. Materiál zastřešuje odpovídající strategicko-koncepční
dokumenty v České republice.
Aktualizace NP VaVaI s výhledem do roku 2020 má celkem 45 stran včetně přílohy. Aktualizace NP VaVaI
s výhledem do roku 2020 obsahuje vizi, hlavní cíl, 4 cíle, 13 dílčích cílů a 21 opatření.
Vláda schválila Aktualizaci NP VaVaI s výhledem do roku 2020 svým usnesením č. 294 ze dne
24. dubna 2013 a uložila:
•

předsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace, vedoucím ostatních ústředních
orgánů státní správy, kteří jsou poskytovateli státní podpory VaVaI, předsedovi Akademie věd ČR,
předsedkyni TA ČR a předsedovi Grantové agentury ČR realizovat Aktualizovanou NP VaVaI s
výhledem do roku 2020,

•

Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace navrhnout vládě řešení navýšení kapacit pro administraci
podpory VaVaI a předložit ji vládě do 31. prosince 2013,

•

předsedovi vlády a ministrům školství, mládeže a tělovýchovy a průmyslu a obchodu předložit
Aktualizovanou NP VaVaI vládě do 31. prosince 2015.

Komentář k mapě vazeb strategických dokumentů na NP VaVaI a Aktualizaci NP VaVaI s výhledem
do roku 2020
•

Jak je uvedeno výše, NP VaVaI vychází z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR z roku
2008. Dále NP VaVaI vychází z Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
do roku 2015. NP VaVaI zohledňuje i Mezirezortní koncepci podpory velkých infrastruktur pro
výzkum a vývoj.

•

Jedním z cílů NP VaVaI je „přehodnotit priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“, na základě
čehož vznikly NPOV. Aktualizace NP VaVaI s výhledem do roku 2020 i Implementace NPOV na sebe
vzájemně odkazují, respektive cíle a opatření obou dokumentů by měly navzájem naplňovat cíle
a opatření druhého dokumentu.

•

Na NP VaVaI nebo Aktualizace NP VaVaI s výhledem do roku 2020 se obecně odkazují některé
programy účelové podpory VaVaI, většinou ve smyslu, že daný program „bude realizován v souladu
s Aktualizovanou NP VaVaI“. Konkrétně se jedná o následující programy:
i.

Ministerstvo kultury – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
(NAKI).

ii.

Ministerstvo obrany – program Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace.

iii.

Ministerstvo průmyslu a obchodu – program TRIO.

iv.

Ministerstvo zdravotnictví – Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a
vývoje na léta 2015 - 2020.

v.

TA ČR – programy EPSILON a OMEGA.
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Obrázek 4: Strategická mapa pro oblast VaVaI - vazby na dokument Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Implementace
NPOV

3.3. Stručná charakteristika Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací
Hlavním přínosem a smyslem formulace NPOV je strategické orientování části (zejména aplikovaného, ale
části základního) národního VaVaI do oblastí, které napomohou řešit zásadní současné a předvídatelné
budoucí problémy a výzvy České republiky a umožní využít potenciální příležitosti pro vyvážený rozvoj
České republiky. Návrh NPOV vychází ze schválených principů pro jejich přípravu a plně je respektuje.
NPOV, které byly navrženy na období do roku 2030, se staly součástí NP VaVaI a jsou následně využívány
při přípravě programů VaVaI pro poskytování účelové podpory a byly promítnuty částečně i do
poskytování institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací. Identifikované priority jsou
rovněž vhodným základem pro zacílení podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů
v programovém období 2014 - 2020.
V souvislosti s národními prioritami se navrhuje i řada systémových opatření, jejichž realizace je
významným předpokladem naplnění stanovených prioritních cílů.
NPOV navazují i na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, NIS a respektují i prioritní oblasti
z nově vznikajícího rámcového programu na evropské úrovni Horizont 2020.
NPOV mají celkem 32 stran a dalších 163 stran v 7 přílohách. NPOV obsahují 6 prioritních oblastí, 24
oblastí, 78 podoblastí a 171 cílů.
Vláda schválila NPOV usnesením č. 552 ze dne 19. července 2012 a uložila:
•

členům vlády, předsedovi Akademie věd ČR, předsedovi Grantové agentury ČR a předsedkyni
TA ČR realizovat NPOV v rámci své působnosti, zejména při přípravě nových programů výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací.

•

předsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace mimo jiné:
i.

zpracovat podrobný návrh implementace NPOV v kontextu již schválených strategických
dokumentů z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací včetně způsobu
kontroly a vyhodnocování její realizace a předložit jej vládě ke schválení do
30. června 2013,

ii.

zohlednit NPOV při aktualizaci NP VaVaI.

