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Informace o projektu 

Projekt Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje 

a inovací a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací (dále projekt) doplňuje portfolio projektů Technologické agentury ČR (dále TA 

ČR), které napomohou ke zvýšení efektivity a kompetencí TA ČR při vynakládání veřejných 

prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále VaVaI). 

Projekt byl rozdělen do 3 úrovní v rámci 7 klíčových aktivit projektu, které dohromady tvoří 

komplexní systém efektivního poskytování podpory VaVaI prostřednictvím TA ČR: 

• Úroveň vnitřního prostředí je zaměřena na procesy TA ČR - především nové analytické 

metody hodnocení VaVaI a řízení oponentů. 

• Úroveň partnerského prostředí cílí na efektivnější fungování činnosti s vazbami na 

partnery - orgány státní správy a samosprávy, příjemce podpory, externí hodnotitele 

apod. 

• Poslední úrovní je prostředí VaVaI v ČR a zahraniční spolupráce, jehož je TA ČR součástí. 

Konkrétní klíčové aktivity projektu jsou uvedeny níže: 

1) Zmapování a posouzení významu výzkumu, vývoje a inovací ve strategických 

dokumentech veřejné správy. 

2) Nastavení nového rámce pro odbornou podporu státní správy. 

3) Příprava nových analytických metodik hodnocení VaVaI. 

4) Zefektivnění spolupráce s externími experty TA ČR. 

5) Příprava činnosti inovačního think-tanku. 

6) Zefektivnění poradenských služeb v rámci TA ČR a pilotní ověření jejich poskytování. 

7) Zvýšení informovanosti veřejné správy o inovacích a nastavení systému vzdělávání 

zaměstnanců organizací veřejné správy v oblasti VaVaI a zavedení metody Pre-

Commercial Procurement. 

Tento výstup byl vytvořen v rámci klíčové aktivity 7, podaktivity 7.2 projektu - Vzdělávání 

zaměstnanců ve VaVaI. 
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1 Úvod do systému VaVaI1 

Tato kapitola je členěna do 4 podkapitol: 

• Základní právní předpisy VaVaI 

• Systém podpory VaVaI v České republice 

• Základní pojmy VaVaI 

• Financování VaVaI 

1.1 Základní právní předpisy VaVaI 

Základními právními předpisy, které se vztahují k oblasti VaVaI, jsou: 

1. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 

a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále 

Nařízení). 

2. Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků, v platném znění (dále zákon č. 130/2002 Sb.). 

Ad 1) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu 

s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem (též označované jako obecné nařízení o blokových výjimkách, anglická zkratka GBER 

- General Block Exemption Regulation). 

Podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále Smlouvy) podpory poskytované 

v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit 

hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud 

ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy 

jinak. 

Veřejná podpora je tedy obecně zakázána. Lze ji poskytnout jen tehdy, pokud lze nalézt výjimku 

(právní titul) k jejímu poskytnutí. Rada Evropské unie v souladu s Nařízením Rady (ES) 

č. 994/982 a následně Nařízení Rady (ES) č. 1588/20153 zmocnila Evropskou komisi, že 

z oznamovací povinnosti mohou být za určitých podmínek vyňaty tyto kategorie podpor: 

- podpora ve prospěch malých a středních podniků, 

- výzkumu a vývoje, 

- ochrany životního prostředí, 

- zaměstnanosti a vzdělávání, 

                                                             

1 M. Blažka a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost 

2 Nařízená Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského 

společenství na určité kategorie horizontální státní podpory 

3 Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na určité kategorie horizontální státní podpory 
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- podpora, jež odpovídá mapě poskytování regionální podpory schválené Evropskou 

komisí pro každý členský stát. 

Na tomto základě přijala Evropská komise nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 

2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o Evropském společenství prohlašují určité 

kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 

Toto nařízení bylo v roce 2014 modernizováno Nařízením. 

V červenci 2015 v návaznosti na vydané Nařízením zveřejnila Evropská komise příručku pro 

úřady a příjemce vztahující se k čl. 1 až 35 uvedeného nařízení.4 Předkládaná příručka s názvem 

Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) - často kladené otázky by jim měla pomoci při 

uplatňování pravidel v konkrétních situacích. Jedná se o následující ustanovení: 

• Společná ustanovení 

• Kontrola 

• Zvláštní ustanovení pro různé kategorie podpory 

• Regionální podpora 

• Podpora určená malým a středním podnikům 

• Podpora přístupu malých a středních podniků k financování 

• Podpora výzkumu, vývoje a inovací 

• Podpora na vzdělávání 

• Podpora pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením 

Poznámka: Rozdílné číslování článků v Nařízení Komise (ES) č. 800/208 a nařízení Komise 

č. 651/2014 je dáno změnou Smlouvy. 

Ad 2) Zákon č. 130/2002 Sb. 

První právní předpis se zabývá zejména dopady práva veřejné podpory na VaVaI. Zákon 

č. 130/2002 Sb. upravuje mj. práva a povinnosti jednotlivých subjektů, poskytování informací 

o VaVaI prostřednictvím informačního systému a úkoly orgánů VaVaI. V zákoně č. 130/2002 Sb. 

je definován i základní strategický dokument, kterým je Národní politika výzkumu, vývoje 

a inovací České republiky5. Jedná se o dokument schvalovaný vládou, který obsahuje základní 

cíle, podpory, její věcné zaměření, předpoklad výdajů na VaVaI ze státního rozpočtu, 

z prostředků Evropské unie a ze soukromých zdrojů. Stanovuje základní priority aplikovaného 

VaVaI na období 4 až 6 let a opatření k jejich realizaci. 

Novela zákona č. 130/2002 Sb. byla jedním z výsledků reformy systému VaVaI v České republice. 

Mimo zpřesnění podmínek poskytování podpory ve vazbě na evropské právo veřejné podpory, 

snížil počet kapitol státního rozpočtu, podporujících VaVaI a upřesnil postavení Rady pro 

výzkum, vývoj a inovace, jako poradního orgánu vlády České republiky, a roli jednotlivých 

poskytovatelů. Vedle Grantové agentury České republiky, podporující základní výzkum, byla 

                                                             

4 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf 

5 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 schválena usnesení vlády č. 729 ze dne 

8. června 2009, která byla novelizována usnesením vlády č. 294 ze dne 24. dubna 2013 o Aktualizaci Národní politiky 

výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 
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zákonem č. 130/2002 Sb. zřízena i TA ČR, jejímž jedním ze základních úkolů je podporovat 

aplikovaný výzkum a vývoj. 

Vybrané principy uvedené v zákoně č. 130/2002 Sb.: 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) odpovídá za mezinárodní 

spolupráci a koncepci podpory velké infrastruktury. 

• Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR je dokument schválený vládou, který 

obsahuje základní cíle podpory, její věcné zaměření, předpoklad vývoje výdajů na 

výzkum, vývoj a inovace ze státního rozpočtu, z prostředků EU a ze soukromých zdrojů, 

priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na období 4 až 6 let a opatření k jejich 

realizaci. 

• Účelová podpora je poskytována formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo 

zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních 

samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstva zabývajících se 

výzkumem a vývojem na programové projekty v průřezových a odvětvových oblastech 

VaVaI, které stanoví vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Národní politice 

výzkumu, vývoje a inovací, z výdajů na výzkum, vývoj a inovace příslušného 

poskytovatele účelové podpory v dané oblasti. 

• Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj vychází z Národní politiky výzkumu, 

vývoje a inovací a obsahuje návrh výdajů na kalendářní rok a střednědobý výhled na 

období bezprostředně navazujících 2 let. Před předložením prvního návrhu výdajů 

schvaluje vláda program, který je v kalendářním roce zahajován. Návrh programu 

zpracuje příslušný správní úřad v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací. 

• Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace zašle správcům rozpočtových kapitol návrh výše 

výdajů na institucionální podporu výzkumných organizací podle zhodnocení jimi 

dosažených výsledků v členění podle výzkumných organizací; návrh vychází ze 

zhodnocení výsledků dosažených výzkumnými organizacemi v uplynulých 5 letech, 

z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a z výsledků mezinárodního hodnocení 

výzkumu a vývoje v České republice. 

• Podpora vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a musí být poskytnuta 

v souladu s příslušnými předpisy a pravidly Evropského společenství, upravujícími státní 

podporu VaVaI. 

• Rada pro výzkum, vývoj a inovace zabezpečuje přípravu Národní politiky výzkumu, 

vývoje a inovací ve spolupráci s MŠMT a její předložení vládě, kontrolu její realizace 

formou stanovisek k souladu programů výzkumu a vývoje předložených poskytovateli 

s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací před schválením těchto programů vládou 

a zpracování priorit aplikovaného VaVaI České republiky. 

• Ústřední a jiné správní úřady, včetně MŠMT, které jsou oprávněny poskytovat podporu 

ze své rozpočtové kapitoly, odpovídají v oblasti své působnosti zejména za přípravu 

koncepcí VaVaI a jejich realizaci a za přípravu a realizaci programů v působnosti 

poskytovatele. 
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• Ústřední a jiné správní úřady, které podle zákona o státním rozpočtu České republiky6 

neposkytují podporu ze své rozpočtové kapitoly, zabezpečují v oblasti své působnosti 

přípravu programů, jejichž realizaci zajistí TA ČR. 

1.2 Systém podpory VaVaI v České republice 

Historií podpory VaVaI se podrobně zabývá publikace 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro 

společnost, kterou v roce 2014 vydala Technologická agentura ČR (autor Marek Blažka a kol.). 

Publikace dává podrobný přehled o tom, co se v Československu a později v České republice dělo 

po roce 1989 v oblasti státní podpory výzkumu a vývoje po stránce organizační, finanční 

a personální. Tento materiál se nebude věnovat všem částem zmíněné publikace, ale pouze té 

části, která vedla bezprostředně ke vzniku TA ČR. Tímto materiálem je Reforma systému 

výzkumu, vývoje a inovací v České republice7. 

Podle M. Blažky se tehdejší Rada pro výzkum a vývoj začala od poloviny roku 2007 zabývat 

možnostmi změny systému státní podpory VaVaI v České republice. Důvodů pro tento krok byla 

celá řada, zejména rozdrobenost podpory do 22 rozpočtových kapitol, kdy finanční prostředky 

byly poskytovány různým způsobem a často na aktivity, které neměly s VaV nic společného. 

Důvody byly později shrnuty do tří bodů: 

1. V té době (velmi) nízké přínosy VaVaI pro ekonomiku a společnost České republiky. 

2. Selhávající systém podpory výzkumu a vývoje, který jako celek nebyl již nadále schopen 

poskytovat efektivně a včas prostředky na výzkum a vývoj a tím méně využít možnosti 

zdrojů Evropské unie pro tuto oblast. 

3. Pokračující rozmělněnost a roztříštěnost českého výzkumu, podpora průměrnosti na 

úkor excelence. 

Jedním z důvodů tohoto stavu, byla i velká řada dokumentů, které se dané problematiky týkaly 

a které se často nedoplňovaly, měly krátkodobou platnost apod. Jednou z výjimek, která měla 

krátkodobou platnost, ale byla inspirací pro řadu budoucích strategických dokumentů nejenom 

v oblasti VaVaI, byla Strategie hospodářského růstu České republiky8. Byla připravena jako 

strategický dokument, který nejenom definoval priority a nástroje vedoucí k hospodářskému 

růstu a udržitelnému rozvoji České republiky, ale současně zastřešoval a koordinoval dílčí 

koncepce výkonných složek státu. 

M. Blažka uvádí, že značné rozdíly při diskusích o budoucí podobě reformy panovaly zejména ve 

vztahu ke struktuře státní správy, včetně existence samostatných rozpočtových kapitol Grantové 

agentury České republiky a Akademie věd České republiky (dále AV ČR), a o formě zapojení 

ústavů AV ČR do terciálního vzdělávání na vysokých školách. Víme, že samostatné rozpočty 

Grantové agentury České republiky a AV ČR byly zachovány9, když přibyl samostatný rozpočet 

TA ČR. Problematika vzdělávání byla ponechána na samostatné koncepci terciálního vzdělávání.  

                                                             

6 Aktuálně platný zákon č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 

7 Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice schválená dne 26. března 2008 usnesením vlády 

č. 287 

8 Strategie hospodářského růstu České republiky schválená dne 16. listopadu 2005 usnesením vlády č. 1500 

9 Nicméně AV ČR přestala být poskytovatelem účelové podpory. 
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Reforma systému VaVaI v České republice 

Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice (dále Reforma) je strategickým 

dokumentem, který shrnuje a odůvodňuje potřebné změny v systému podpory VaVaI v České 

republice. 

Reforma obsahuje vizi – hlavní cíl, 7 cílů rozdělených do 19 oblastí a 108 opatření. Reforma je 

zaměřena na dosažení 7 cílů a to: 

1. zjednodušit podporu výzkumu a vývoje – instituce podporovat podle výsledků, týmy 

projektově, 

2. výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol, z nichž je podporován výzkum a vývoj 

v České republice, zjednodušit administrativu, 

3. podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích výsledků pro 

inovace, 

4. podmínit programovou podporu výzkumu a vývoje spoluprací veřejného výzkumu 

s uživateli výsledků výzkumu a vývoje, založenou na podílovém financování z veřejných 

a soukromých zdrojů, 

5. zavést pružnější organizační struktury veřejného výzkumu, 

6. zajistit odborníky pro VaVaI, 

7. intenzívně zapojit Českou republiku do mezinárodní spolupráce ve VaVaI. 