3.4. Stručná charakteristika Implementace NPOV
Základním cílem Implementace NPOV je posílení konkurenceschopnosti a ekonomické síly sektoru, který
vytváří na trhu uplatnitelné produkty, tvoří zaměstnanost a výrazným způsobem se podílí na tvorbě
hrubého domácího produktu. Hlavním přínosem NPOV a jejich implementace je možnost strategicky
orientovat národní VaVaI. NPOV mají být využity pro lepší formulaci a zaměření programů VaVaI, tedy
především pro část účelové podpory VaVaI, která bude důsledněji odpovídat klíčovým potřebám
budoucího rozvoje české společnosti.
Smyslem dokumentu je vytvořit tematický a časový plán pro vyhlašování programů VaVaI do roku 2030
v rámci účelové podpory ve vazbě na NPOV a Aktualizaci NP VaVaI s výhledem do roku 2020 s jasným
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vymezením odpovědností jednotlivých poskytovatelů. Tento plán je pro všechny dotčené poskytovatele
podpory VaVaI a další subjekty systému VaVaI závazný. Zároveň je plán formulován tak, aby navržená
implementační struktura pro Priority byla dostatečně flexibilní a v případě změn ve struktuře
ministerstev a příslušných agentur či v případě nutnosti reagovat na nové potřeby a cíle bylo možné
pružně přizpůsobit odpovědnosti za implementaci Priorit těmto změnám bez nutnosti nového
schvalování upraveného plánu implementace vládou.
Priority jsou hlavním podkladem pro přípravu návrhu výdajů na VaVaI ze státního rozpočtu, ve kterém
bude od roku 2015 stanovena výše výdajů na VaVaI ve vazbě na prioritní cíle. Implementace priorit
respektuje také skutečnost, že definování NPOV neomezilo podporu či realizaci aktivit VaVaI na jiné
oblasti, avšak i u těch bude třeba zohlednit jejich vazby na NPOV.
Implementace NPOV má celkem 17 stran včetně příloh.
Vláda schválila Implementaci NPOV usnesením č. 569 ze dne 31. července 2013 a uložila:
•

•

členům vlády, předsedům Akademie věd ČR a Grantové agentury ČR a předsedkyni TA ČR
i.

implementovat NPOV v rámci své působnosti, a to zejména při přípravě nových programů
VaVaI,

ii.

zpracovat hodnocení výsledků programů VaVaI po jejich ukončení,

předsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace předkládat vládě v pětiletých
intervalech zhodnocení aktuálnosti a relevance NPOV vzhledem k aktuálním potřebám rozvoje
společnosti.

Komentář k mapě vazeb strategických dokumentů na NPOV
•

Jak je uvedeno výše, navazují NPOV na NP VaVaI. V NPOV se konkrétně uvádí: „Příprava Národních
priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací navazuje na cíle a aktivity Národní
politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015, která byla schválena usnesením
vlády ze dne 8. června 2009 č. 729. Jedním z cílů je právě přehodnocení stávajících priorit aplikovaného
VaVaI.“

•

Samotné NPOV se kromě NP VaVaI neodkazují na žádný jiný strategický dokument.

•

Dokument Implementace NPOV se odkazuje logicky primárně na samotné NPOV a dále na Aktualizaci
NP VaVaI s výhledem do roku 2020, naopak Aktualizace NP VaVaI s výhledem do roku 2020 se
odkazuje na Implementaci NPOV.

•

V Implementaci NPOV jsou v příloze 1 uvedeny existující nebo připravované programy účelové
podpory VaVaI. Vzhledem k tomu, že se jedná spíše o přehled programů a týká se to všech v době
přípravy Implementace NPOV známých programů, není toto považováno za vazbu pro znázornění
v mapě.

•

Dále je v příloze 2 Implementace NPOV uvedeno indikativní zaměření gescí ministerstev a dosavadní
podpory poskytovatelů podle prioritních oblastí. V této příloze jsou k jednotlivým prioritním
oblastem NPOV přiřazeny programy účelové podpory VaVaI, které do dané oblasti svým zaměřením
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patří. Tato informace je v mapě znázorněna jako tzv. slabá vazba Implementace NPOV na dané
programy. Konkrétně se jedná o následující programy:

•

i.

Ministerstvo kultury – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní
identity (NAKI).

ii.

Ministerstvo obrany – program Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj
a inovace.

iii.

Ministerstvo průmyslu a obchodu – program TIP.

iv.

Ministerstvo vnitra – Program bezpečnostního výzkumu ČR a program Bezpečnostní
výzkum pro potřeby státu.

v.

Ministerstvo zdravotnictví – Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva
zdravotnictví III.

vi.

TA ČR – programy ALFA, BETA, OMEGA a Centra kompetence.

Naopak na NPOV nebo jejich Implementaci se odkazují resortní koncepce výzkumu a programy
účelové podpory VaVaI, které vznikly po schválení NPOV v roce 2012. Konkrétně se jedná
o následující dokumenty:
i.

Ministerstvo kultury – Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní
a kulturní identity na léta 2016 až 2022 a Program aplikovaného výzkumu a vývoje
národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

ii.

Ministerstvo obrany – program Rozvoj ozbrojených sil ČR.

iii.

Ministerstvo průmyslu a obchodu – program TRIO.

iv.

Ministerstvo vnitra – Program bezpečnostního výzkumu ČR 2015 – 2020 a Program
bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021.

v.

Ministerstvo zdravotnictví – Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022.

vi.

TA ČR – programy GAMA, DELTA, EPSILON a Centra kompetence.