Reforma byla realizována řadou legislativních, finančních, organizačních, koncepčních 

aj. materiálů předkládaných různými členy vlády s jiným způsobem jejich projednávání. 

Jedním z hlavních výstupů Reformy byla rozsáhlá novela zákona č. 130/2002 Sb., který již byl 

zmíněn výše. Novela zákona č. 130/2002 Sb. rovněž upravila podporu VaVaI s evropským 

právem veřejné podpory (dříve zmíněné nařízení Komise (ES) č. 800/2008). Reforma přinesla 

rovněž zásadní změny ve způsobu podpory VaV. U institucionální podpory se jednalo o přechod 

z podpory podle schválených výzkumných záměrů na podporu podle dosažených výsledků 

(podle nové Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků 

ukončených programů10). V případě účelové podpory byly provedeny rovněž změny. Jednou 

z nich byla skutečnost, že od roku 2011 začala poskytovat podporu na projekty aplikovaného 

výzkumu TA ČR. Grantová agentura ČR zahájila poskytování podpory jen na projekty základního 

výzkumu. 

V roce 2009 byla vládou schválena nová Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České 

republiky na léta 2009 až 2015 (viz kapitola 4). V letech 2009 až 2011 bylo zahájeno 17 nových 

programů VaV. Důležitou aktivitou, vyplývající z Reformy, byl provedený Mezinárodní audit 

systému výzkumu, vývoje a inovací, jehož výsledky byly zveřejněny na podzim roku 2011. 

Závěrečná zpráva obsahuje podrobně zdůvodněných klíčových doporučení, jež se však dosud 

nepodařilo realizovat. 

Na následujícím obrázku je znázorněn současný systém podpory VaVaI. Systém znázorňuje dvě 

úrovně – rozhodovací a výkonnou. 

                                                             

10 Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů schválená dne 

19. června 2013 usnesením vlády č. 475, ve smyslu usnesení vlády č. 250 ze dne 16. dubna 2014 a usnesení vlády 

č. 605 dne 29. července 2015 
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Rozhodovací úroveň je dána Radou pro výzkum, vývoj a inovace, jako odborného poradního 

orgánu vlády, jejímž předsedou je místopředseda vlády. Dále MŠMT zodpovědné za vzdělávání, 

výzkum a vývoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu zodpovědné za podporu inovací. 

Výkonná úroveň je tvořena sedmi ministerstvy, která mají vlastní kapitolu na podporu výzkumu 

a vývoje, AV ČR, která poskytuje svým ústavům pouze institucionální podporu, a Grantovou 

agenturou České republiky a TA ČR). 
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Obrázek 1: Systém podpory VaVaI v ČR 
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Vznik a postavení TA ČR 

Podle M. Blažky vznikla první myšlenka na založení agentury, která by podporovala aplikovaný 

výzkum jako analogie Grantové agentury České republiky, již v roce 1992 při vzniku Rady pro 

výzkum a vývoj. Až v roce 2004 byla zpracována analýza pro vznik Agentury pro aplikovaný 

výzkum ve dvou variantách: jako samostatná organizační složka České republiky, či jako součást 

organizační složky České republiky. Pro některá nesouhlasná stanoviska byla problematika 

odložena. V letech 2005 a 2006 se v souvislosti s doporučeními, aby se podpora výzkumu 

a vývoje uskutečňovala prostřednictvím nezávislých agentur, byla analyzována možnost založení 

TA ČR v rámci agentury pro podporou podnikání CzechInvest. 

Založení samostatné TA ČR, do které by byla soustředěna roztříštěná podpora aplikovaného 

výzkumu, se stalo součástí Reformy. Ustanovení TA ČR bylo schváleno zákonem č. 110/2009 Sb., 

kterým byl novelizován zákon č. 130/2002 Sb. 

TA ČR je dle § 36a zákona č. 130/2002 Sb. organizační složkou státu a správcem rozpočtové 

kapitoly, která zabezpečuje: 

a) přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů 

pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve VaVaI na podporu projektů a zadávání 

veřejných zakázek, 

b) hodnocení a výběr návrhů programových projektů, 

c) poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv 

o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, 

d) kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory 

a čerpání účelové podpory, 

e) hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu 

jimi dosažených výsledků, 

f) zpracování návrhu výdajů TA ČR a zpráv o její činnosti, 

g) poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků VaVaI, zejména v oblasti právní, 

finanční a ochrany duševního vlastnictví, 

h) podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem 

a podílové financování programových projektů, 

i) jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování 

slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem, 

j) spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami. 

Orgány TA ČR jsou dle § 36 a zákona č. 130/2002 Sb.: 

1. Předsedkyně, která zastupuje TA ČR navenek a jedná jejím jménem. Je jmenována z členů 

předsednictva vládou na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále RVVI). 

2. Předsednictvo složené z 5 členů jmenovaných a odvolávaných na návrh RVVI vládou, 

které je výkonným orgánem TA ČR, jež: 

 schvaluje veřejné soutěže ve VaVaI, 

 rozhoduje o uzavření smluv nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory, 

 předkládá vládě ke schválení návrh statutu TA ČR a jeho změn, 

 předkládá návrh rozpočtu TA ČR, 
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 koordinuje činnost oborových komisí jako poradních orgánů TA ČR, které posuzují 

a hodnotí návrhy projektů s žádostmi o udělení podpory. 

3. Výzkumná rada je koncepční orgán složený z 12 členů navržených a odvolávaných na 

návrh RVVI vládou, jež: 

 navrhuje předsednictvu ustanovení a zaměření oborových komisí, 

 vyjadřuje se k programům aplikovaného VaVaI, 

 vyhodnocuje odbornou úroveň TA ČR a navrhuje potřebná opatření. 

4. Kontrolní rada je kontrolním orgánem složeným z 10 členů jmenovaných Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu České republiky, jež: 

 kontroluje rozdělování finančních prostředků TA ČR a hospodaření s majetkem státu, 

 projednává stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu programového 

projektu a předkládá svá stanoviska předsednictvu. 

První program TA ČR s názvem ALFA byl schválen usnesením vlády č. 121 ze dne 8. února 2010 

(změna programu byla provedena usnesením vlády č. 669 ze dne 28. srpna 2013). Program je 

rozdělen do 3 podprogramů: 

1. Progresivních technologie, materiály a systémy, 

2. Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí, 

3. Udržitelný rozvoj dopravy. 

V současné době poskytuje TA ČR podporu VaVaI v 7. programech, včetně podpory projektů, 

jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života 

obyvatel České republiky, a zadávání veřejných zakázek pro potřeby výzkumu ve státní správě. 

Programy TA ČR, ve kterých je plánována veřejná soutěž, jsou: 

• EPSILON - podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění 

v nových produktech, výrobních postupech a službách, 

• GAMA - podpora ověření výsledků výzkumu a vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění 

a na přípravu jejich následného komerčního využití, 

• DELTA - program podpory spolupráce ve výzkumu a vývoji prostřednictvím společných 

projektů technologických a inovačních agentur. 

Programy, ve kterých již není plánována veřejná soutěž: 

• ALFA - program na podporu výzkumu a vývoje, zejména v oblasti progresivních technologií, 

materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále 

v oblasti udržitelného rozvoje dopravy, 

• BETA - program veřejných zakázek ve VaVaI pro potřeby státní správy, 

• OMEGA - program na podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro 

uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky, 

• Centra kompetence - program zaměřený na podporu vzniku a činnosti center VaVaI 

v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou 

pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky. 

V následujících tabulkách je uveden rozpočet TA ČR, struktura programů a projektů a také 

struktura a počty účastníků v podpořených projektech. Údaje jsou uvedeny k 17. září 2015.
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Tabulka 1: Rozpočet TA ČR 

 2015 2016 2017 

Účelová podpora 2 752 511 2 739 034 2 443 974 

Z toho 

ALFA 1 665 255 1 134 835 602 401 

BETA 57 000 123 930 x 

OMEGA 70 499 51 500 35 000 

CENTRA KOMPETENCE 913 514 894 150 880 449 

EPSILON 0/237 01611 270 000 650 000 

GAMA 36 243 89 000 134 300 

DELTA 10 000 175 619 141 824 

Institucionální podpora 106 411 106 428 106 444 

CELKEM 2 858 922 2 845 462 2 550 418 

                                                             

11 Odhadovaná částka 
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Tabulka 2: Projekty TA ČR v programech 

Program ALFA GAMA DELTA EPSILON OMEGA CK Celkem 

podáno 3 501 55 27 725 351 210 4 869 

podpořeno 961 21 4 88 128 34 1 236 

úspěšnost 27,4 % 38,2 % 14,8 % 12,1 % 36,5 % 16,2 % 25,4 % 

podpořené 

náklady 

(v mil. Kč) 
14 387,4 410,1 63,8 1 451,6 301,6 9 084,0 25 610,1 

podpora 

(v mil. Kč) 
9 252,4 410,1 45,9 881,0 235,0 6 213,5 16 953,9 

míra podpory 64,3 % 100,0 % 71,9 % 60,7 % 77,9 % 68,4 % 65,9 % 
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Tabulka 3: Struktura a počty účastníků v podpořených projektech TA ČR 

Typ organizace Velikost / druh organizace Počet účastníků Dotace (v mil. Kč) 

Podniky Malé podniky 688 2 546,7 

Střední podniky 423 2 038,2 

Velké podniky 583 3 207,6 

Celkem 1 694 7 792,5 

Výzkumné organizace Veřejné vysoké školy 1 017 6 059,8 

AV ČR 208 1 262,8 

Ostatní veřejné výzkumné instituce 185 640,8 

Ostatní výzkumné organizace 218 1 258,2 

Celkem 1 628 9 221,8 

Celkem  3 322 17 014 
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1.3 Základní pojmy VaVaI 

Ve vzdělávacím modulu Výzkum, vývoj a inovace - definice pojmů, cíle veřejné a soukromé 

podpory, situace v České republice je uveden přehled některých pojmů, které se v této oblasti 

používají. Níže proto budou uvedeny pouze ty základní. 

Pro používání pojmů v oblasti VaVaI je určující Nařízení. Jedná se o obecně platný předpis, který 

je pro státy Evropské unie závazný. Zvláštní postavení má Sdělení Komise - Rámec pro státní 

podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) (dále Rámec). 

Rámec je výkladové pravidlo, ve kterém Evropská komise uvádí, jak bude postupovat při 

notifikaci národních programů na podporu VaVaI. Nejedná se tedy o závazný předpis, ale jeho 

nedodržování, např. ve výkladu pojmů, může způsobit výrazné komplikace při vyjednávání 

o nových programech. 

Tato informace je zde uvedena z toho důvodu, že v současné době platný zákona č. 130/2002 Sb. 

definuje některé pojmy odlišně, než je uvedeno v Nařízení a také v Rámci. Připravovaná novela 

tohoto zákona by měla většinu nedostatků odstranit. 

Je však nutné upozornit na jeden rozpor, jehož odstranění nebude jednoduché. Tím je chápání 

pojmů aplikovaný a průmyslový výzkum. Zajímavé je, že v Nařízení není pojem aplikovaný 

výzkum definován. Rámec aplikovaný výzkum definuje tak, že aplikovaným výzkumem se 

rozumí průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinace. Rámec tedy zavádí 

nový pojem a to průmyslový výzkum (tento pojem je definován současně i v Nařízení). Podle 

zákona č. 130/2002 Sb. se aplikovaným výzkumem rozumí teoretická a experimentální práce 

zaměřená na získání nových poznatků. 

Tzv. Fracsati manuál12 uvádí, že aplikovaný výzkum je původní zkoumání prováděné za účelem 

získání nových znalostí. Je však směřován prvořadě ke specifickému praktickému cíli. Z definic je 

zřejmé, jak nejasným je v tomto případě nově zavedený pojem průmyslový výzkum. 

Ten je v Nařízení i Rámci definován takto: „Průmyslovým výzkumem se rozumí plánovitý výzkum 

nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, 

postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. 

Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů 

v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním stávajících systémů a rovněž 

výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování 

technologie“. 

Komplikací je pojem PRŮMYSL/PRŮMYSLOVÝ, jež je překladem anglického slova INDUSTRY. 

Tyto pojmy mají v zahraničí a v České republice rozdílný obsah. Jako příklad lze uvést anglickou 

a českou databázi Wikipedia. 

Na českých webových stránkách13 je PRŮMYSL definován v základním dělení na: 

• Těžební průmysl – těžba surovin. 

                                                             

12 Frascati Manual: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development 

13 https://cs.wikipedia.org 
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• Zpracovatelský průmysl - zpracování surovin získaných těžebním průmyslem nebo surovin, 

které získává zemědělství. 