Logicky se na NPOV neodkazují ty programy, které vznikly před rokem 2012.
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Obrázek 5: Strategická mapa pro oblast VaVaI - vazby na dokument Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR a Implementační plán Národní RIS 3 strategie

3.5. Stručná charakteristika Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní
specializaci České republiky
Národní RIS 3 strategie je strategický dokument, jehož existence je předběžnou podmínkou pro
uskutečňování intervencí Evropských strukturálních a investičních fondů v oblasti podpory VaVaI
(Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost, Operační program Praha – pól růstu ČR). Cílem Národní RIS 3 strategie je efektivní
zacílení finančních prostředků (evropských, národních a soukromých) na aktivity vedoucí k posílení
inovační kapacity a do prioritně vytyčených perspektivních oblastí s cílem plně využít znalostní potenciál
na národní i krajské úrovni a podpořit tak snižování nezaměstnanosti a posilování konkurenceschopnosti
ekonomiky.
Regionální dimenze Národní RIS 3 strategie je zajišťována 14 krajskými přílohami, které zpřesňují
národní priority v návaznosti na specifika výzkumného a inovačního potenciálu daného kraje. Národní
RIS 3 strategie je v souladu s metodikou Evropské komise koncipována jako dlouhodobý „živý dokument“,
kde hraje tzv. „entrepreneurial discovery proces“ (tj. proces podnikatelského objevování nových
příležitostí) v podobě inovačních platforem významnou roli v jeho přípravě, pravidelné aktualizaci
a řízení jeho implementace. Účelem inovačních platforem je systematicky poskytovat podněty pro
postupné zpřesňování oblastí specializace a pro adekvátní nastavování navrhovaných
intervencí/opatření v Národní RIS 3 strategii.
Národní RIS 3 strategie byla zpracována v návaznosti na stávající strategické dokumenty České republiky,
a to především tyto: NIS, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012
až 2020, Aktualizace NP VaVaI s výhledem do roku 2020, NPOV, Národní program reforem České
republiky 2014 a další.
Národní RIS 3 strategie formuluje mimo jiné intervence a návrhy, jejichž účelem je zlepšit aplikační
využití výzkumu a vývoje, zejména veřejného. V žádném případě se nejedná o strategický dokument,
jehož účelem by bylo ovlivňovat celou politiku výzkumu a vývoje v České republice. K tomu jsou určeny
jiné strategické a koncepční dokumenty, např. NP VaVaI a její aktualizace, a další.
Národní RIS 3 strategie má celkem 169 stran včetně příloh. Národní RIS 3 strategie obsahuje
dlouhodobou vizi, 6 klíčových oblastí změn. 13 strategických cílů a 31 specifických cílů.
Vláda schválila Národní RIS 3 strategii7 svým usnesením č. 1028 ze dne 8. prosince 2014 a uložila:
•

členům vlády vycházet ze Strategie a implementovat ji,

•

místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace mimo jiné:
i.

7

zajistit nastavení systému implementace Národní RIS 3 strategie v závislosti na schválení
operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů, pro něž představuje
Národní RIS 3 strategie předběžnou podmínku,

Dokument je v současné době revidován (i na základě dialogu s Evropskou komisí), bude dopracován a znovu předložen vládě.

Strana 21/37

ii.

zpracovat a vládě do 30. června 2015 předložit Plán implementace Národní RIS 3 strategie
a v každém následujícím roce předložit vládě do 31. března jeho aktualizaci,

iii.

zpracovávat hodnocení Národní RIS 3 strategie nebo jejích dílčích částí či jednotlivých
intervencí, a to nejméně jednou za dva roky zpravidla v předstihu před aktualizací
Národní RIS 3 strategie s tím, že první hodnocení bude vládě předloženo ke dni
30. června 2017.

3.6. Stručná charakteristika Implementačního plánu Národní výzkumné a inovační strategie
pro inteligentní specializaci České republiky
Implementační plán Národní RIS 3 strategie svým obsahem navazuje a rozpracovává schválenou Národní
RIS 3 strategii. Shrnuje informace o intervencích plánovaných na dobu nejméně jednoho roku a zahrnuje
intervence plánované ve výzvách operačních programů i v národních programech podpory VaVaI.
Implementační plán Národní RIS 3 strategie se bude do budoucna průběžně aktualizovat a doplňovat.
Návrh opatření na implementaci Národní RIS 3 strategie obsahuje vazby specifických cílů jednotlivých
operačních programů na specifické cíle Národní RIS 3 strategie a harmonogramy výzev na rok 2015,
případně 2016.
Implementační plán Národní RIS 3 strategie má celkem 99 stran.
Implementační plán Národní RIS 3 strategie byl předložen na jednání vlády dne 13. července 2015 pro
informaci.
Komentář k mapě strategických dokumentů na Národní RIS 3 strategii
•

Národní RIS 3 strategie navazuje na klíčové VaVaI dokumenty, konkrétně se v textu strategie uvádí:
Národní RIS 3 byla zpracována v návaznosti na stávající strategické dokumenty ČR, a to především
následující:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

•

Národní inovační strategie České republiky
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020
Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s
výhledem do roku 2020
Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Národní program reforem České republiky 2014.