Jiné dělení: 

• Těžký průmysl – vyrábí převážně výrobní prostředky (strojírenství a obrábění kovů, 

elektrotechnický průmysl, hutnictví železa, těžební průmysl, elektroenergetika, chemický 

průmysl, farmaceutický průmysl, průmysl stavebních hmot). 

• Lehký (spotřební) průmysl – vyrábí převážně spotřební předměty (potravinářský, oděvní, 

obuvnický, kožedělný, nábytkářský atd.). 

Na anglických stránkách14 je PRŮMYSL definován takto (autoři úmyslně text nepřeložili, aby se 

nedopustili v překladu nějaké nekorektnosti): 

Industry is the production of goods or services within an economy. 

Classification: 

• The primary sector of the economy is the sector of an economy making direct use 

of natural resources. 

• The secondary sector of the economy includes those economic sectors that produce 

a finished, usable product: production and construction, natural resources. 

• The tertiary sector of the economy (also known as the service sector or the service 

industry) consists of the "soft" parts of the economy. 

Some authors add quaternary 

• The quaternary sector of the economy is a way to describe a knowledge-based part of the 

economy. 

• The quinary sector of the economy (culture and research). 

Je tedy zřejmé, že oba pojmy mají skutečně v obou jazycích rozdílný význam, kdy anglické 

chápání pojmu PRŮMYSL je mnohem širší. To může samozřejmě způsobit jisté komplikace. Jako 

příklad lze uvést Operační program Výzkum, vývoj pro inovace, v rámci kterého se při jeho 

přípravě vazba „spolupráce se průmyslem/podniky“ nahrazovala vazbou „spolupráce s aplikační 

sférou“. Bez této úpravy by řada regionálních výzkumných center výzkumu a vývoje 

pravděpodobně nevznikla. 

V této souvislosti si nutné upozornit na Národní iniciativu Průmysl 4.015, kterou v roce 2015 

představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Z tohoto dokumentu je zcela zřejmé, že tato někdy 

nazývaná další průmyslová revoluce se netýká jen průmyslu ve smyslu našeho chápání tohoto 

pojmu. Tato další průmyslová revoluce zasáhne prakticky celou společnost a je tedy potřeba ji 

chápat spíše ve smyslu anglického INDUSTRY. Vzhledem k tomu, že okolní svět se České 

republice nepřizpůsobí, je nutno začít dávat v České republice pojmu PRŮMYSL nový význam, 

který odpovídá významu, jak je chápán v zahraničí. 

                                                             

14 https://en.wikipedia.org/wiki/Industry 

15 http://www.mpo.cz/dokument162351.html 
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1.4 Financování VaVaI 

Český statistický úřad na svých stránkách zveřejnil dne 15. října 2015 podrobné statistické 

výstupy o financování výzkumu a vývoji v České republice a o počtu osob pracujících ve 

výzkumu a vývoji za rok 2014 ze svého pravidelného Ročního šetření o výzkumu a vývoji 

(viz následující tabulka). V následující části uvádíme některé výsledky.16 

Obrázek 2: Celkové výdaje na VaV (GERD17) 

 

Je nutné upozornit na strukturu výdajů na VaV v roce 2014, jejichž výše dosáhla 85 104 mil. Kč. 

Zdroje financování byly následující: 

• 43 262 mil. Kč podnikatelské zdroje   50,8 % 

• 28 034 mil. Kč veřejné zdroje z České republiky 32,9 % 

• 13 252 mil. Kč veřejné ze zahraničí   15,9 % 

• 556 mil. Kč ostatní zdroje z České republiky    0,7 % 

Zdroje financování VaV ve vládním sektoru, jejichž výše dosáhla 15 498 mil. Kč, byly následující: 

• 536 mil. Kč podnikatelské z České republiky    3,5 % 

• 1 369 mil. Kč podnikatelské ze zahraničí    8,8 % 

• 9 769 mil. Kč veřejné z České republiky  63,0 % 

• 3 794 mil. Kč veřejné ze zahraničí   24,5 % 

• 30 mil. Kč ostatní z České republiky      0,2 % 

Výdaje na VaV podle vědních oblastí (15 496 mil. Kč) byly tyto: 

• 10 992 mil. Kč přírodní vědy    70,1 % 

• 1 007 mil. Kč technické vědy      6,5 % 

• 739 mil. Kč lékařské vědy      4,8 % 

• 672 mil. Kč zemědělské vědy      4,3 % 

                                                             

16 https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje 

17 Celkové výdaje za provedený výzkum a vývoj na území sledovaného státu z angl. Gross domestic expenditure on 

R&D 
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• 769 mil. Kč sociální vědy      5,0 % 

• 1 317 mil. Kč humanitní vědy      8,5 % 

Výdaje na VaV u vysokých škol byly ve výši 21 628 mil. Kč (0,51 % HDP). Zdroje byly následující: 

• 519 mil. Kč podnikatelské z České republiky    2,4 % 

• 22 mil. Kč podnikatelské ze zahraničí     0,1 % 

• 13 358 mil. Kč veřejné z České republiky  61,8 % 

• 7 225 mil. Kč veřejné ze zahraničí   33,4 % 

• 504 mil. Kč ostatní z České republiky     2,3 % 

Výdaje na VaV podle vědních oblastí byly tyto: 

• 7 273 mil. Kč přírodní vědy    33,6 % 

• 7 146 mil. Kč technické vědy    33,0 % 

• 3 617 mil. Kč lékařské vědy    16,7 % 

• 712 mil. Kč zemědělské vědy      3,3 % 

• 1 436 mil. Kč sociální vědy      6,6 % 

• 1 443 mil. Kč humanitní vědy      6,7 %. 

Za zmínku stojí i jedna informace o výzkumu a vývoji ve dvou krajích. V Praze 

a v Jihomoravském kraji v roce 2014 dohromady pracovalo 55 % zaměstnanců výzkumu 

a vývoje a spotřebovalo se 55 % výdajů na výzkum a vývoj. Za poslední tři roky však vzrostly 

výdaje na VaV v Praze o 28 %, v Jihomoravském kraji o 52 %. 

Poznámka: Vysvětlení některých pojmů 

Veřejné zdroje ze zahraničí - finanční prostředky pocházející především ze Strukturálních 

fondů Evropské unie, grantů, dotací a veřejných zakázek Evropské komise včetně rámcových 

programů, veřejných zdrojů ostatních mezinárodních organizací a výzkumných institucí 

(např. Evropské organizace pro jaderný výzkum, Institutu Laue-Langevin, Evropské kosmické 

agentury, Severoatlantické aliance, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 

Organizace spojených národů, Světové zdravotnické organizace) a zahraničních národních 

vládních institucí. 

Ostatní zdroje z České republiky - vlastní příjmy vysokých škol (84,4 % ostatních zdrojů 

z České republiky v roce 2014) a soukromých neziskových institucí (15,6 % ostatních zdrojů 

z České republiky v roce 2014) nepocházející z podnikatelských, vládních nebo zahraničních 

zdrojů. 

Je nutné upozornit na několik skutečností z výše uvedeného přehledu.  

1. Zdroje na financování VaV u vládního sektoru18 a vysokých škol, které pocházejí od 

podniků, dosahují něco přes 1 mld. Kč. Jedná se ve většině případů o tzv. smluvní výzkum 

a příjem z licencí. 

Poznámka: nejsou započítány zahraniční zdroje AV ČR, které pocházejí převážně 

z licencí Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Toto potvrzuje známou 

                                                             

18 Vládní sektor zahrnuje orgány státní správy a samosprávy na všech úrovních s výjimkou vyššího odborného 

a vysokého školství. 
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skutečnost, že spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, je stále jednou ze 

slabých stránek konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky. 

2. V této souvislosti je nutné si připomenout tabulky 1 a 3, ve kterých je uveden rozpočet 

TA ČR a struktura a počty účastníků v podpořených projektech TA ČR. V tabulce 3 je 

uvedeno, že celková výše dotací, poskytnutá podnikatelskému sektoru při řešení 

společných projektů s výzkumnými organizacemi - jedná se celkem o 7 792,5 mil. Kč. 

Vzhledem k tomu, že výše veřejné podpory dosahuje u podniků max. 50 % (pro malé 

a střední podniky může být vyšší), znamená to, že podniky vložily do této formy 

spolupráce obdobné finanční prostředky ze svých zdrojů (tedy téměř 8 mld. Kč). Údaje 

v tabulce 3 jsou uvedeny podle uzavřených smluv na projekty, tedy zahrnují i finanční 

prostředky, které zatím nebyly čerpány (vloženy). Přes 95 % projektů TA ČR však 

podporuje spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou (kooperativní výzkum). 

Z rozpočtu uvedeného v tabulce 1 vyplývá, že ročně přispívají podniky na tyto projekty 

téměř 1,5 mld. Kč z vlastních zdrojů. Lze oprávněně předpokládat, že tyto společné 

projekty, tj. výzkumných organizací a podniků, jsou jedním ze základů vzájemné budoucí 

spolupráce, bez účasti veřejných zdrojů. 

Agregovaná data, která uvádí např. Český statistický úřad, jsou cennou základní informací 

pro zpracování celé řady analýz. Při práci s těmito údaji je však nutno mít vždy tuto 

skutečnost na paměti. TA ČR se v roce 2013 rozhodla zadat projekt (Projekt mapování 

inovační kapacity - INKA19), který by vytvořil metodiku pro analýzu inovačního potenciálu 

České republiky. Předchozí analýzy byly zpracovávány za různých podmínek, takže nelze 

srovnávat jejich výsledky a vytvářet např. časové řady. Připravená metodika pracuje se třemi 

úrovněmi dat: 

1. makroekonomická data, 

2. mikroekonomická agregovaná data a 

3. primární data zjištěná u jednotlivých subjektů při terénních průzkumech vyškolenými 

tazateli. 

Při ověřování metodiky byly provedeny příslušné analýzy. Z nich vyplynulo, že bez 

provázání všech tří úrovní, zejména vazby na terénní průzkumy, mohou vést některé 

agregované údaje k chybným interpretacím.  

                                                             

19 https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/586-projekt-mapovani-inovacni-kapacity-inka.html 
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2 Představení základních národních strategických dokumentů pro 

oblast VaVaI 

V této kapitole jsou stručně představeny následující klíčové strategické dokumenty pro oblast 

VaVaI: 

• Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 

a Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 

2015 s výhledem do roku 2020 

• Národní priority výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (včetně Principů pro 

přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) a Implementace 

Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

• Národní inovační strategie České republiky 

• Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 

(Národní RIS 3 strategie) a Implementační plán – Národní výzkumná a inovační strategie 

pro inteligentní specializaci České republiky – 2015 – 2016. 

2.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 

2015 

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 (dále Národní 

politika) spolu s novelou zákona č. 130/2002 Sb. konkretizují principy vládou schválené 

Reformy a vytváří rámec pro zvýšení efektivnosti veřejné podpory VaVaI a zvýšení jejích přínosů 

pro ekonomiku a společnost. 

Národní politika má 37 stran a 151 stran ve 13 přílohách. Národní politika obsahuje 9 cílů a 35 

aktivit, v příloze Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009-

2011 obsahuje celkem 8 priorit. 

Národní politika má šest hlavních částí: 

I. Východiska. 

II. Hlavní principy. 

III. Cíle a aktivity. 

IV. Hlavní principy Národní politiky po roce 2015. 

V. Nároky a dopady. 

VI. Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2011. 

Cíle Národní politiky: 

1. Zavést strategické řízení VaVaI na všech úrovních. 

2. Zacílit veřejnou podporu výzkumu a vývoje na potřeby udržitelného rozvoje. 

3. Zvýšit efektivitu systému veřejné podpory VaVaI. 

4. Využívat výsledky výzkumu a vývoje v inovacích a zlepšit spolupráci veřejného a sektoru 

ve VaVaI. 

5. Zlepšit zapojení ČR do mezinárodní spolupráce ve VaVaI. 
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6. Zajistit kvalitní lidské zdroje pro VaVaI. 

7. Vytvořit v ČR prostředí stimulující VaVaI. 

8. Zajistit účinné vazby na politiky v jiných oblastech. 

9. Důsledně hodnotit systém VaVaI. 

Do souboru priorit aplikovaného VaVaI České republiky na léta 2009-2011 byly zařazeny tyto 

směry výzkumu: 

1. Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje. 

2. Molekulární biologie a biotechnologie. 

3. Energetické zdroje. 

4. Materiálový výzkum. 

5. Konkurenceschopné strojírenství. 

6. Informační společnost. 

7. Bezpečnost a ochrana. 

8. Priority rozvoje české společnosti. 

Vláda schválila Národní politiku a její součást Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 

České republiky na léta 2009 až 2011 a uložila mimo jiné předsedovi vlády a předsedovi Rady 

pro výzkum a vývoj předložit vládě do 30. listopadu 2012 průběžnou zprávu o plnění Národní 

politiky. 

Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 

2015 s výhledem do roku 2020 

Usnesením vlády č. 294 ze dne 24. dubna 2013 byla schválena Aktualizace Národní politiky 

výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 (dále 

Aktualizace Národní politiky), která nahradila Národní politiku. V současné době se připravuje 

její další aktualizace. 