Na Národní RIS 3 strategii je navázán program TRIO (Ministerstva průmyslu a obchodu). Konkrétně
se v programu TRIO uvádí: Program je v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro
inteligentní specializaci České republiky (RIS 3), schválenou usnesením vlády ze dne 8. prosince 2014
č. 1028, a podporuje zejména dosažení strategických cílů A.1: Zvýšit inovační poptávku ve firmách a C.1:
Zvýšit relevanci výzkumu.
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•

Vazba mezi Národní RIS 3 strategií a krajskými přílohami je popsán v samotné Národní RIS 3 strategii
následovně:
K Národní RIS 3 byly v krajích vypracovány tzv. krajské přílohy Národní RIS 3. Tyto přílohy mají
několikerý účel:
i.
Dotváření inovačního systému na krajské úrovni, které představuje hlavní účel a krajské přílohy
jsou jedním z nástrojů a podkladů pro komunikaci hlavních hráčů. V daném případě jde
o stimulování partnerství v triple/quadruple helix a podnícení aktivity krajských hráčů.
ii.
Specifikace domén specializace na úrovni kraje. Krajské domény se mohou poněkud lišit od
národních - zpřesňovat je - nebo mohou představovat pro kraj významné specializační domény,
které jsou však koncentrovány v jednom nebo několika krajích a jejich vymezení na národní
úrovni není vhodné.
iii.
Identifikace krajských intervencí reagujících na místní podmínky, a to jak v oblasti domén
specializace, tak v oblasti intervencí obecného rázu, které směřují k dotváření a posílení
krajských inovačních systémů.
iv.
Realizace intervencí navrhovaných v krajských přílohách bude probíhat různými způsoby: (i)
navržené intervence slouží jako podklad pro přípravu projektů, které se budou ucházet o
podporu ze zdrojů na národní úrovni a to jak ze zdrojů programů ESIF, tak z národních
programů; (ii) některé intervence budou v omezeném rozsahu financovány z krajských rozpočtů;
(iii) intervence především v oblasti budování kapacit na krajské úrovni budou financovány z tzv.
Smart Akcelerátoru (viz dále).

•

Krajské přílohy Národní RIS 3 strategie sice většinou obsahují informaci, že jsou krajskou přílohou
Národní RIS 3 strategie, ale detailněji vazbu na tento dokument nepopisují.

•

Celkem osm krajů má aktuálně platné dvě regionální inovační strategie, respektive jeden strategický
dokument jako Regionální inovační strategii daného kraje a druhý dokument, který je krajskou
přílohou Národní RIS 3 strategie. V takovém případě je většinou Regionální inovační strategie daného
kraje obecněji zaměřený dokument a krajská příloha definuje konkrétní oblasti specializace daného
kraje.

•

U většiny krajů (výjimku tvoří Středočeský a Pardubický kraj) se podařilo identifikovat jejich vlastní
dotační programy podporující především inovace (např. formou inovačních voucherů) nebo výzkum
a vývoj obecně:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.

hlavní město Praha – Inovační vouchery.
Jihočeský kraj – Program zvýhodněných regionálních úvěrů (v přípravě).
Jihomoravský kraj – Program SoMoPro III.
Karlovarský kraj – Inovační vouchery.
Kraj Vysočina – Inovační vouchery.
Královehradecký kraj – Dotační strategie Královehradeckého kraje (je strategickým
dokumentem, ale do jisté míry i dotačním programem – v mapě je proto označeno jako
strategie).
Liberecký kraj – Regionální inovační program.
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viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Moravskoslezský kraj – program Podpora výzkumu a vývoje a Inovační vouchery.
Olomoucký kraj – Inovační vouchery.
Plzeňský kraj – Podnikatelské vouchery.
Ústecký kraj – Program inovační vouchery (v přípravě).
Zlínský kraj – Inovační vouchery.
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4. Závěr
•

Počet aktuálně platných strategických dokumentů je až příliš velký, přičemž kvalita těchto
dokumentů není vždy dostatečná. Z pohledu celého systému strategického řízení je však klíčovým
slabým místem nedostatečná schopnost strategické dokumenty naplnit, respektive
implementovat.

•

Obdobné hodnocení platí i pro strategické dokumenty pro oblast VaVaI. Celkový počet 30
strategických dokumentů jednotlivých ministerstev a Úřadu vlády se zásadní nebo
významnou vazbou na VaVaI je také relativně mnoho, k tomu je dále nutné započítat
minimálně jeden, ale v některých případech třeba i tři či čtyři, dokument na úrovni každého kraje.

•

Klíčové dokumenty pro oblast VaVaI vznikly v rozdílnou dobu, mají rozdílný účel a strukturu a také
rozdílnou reálnou „váhu“. Orientace v celé „architektuře“, respektive systému klíčových
strategických dokumentů pro oblast VaVaI tak rozhodně není snadná.

•

Také programů účelové podpory VaVaI pouze na národní úrovni je značné množství –
celkem zpracovatel identifikoval 33 programů. K tomu je nutné opět připočítat minimálně jeden
program za každý kraj.

•

Pro tvůrce strategií, ale i jejich uživatele, pro výzkumné organizace, podniky a veřejnost je
velmi náročné všechny relevantní dokumenty prostudovat, pochopit jejich vzájemné vazby
a udržovat si tyto vědomosti neustále aktuální.

•

Vznik strategických map obecně i těch zaměřených pro oblast VaVaI se ukázal jako nezbytný.

•

Vazby strategických dokumentů je velmi obtížné identifikovat. Ve většině dokumentů jsou
sice popsány vazby na jiné strategické dokumenty, ovšem jsou to do značné míry proklamace
(např. „tento dokument vychází / navazuje na dokument XY“, „klíčovým podkladem byl dokument
XY“ apod.). Chybí tak adekvátně popsaná provázanost cílů (např. „tento cíl rozpracovává cíl XX
strategie XY“), jasně definovaná návaznost (např. „tento dokument nahrazuje dokumenty XY“ nebo
„tento dokument rozpracovává dokumenty XY v oblasti YZ“).
Vazby uvedené ve zpracovaných strategických mapách vychází z analýzy dokumentů
a z expertního úsudku a znalostí zpracovatele, nicméně nemusí být vždy zcela přesné.

•

I když existuje značné množství strategií orientovaných na VaVaI, tak na druhou stranu ostatní
strategie neobsahují dostatečný popis VaVaI jako jednoho z nástrojů pro splnění cílů dané
strategie.
Jinými slovy, existuje skupina dokumentů, které se zabývají VaVaI většinou z hlediska nastavení
systému VaVaI nebo z hlediska priorit VaVaI v určité tematické oblasti; ostatní dokumenty
zaměřené tematicky jinak (např. urbánní politikou, rozvojem veřejné správy, filmovým
průmyslem, energií z obnovitelných zdrojů, sociální politikou, zvládáním povodní apod.) naopak
vazbu na VaVaI vůbec neobsahují nebo ji obsahují jen proklamativně. V těchto dokumentech proto
chybí konkrétnější identifikace VaVaI jako nástroje pro plnění cílů a opatření dané strategie
(včetně například upřesnění z jakých zdrojů by daný výzkum a vývoj mohl být financován apod.).

•

Přestože existují koncepce resortního výzkumu a vývoje pro vybrané oblasti (národní
a kulturní identitu, bezpečnost, obranu, zemědělství, zdravotnictví, mezinárodní spolupráci a velké
infrastruktury), neexistuje žádná koncepce výzkumu a vývoje pro potřeby státu pokrývající
všechny ostatní oblasti nespadající pod výše uvedené resortní koncepce výzkumu a vývoje
(např. v oblasti životního prostředí, dopravy, veřejné správy, regionální politiky, mezinárodních
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vztahů, surovinové politiky, jaderné bezpečnosti, státních hmotných rezerv, statistik, udržitelného
rozvoje, geografických dat a mnoha dalších).
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5. Seznam použitých zkratek
Pojem / zkratka

Definice

KA 1

Klíčová aktivita 1 „Zmapování a posouzení významu výzkumu, vývoje a inovací ve strategických
dokumentech veřejné správy“ projektu

Kompetenční zákon

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky

Národní RIS 3 strategie

Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky

NIS

Národní inovační strategii ČR

NPOV

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

NP VaVaI

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací

projekt

Zefektivnění činnosti TA ČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit
organizací veřejné správy v oblasti VaVaI (projekt realizovaný TA ČR)

TA ČR

Technologická agentura České republiky

VaVaI

Výzkum, vývoj a inovace

Zpracovatel

Tým pro realizaci KA 1
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6. Seznam použitých zdrojů
Strategické dokumenty



Databáze strategií, Portál pro strategické řízení. Ministerstvo pro místní rozvoj.
[databaze-strategie.cz]
Informační systém ODok - elektronická knihovna legislativního procesu (eklep). Úřad vlády.
[https://apps.odok.cz/eklep]

Právní předpisy ČR


Portál veřejné správy. MV.
[portal.gov.cz]

Internetové zdroje































http://databaze-strategie.cz/
http://www.mmr.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.mdcr.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.mkcr.cz/
http://www.mocr.army.cz/
http://www.mpo.cz/
http://www.mpsv.cz/
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33
http://www.msmt.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://www.mzv.cz/
http://www.mzcr.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze
http://www.vlada.cz/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html
www.kr-moravskoslezsky.cz
www.kr-zlinsky.cz
www.kr-olomoucky.cz
www.kr-jihomoravsky.cz
www.kr-vysocina.cz
www.pardubickykraj.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
www.kraj-lbc.cz
www.kr-ustecky.cz
www.kr-karlovarsky.cz
www.plzensky-kraj.cz
www.kraj-jihocesky.cz
www.kr-stredocesky.cz

Ostatní


Interní materiály TA ČR
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Příloha 1: Základní struktura a postup zpracování strategické mapy VaVaI
V této příloze je uvedena základní struktura a postup zpracování strategické mapy VaVaI, ale
i strategických map jednotlivých ministerstev, krajů a Úřadu vlády, a to v členění na:
i) základní strategickou mapu jednotlivých institucí,
ii) strategickou mapu pro oblast VaVaI jednotlivých institucí,
iii) souhrnnou strategickou mapu VaVaI.
Popis základní struktury a postupu zpracování strategické mapy jednotlivých institucí je uveden
obecně, tj. ve stejné podobě u všech ministerstev.
Ad i) Postup zpracování základní strategické mapy dané instituce
Při tvorbě základní strategické mapy byly nejdříve shromážděny veškeré relevantní strategické
dokumenty spadající do gesce daného ministerstva a vytvořil přehled strategických dokumentů.
Při tvorbě přehledu strategických dokumentů a zákonů v gesci ministerstva byly využity především
následující zdroje:
•
•
•
•
•
•
•

Databáze strategií8,
webové stránky (zejména daného ministerstva),
Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky,
ve vybraných případech také informační systém Elektronické knihovny legislativního procesu
(eKLEP),
aplikace o/dok obsahující programy, záznamy a usnesení vlády,
Portál veřejné správy9,
informace k programům TA ČR.