Aktualizace NP VaVaI 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 Národní politiku uložila vláda svým usnesením č. 714 ze dne 27. září 2011 

o Národní inovační strategii České republiky (déle NIS). NIS si klade za úkol posílit význam 

inovací a využívat špičkových technologií jako zdrojů pro dlouhodobý hospodářský růst. 

Z tohoto úkolu vyplynula i potřeba vzájemně provázat Národní politiku a Národní inovační 

strategii a koordinovat je s doporučeními evropských strategických dokumentů Strategie Evropa 

202020 a Unie inovací21. Závěrům těchto dokumentů odpovídaly nově přijaté či aktualizované 

národní strategické dokumenty např. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České 

                                                             

20 Sdělení Komise, Strategie Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, 

KOM(2010) 2020 

21 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 

- Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020: Unie Inovací, KOM(2010) 546 
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republiky22, Národní inovační strategie23, Národní program reforem24 a Národní priority 

orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací25. 

Všechny tyto dokumenty tvoří s doporučeními Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací 

v ČR26 výchozí koncepční rámec Aktualizované Národní politiky. Důvodem pro Aktualizaci 

Národní politiky byla i potřeba uvést rozvoj VaVaI v České republice do souladu s možnostmi 

státního rozpočtu. Hlavním cílem Aktualizované Národní politiky bylo vytvořit kvalitní 

podmínky pro tvorbu nových poznatků a jejich využívání v inovacích. Materiál zastřešuje 

odpovídající strategicko-koncepční dokumenty v České republice. 

Aktualizace Národní politiky má 45 stran včetně přílohy. Aktualizace Národní politiky obsahuje 

vizi, hlavní cíl, 4 cíle, 13 dílčích cílů a 21 opatření. 

Aktualizace Národní politiky má tyto části: 

1. Výchozí rámec 

2. Současný stav a výzvy pro aktualizovanou politiku VaVaI 

3. Strategická část 

4. Implementační část 

5. Příloha: Výklad vybraných pojmů a seznam zkratek 

Cíle a dílčí cíle v Aktualizaci Národní politiky: 

1. Kvalitní a produktivní výzkumný systém 

1.1. Zajistit kvalitní lidské zdroje pro VaVaI 

1.2. Zajistit kvalitní a produktivní infrastrukturu 

1.3. Navyšovat prostředky na VaVaI ze státního rozpočtu 

1.4. Zvýšit efektivitu využití veřejných prostředků na VaVaI 

1.5. Zvýšit otevřenost výzkumu a zlepšit mezinárodní spolupráci ve VaV 

2. Efektivní šíření znalostí a jejich využívání v inovacích 

2.1. Zajistit efektivní přenos znalostí mezi výzkumnými organizacemi a inovujícími 

podniky 

2.2. Rozvíjet nástroje stimulující přenos znalostí z výzkumu do praxe 

3. Inovující podniky 

                                                             

22 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období let 2012 až 2020 schválená dne 

27. září 2011 usnesením vlády č. 713 

23 Národní inovační strategie České republiky schválená dne 27. září 2011 usnesením vlády č. 714 

24 Aktuálně platná verze Národního programu reforem České republiky pro rok 2015 schválená vládou dne 

29. dubna 2015 

25 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválená dne 19. července 2012 

usnesením vlády č. 552 

26 Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v České republice realizovaný od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2012 
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3.1. Rozvíjet služby pro inovace v podnicích 

3.2. Zavést nástroje pro rozvoj inovací 

3.3. Stimulovat zahraniční investice do dlouhodobých strategických výzkumných 

a inovačních aktivit 

4. Stabilní, efektivní a strategicky řízený systém VaVaI 

4.1. Zefektivnit koordinaci v systému řízení VaVaI a zabezpečit personální kapacity 

odpovědných úřadů 

4.2. Posílit strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 

4.3. Posílit aktivní participaci České republiky na utváření Evropského výzkumného 

prostoru 

Implementační část (akce do roku 2015): 

1. Finanční opatření 

1.1. Státní rozpočet na VaVaI a zajištění veřejných prostředků na splnění cílů 

Aktualizované Národní politiky 

1.2. Programové nástroje 

2. Systémová opatření 

2.1. Změny právních předpisů 

2.2. Řízení a koordinace systému VaVaI 

2.3. Hodnocení VaVaI 

Vláda schválila Aktualizaci Národní politiky a uložila: 

• předsedovi vlády a předsedovi RVVI, vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, 

kteří jsou poskytovateli státní podpory VaVaI, předsedovi AV ČR, předsedkyni TA ČR 

a předsedovi Grantové agentury České republiky realizovat Aktualizovanou Národní 

politiku, 

• RVVI 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 Národní politiku vládě do 31. prosince 2015. 

Průběžná zpráva o plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na 

léta 2009 až 2015 

Z celkového počtu 35 aktivit Národní politiky bylo kladně hodnoceno plnění nebo průběh plnění 

přibližně u poloviny. Přesto hlavním záměrem, vyplývajícím do té doby probíhající realizace 

Národní politiky byl, že přes řadu dílčích zlepšení a investiční i neinvestiční podporu VaVaI 

v  řádu desítek mld. Kč ročně nebyl posun v kvalitě VaVaI a realizaci výsledků v praxi dostatečný. 

Průběžné vyhodnocení plnění Národní politiky bylo základem pro Aktualizaci Národní politiky, 

která měla být předložena ke schválení vládě na základě usnesení vlády č. 714 ze dne 

27. září 2011. Podle tohoto usnesení vlády měl Aktualizaci Národní politiky předložit předseda 
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RVVI ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a ministrem průmyslu 

a obchodu do konce roku 2012. V dokumentu se navrhuje posun termínu předložení materiálu 

do 31. března 2013. Důvodem změny byla nutnost provázat aktualizovanou Národní politiku 

s dokumenty určujícími principy využívání fondů Evropské unie pro nadcházející období 

kohezní politiky v letech 2014-2020. V dokumentu se dále navrhuje, aby aktualizovaná Národní 

politika byla předložena až s výhledem do roku 2020. 

Průběžná zpráva o plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na 

léta 2009 až 2015 

Vláda vzala na vědomí Průběžnou zprávu o plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací 

ČR na léta 2009 až 201527 a uložila předsedovi vlády a předsedovi RVVI zpracovat ve spolupráci 

s ministry školství, mládeže a tělovýchovy a průmyslu a obchodu a vládě do 31. března 2013 

předložit návrh Aktualizované Národní politiky. 