Při tvorbě přehledu strategií byly primárně použity dokumenty, které daný rezort označuje jako
strategii, koncepci, politiku, program apod.
Následně byly ke každému strategickému dokumentu shromážděny doplňující informace (způsob jeho
schválení, platnost, gestor atd.), byla provedena jeho analýza (zda jeho vznik vychází ze zákona, zda
má vazbu na nadřazené dokumenty, zda obsahuje vizi, cíle, popis implementace apod.) a bylo
vyhodnoceno, zda má vazbu na VaVaI.
Dále byl vytvořen seznam identifikovaných zákonů spadajících do gesce daného ministerstva. Dalším
krokem byla identifikace a kategorizace působností uvedených v zákoně č. 2/1969, o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (dále kompetenční zákon). Poté
byla zahájena samotná tvorba základní strategické mapy (viz níže popis její struktury).

8

databaze-strategie.cz

9

portal.gov.cz

Strana 30/37

Do základní strategické mapy byly v úrovni strategických dokumentů zahrnuty:
•
•
•
•

platné (strategické) dokumenty schválené vládou k 30. září 2015,
dokumenty po skončení jejich platnosti, které zatím nebyly nahrazeny novým strategickým
dokumentem,
dokumenty schválené na úrovni ministra (zveřejněné a používané),
významné dokumenty vztahující se k VaVaI mohou být do mapy zahrnuty, i když jsou zatím
pouze v přípravě, přičemž odůvodnění je uvedeno v komentáři ke strategické mapě.

Při tvorbě základní strategické mapy byly předmětem analýzy pouze strategické dokumenty
vypracované ministerstvem jako ucelený soubor opatření směřujících k dosažení cílů v definované
oblasti (viz definice uvedená v Metodice přípravy veřejných strategií10). V základní strategické mapě
naopak nejsou uvedeny strategie řízení úřadů (tj. například strategie rozvoje řízení lidských zdrojů, IT
strategie apod.).
Struktura základní strategické mapy
V horní části základní strategické mapy jsou uvedeny působnosti. Při zpracování map byly využity
působnosti kompetenčního zákona, ale v některých případech byly některé body uvedené v tomto
zákoně přiměřeným způsobem upraveny/sloučeny (zejména na základě jejich věcné náplně).
Důvodem pro tento krok je zajištění přehlednosti základní strategické mapy (např. aby se nejednalo
o výčet desítek kompetencí).
Pokud některé působnosti ministerstvo fakticky vykonává, ovšem nemá je uvedeny v kompetenčním
zákoně (např. působnost veřejné správy a státní služby v případě Ministerstva vnitra), jsou v základní
strategické mapě uvedeny a označeny červenou barvou.
Působnosti dále určují vertikální dělení základní strategické mapy. Zákony a strategické dokumenty
uvedené „pod“ danou působností se k ní vztahují. Pokud se zákon nebo strategický dokument vztahuje
k více působnostem, je to v základní strategické mapě znázorněno (tj. daný dokument je „roztažen“
napříč danými působnostmi).
Působnosti nejsou řazeny ani abecedně ani dle významu pro dané ministerstvo. Působnosti jsou
řazeny tak, aby v případě dokumentů spadajících do více působností tyto na sebe navazovaly.
V druhé úrovni strategické mapy jsou uvedeny zákony, které stanovují vznik strategického
dokumentu v dané působnosti.
Při identifikaci zákonů vyžadujících vznik strategie bylo využito zejména textu jednotlivých
zkoumaných strategií. V případě, že strategie obsahovala informaci, že její vznik určuje konkrétní
zákon, byla tato skutečnost v daném zákoně ověřena.
Pokud jeden zákon ukládá povinnost tvorby více strategických dokumentů v gesci více ministerstev, je
uveden v příslušné části mapy u všech dotčených ministerstev. Tato skutečnost je uvedena
v komentáři k základní strategické mapě.

10

Usnesení vlády č. 318 ze dne 2. května 2013
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Ve třetí úrovni jsou uvedeny strategické dokumenty. Doplňující informace ke způsobu grafického
zpracování této části základní strategické mapy:
•

•

•
•

•

Vazby (šipky) jsou uvedeny pouze mezi (i) „zákony vyžadujícími vznik strategie“ a strategiemi,
jejichž vznik přímo ukládá daný zákon a/nebo (ii) strategiemi a dalšími strategickými
dokumenty (např. akčními plány), jejichž vznik přímo ukládá daná strategie. Ostatní vazby pro
přehlednost nejsou znázorňovány.
Strategie jsou ve strategické mapě znázorněny odshora dolů dle (i) časové posloupnosti jejich
vzniku a (ii) hierarchie (návaznosti). Pokud nebylo možné zkombinovat oba přístupy, jsou
strategie řazeny primárně dle časové posloupnosti jejich vzniku.
Pokud to prostor dovolil, obsahuje strategická mapa také dokumenty, které rozpracovávají
realizaci nadřazeného strategického dokumentu (tj. implementační plány, akční plány apod.).
Pokud v oficiálním názvu strategie není uvedená časová platnost, byl tento údaj ve strategické
mapě doplněn do závorky za název dokumentu (pokud byl tento údaj známý, respektive
případně byl uveden pouze rok schválení / vzetí na vědomí dané strategie).
Pokud existuje více spolugestorů tvorby strategie bez určení jednoho hlavního gestora, je
strategie uvedena v příslušné části mapy u všech dotčených resortů.

Ve spodní části mapy jsou uvedeny všechny (pokud to prostor dovolil) zákony vztahující se k dané
působnosti ministerstva, u nichž je dané ministerstvo zároveň gestorem.
Ad ii) Postup zpracování strategické mapy pro oblast VaVaI dané instituce
Vstupem pro zpracování strategické mapy pro oblast VaVaI byla analýza strategických dokumentů
realizovaná při zpracování základní strategické mapy (viz výše). V rámci této analýzy bylo
vyhodnoceno, zda má daný strategický dokument vazbu na VaVaI.
Toto prvotní zhodnocení vazby strategie na VaVaI bylo důkladněji ověřeno a vyhodnoceno na základě
vytvořené škály (na pětibodové stupnici žádná – nevýznamná – částečná – významná – zásadní vazba
dokumentu na VaVaI).
Tabulka 2: Stupeň vazby dokumentu na VaVaI
Stupeň vazby dokumentu na VaVaI

Zásadní

Celý dokument je zaměřený na VaVaI, tj. všechny nebo téměř všechny jeho cíle, opatření či aktivity se týkají
VaVaI.
Dokument v oblasti VaVaI obsahuje jak cíle a priority, tak postup implementace (tj. jednotlivá opatření
a úkoly; může být i formou samostatného dokumentu).

Významná

Dokument je z větší části zaměřený na VaVaI. Významná část cílů, opatření či aktivit se týká VaVaI.
Dokument v oblasti VaVaI obsahuje jak cíle a priority, tak postup implementace (tj. jednotlivá opatření
a úkoly, může být i formou samostatného dokumentu).

Částečná

Dokument je z menší části zaměřený na VaVaI. Obsahuje pouze:
•
jeden či několik cílů v oblasti VaVaI, které ale nejsou rozpracované do opatření, aktivit či úkolů, a/nebo
•
několik opatření, aktivit či úkolů v oblasti VaVaI, které však z celkového počtu opatření, aktivit nebo
úkolů v celém dokumentu nejsou významné.
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Stupeň vazby dokumentu na VaVaI

Nevýznamn
á

Žádná

Dokument není z hlediska VaVaI významný, obsahuje například pouze:
•
obecně deklarovanou podporu/ požadavky na VaVaI bez konkrétních cílů, specifikovaných opatření či
aktivit, a/nebo
•
odkaz na strategické dokumenty obsahující VaVaI
Dokument se na VaVaI vůbec nezaměřuje, tj. žádné cíle, opatření ani aktivity se VaVaI netýkají.

Zároveň byla provedena analýza VaVaI v jednotlivých strategických dokumentech s částečnou,
významnou a zásadní vazbou na VaVaI. Tato analýza byla zaměřena na:
•
•
•
•
•

rozsah VaVaI v dané strategii,
míru detailu popisu VaVaI,
míru závaznosti cílů, opatření a aktivit,
vazbu na jiné strategické dokumenty VaVaI,
realizátory cílů a opatření VaVaI.

Dále byly identifikovány a analyzovány programy VaVaI, které naplňují nebo mohou naplňovat
výzkumné potřeby daného ministerstva. Může se při tom jednat o programy, jejichž gestorem je přímo
dané ministerstvo nebo u nichž je gestorem jiný subjekt (např. TA ČR). Tyto programy musí mít vazbu
na resortní strategické dokumenty (a tato vazba může být uvedena buď v daném strategickém
dokumentu, nebo může být uvedena v samotném programu).
Na základě výše uvedených analýz byla následně vytvořena strategická mapa pro oblast VaVaI, která je
rozdělena na dvě samostatné části.
Struktura strategické mapy pro oblast VaVaI
•

1. část přímo navazuje na základní strategickou mapu. Ze základní mapy přebírá působnosti,
které jsou uvedeny v horní části mapy.
Dále ze základní mapy přebírá strategické dokumenty, které jsou v této mapě uvedeny
uprostřed a u kterých je barevně odlišena vazba na VaVaI.
Oproti základní mapě, do mapy pro oblast VaVaI byly přidány relevantní programy VaVaI
(v rozlišení na resortní programy a ostatní programy) vztahující se k danému resortu, které jsou
uvedeny v dolní části mapy.

•

2. část mapy pro oblast VaVaI poskytuje jiný úhel pohledu oproti 1. části. Tato 2. část obsahuje tři
základní úrovně. Uprostřed jsou uvedeny strategické dokumenty resortu, u kterých byla
vyhodnocena vazba na VaVaI (tj. zásadní, významná, částečná nebo nevýznamná), a programy
VaVaI daného resortu (pokud nějaké má). Ostatní strategické dokumenty (tj. ty bez vazby na
VaVaI) zde uvedeny nejsou.
Dále jsou v této mapě uvedeny vazby mezi jednotlivými dokumenty i vazby na nadřazené
strategie (nadřazené v oblasti VaVaI, nikoliv obecně nadřazené), které jsou uvedeny v mapě v
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horní části. U těchto nadřazených strategií je gestorem jiný subjekt. Jedná se o dokumenty, které
mají určitou vazbu na strategické dokumenty daného resortu s vazbou na VaVaI.
V dolní části mapy jsou uvedeny ostatní programy VaVaI (s vazbou na výzkumné potřeby
daného resortu), jejichž gestorem je jiný subjekt než dané ministerstvo.
Po zpracování základní mapy i mapy VaVaI byly (pokud to bylo možné) tyto dokumenty diskutovány
a revidovány se zástupci dané instituce, kteří také v některých případech poskytli doplňující
informace následně zapracované do strategické mapy.
Ad iii) Postup zpracování souhrnné strategické mapy VaVaI
Souhrnná strategická mapa byla vytvořena na základě strategických map jednotlivých resortů, Úřadu
vlády i krajů. Nejdříve byly identifikovány ty instituce, které mají strategický dokument se zásadní
nebo významnou vazbou na VaVaI. Tyto instituce následně byly zahrnuty do strategické mapy VaVaI.
Strategická mapa VaVaI je členěna dle jednotlivých institucí, které mají aktuálně platné strategické
dokumenty se zásadní nebo významnou vazbou na VaVaI. Do schématu dané instituce v rámci
souhrnné strategické mapy VaVaI byly následně doplněny programy účelové podpory VaVaI, pokud
daná instituce nějaké má. Ze strategických map jednotlivých resortů byly zachovány vazby mezi
dokumenty v rámci dané instituce.
Dále byly do mapy přidány programy účelové podpory TA ČR a souhrnně dva další typy možných
programů podporujících VaVaI využitelných subjekty z České republiky – Evropské strukturální
a investiční fondy (jedná se například o Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání a Operační
program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) nebo evropské komunitární programy
(zejména Horizont 2020, ale i řadu dalších).
Do strategické mapy VaVaI nebyly začleněny kvůli zachování přehlednosti všechny kraje, ale byl
vytvořen „vzorový“ kraj, respektive byla zpracována typická krajská struktura strategických
dokumentů se zásadní a významnou vazbou na VaVaI.
Obdobným způsobem byly vypracovány mapy vazeb strategických dokumentů na NP VaVaI, NPOV
a Národní RIS 3 strategii. Na rozdíl od souhrnné strategické mapy jsou v těchto mapách pro
přehlednost pouze strategické dokumenty se zásadní vazbou na VaVaI a programy účelové podpory
VaVaI (tj. nezahrnuje strategie s významnou vazbou na VaVaI), a to opět členěné dle jednotlivých
institucí. Do jednotlivých map vazeb jsou však zahrnuty pouze ty instituce, jejichž dokumenty mají
nějaký typ vazby na NP VaVaI, respektive NPOV či Národní RIS 3 strategii.
Dále jsou v těchto mapách vazeb (oproti souhrnné mapě VaVaI) nově znázorněny vazby mezi
strategiemi a programy a daným klíčovým dokumentem VaVaI (NPOV, NP VaVaI nebo Národní RIS 3
strategii).
U mapy vazeb na NP VaVaI a NPOV nejsou uvedeny kraje, a to kvůli přehlednosti dané mapy a také
z toho důvodu, že každý kraj má odlišné vazby na NPOV a NP VaVaI, tzn. nebylo možné zobecnit
schéma vazeb pro kraje jako jeden celek. Naopak vzhledem k významu Národní RIS 3 strategie pro
kraje a vazbám jejich regionálních inovačních strategií na Národní RIS 3 strategii byla zpracována tato
mapa i v členění dle jednotlivých krajů.
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Mapa vazeb na Národní RIS 3 strategii u krajů obsahuje, oproti ostatním dvěma mapám, nejen
dokumenty se zásadní vazbou na VaVaI (což jsou pouze regionální inovační strategie), ale i klíčové
strategické dokumenty kraje – program rozvoje kraje (jehož existence vyplývá ze zákona) a případně
také strategie rozvoje kraje (kterou ale mají jen některé kraje). Jako u ostatních map jsou i u krajů
znázorněny vzájemné vazby mezi dokumenty v rámci dané instituce.
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Příloha 2: Strategické mapy Úřadu vlády, ministerstev a krajů
Podkladem pro vznik souhrnné strategické mapy VaVaI byly strategické mapy všech ministerstev,
Úřadu vlády a všech krajů.
Strategická mapa každé uvedené instituce má tři části:
1. základní strategickou mapu obsahující zejména přehled všech strategických dokumentů
dané instituce členěných dle oblastí působnosti,
2. mapu VaVaI obsahující výsledek hodnocení všech strategických dokumentů dané instituce
z hlediska jejich vazby na VaVaI,
3. mapu VaVaI obsahující klíčové VaVaI strategické dokumenty dané instituce a znázorňující
jejich vazby na nadřazené VaVaI strategie a programy účelové podpory VaVaI.
Konkrétně byly vypracovány strategické mapy pro následující instituce:
•

Ministerstvo dopravy

•

Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

•

Ministerstvo financí

•

Ministerstvo kultury

•

Ministerstvo vnitra

•

Ministerstvo pro místní rozvoj

•

Ministerstvo zahraničních věcí

•

Ministerstvo obrany

•

Ministerstvo zdravotnictví

•

Ministerstvo průmyslu a obchodu

•

Ministerstvo zemědělství

•

Ministerstvo práce a sociálních věcí

•

Ministerstvo životního prostředí

•

Ministerstvo spravedlnosti

•

Úřad vlády

•

hlavní město Praha

•

Moravskoslezský kraj

•

Jihočeský kraj

•

Olomoucký kraj

•

Jihomoravský kraj

•

Pardubický kraj

•

Karlovarský kraj

•

Plzeňský kraj

•

Kraj Vysočina

•

Středočeský kraj

•

Královéhradecký kraj

•

Ústecký kraj

•

Liberecký kraj

•

Zlínský kraj

Jednotlivé strategické mapy jednotlivých institucí jsou uvedeny v samostatných souborech ve
formátu PDF (jedna instituce = jeden soubor).
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