2.2 Národní priority výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací28 

Národní politika definovala Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky na 

léta 2009 až 2011 s tím, že tyto priority měly být v roce 2011 přehodnoceny, aby více odpovídaly 

potřebám udržitelného rozvoje České republiky. Důvodem pro přehodnocení priorit byla 

skutečnost, že do té doby platné priority aplikovaného výzkumu byly formulovány velmi 

komplexně, chybělo jim dostatečné zacílení na oblasti, které by reagovaly na potřeby 

společnosti, zejména na společenský a hospodářský rozvoj České republiky. Nízký stupeň 

koncentrace veřejných zdrojů na vybrané oblasti vedl k podfinancování významných 

výzkumných směrů. Programy podpory VaVaI, prostřednictvím nichž byla rozdělována značná 

část účelové podpory, se sice zpravidla odkazovaly na Priority aplikovaného výzkumu, vývoje 

a inovací České republiky na léta 2009 až 2011, avšak skutečná vazba programů na priority byla 

nezřídka spíše formální. 

Bohužel tento stav byl dán absencí konečných rozhodnutí na úrovni vlády, kdy v konečném 

důsledku došlo k upřednostňování vlivu zájmových skupin před přístupem zohledňujícím 

požadavky společnosti a možnosti a kapacity VaVaI v České republice. Nově měly být priority 

stanoveny jako určitý konkrétní předmět státního zájmu, který měl být kombinací 

dlouhodobého cíle a multioborového zaměření, a jež měl být celospolečensky uplatnitelný 

a žádoucí, pro jehož dosažení měla Česká republika dostatečné materiální a personální 

podmínky, který měl být v dlouhodobém horizontu řešitelný, a který měl být dosažitelný 

prostřednictvím VaVaI. Tím mělo dojít k efektivnějšímu využívání veřejných prostředků na 

účelovou podporu VaVaI, která měla lépe odpovídat klíčovým potřebám rozvoje české 

společnosti. 

                                                             

27 Průběžná zpráva o plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 

schválená dne 12. prosince 2012 usnesení vlády č. 924 

28 Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválené dne 6. dubna 2011 

usnesení vlády č. 244 
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Vlastní proces tvorby priorit měl být rozdělen do dvou na sebe navazujících etap. V první etapě 

měly být vypracovány výhledové studie zaměřené na identifikaci budoucích potřeb rozvoje 

české společnosti v horizontu 15 – 20 let. Dále měly být zpracovány kvalitní analytické podklady 

výzkumného a aplikačního potenciálu České republiky, včetně identifikace jeho slabých a silných 

míst (SWOT analýza systému VaVaI), výzkumných kapacit a potenciálu pro inovace. V druhé fázi 

procesu tvorby priorit měla být provedena hlubší strukturace identifikovaných příležitostí, 

potřeb a problémových oblastí. S využitím analytických podkladů připravených v 1. etapě měly 

být stanoveny dlouhodobé národní priority dosažitelné s využitím VaVaI. Pro každý dílčí cíl měly 

být definovány vhodné indikátory, jejichž naplňování mělo být předmětem průběžného 

hodnocení. 

Priority, které se nově měly stát součástí Národní politiky, měly být následně využívány při 

přípravě programů VaVaI pro poskytování účelové podpory. Nezbytné ovšem mělo být 

promítnout těchto priorit i do poskytování institucionální podpory na rozvoj výzkumných 

organizací. 

Podrobný postup přípravy, způsoby nominací a časový harmonogram byly obsaženy v části IV 

materiálu (příloha – metodický postup). 

Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací mají 10 

stran, Metodický postup přípravy národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

má 9 stran. 

Principy mají tyto hlavní části: 

• Popis současného stavu 

• Klasifikace VaVaI a vymezení priorit 

• Příprava priorit 

• Využití priorit 

• Příloha metodický postup přípravy národních priorit VaVaI 

Vláda schválila Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací a uložila předsedovi vlády a předsedovi RVVI předložit návrh národních priorit 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vládě do 30. června 2012. 

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

Hlavním přínosem a smyslem formulace Národních priorit orientovaného výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací (dále Národní priority) bylo strategické orientování části 

(zejména aplikovaného, ale části základního) národního VaVaI do oblastí, které by měly 

napomoci řešit zásadní v té době identifikované a předvídatelné budoucí problémy a výzvy 

České republiky a umožnit využít potenciální příležitosti pro vyvážený rozvoj České republiky. 

Návrh Národních priorit vycházel ze schválených principů pro jejich přípravu a plně je 

respektuje.  

Národní priority, které jsou navrženy na období do roku 2030, se měly stát součástí Národní 

politiky a měly být následně využívány při přípravě programů VaVaI pro poskytování účelové 

podpory a promítnuty částečně i do poskytování institucionální podpory na rozvoj výzkumných 

organizací. Identifikované priority měly být rovněž vhodným základem pro zacílení podpory ze 

strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2014-2020. 
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V souvislosti s Národními prioritami byla navržena i řada systémových opatření, jejichž realizace 

byla významným předpokladem naplnění stanovených prioritních cílů. 

Národní priority navázaly i na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti. Národní inovační 

strategii a respektovaly i prioritní oblasti z nově vznikajícího rámcového programu na evropské 

úrovni Horizont 2020. 

Národní priority mají 32 stran a dalších 163 stran v 7 přílohách. Národní priority obsahují 

celkem 6 prioritních oblastí, 24 oblastí, 78 podoblastí a 171 cílů. 

Národní priority mají tyto části: 

1. Úvod 

2. Východiska pro přípravu priorit VaVaI 

3. Priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

4. Vazby mezi prioritními oblastmi 

5. Systémová opatření a průběžné hodnocení 

6. Výdaje na realizaci priorit VaVaI 

7. Přílohy 

 Složení koordinační rady expertů, expertních panelů a panelů poskytovatelů 

 Podrobné specifikace jednotlivých prioritních oblastí 

Prioritní oblasti a oblasti: 

I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 

1. Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti tzv. General Purpose Technologies. 

2. Posílení udržitelnosti výroby a dalších ekonomických aktivit. 

3. Posílení bezpečnosti a spolehlivosti produktů, služeb a procesů. 

4. Mapování a analýza konkurenčních výhod. 

II. Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů 

1. Udržitelná energetika. 

2. Snižování energetické náročnosti hospodářství. 

3. Materiálová základna. 

III. Prostředí pro kvalitní život 

1. Přírodní zdroje. 

2. Globální změny. 

3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel. 

4. Environmentální technologie a ekoinovace. 

5. Environmentálně příznivá společnost. 

IV. Sociální a kulturní výzvy 

1. Demografické a sociální proměny. 

2. Vládnutí a správa. 
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3. Kultura, hodnoty, identita a tradice. 

4. Rozvoj a uplatnění lidského potenciálu. 

5. Člověk, věda a nové technologie. 

V. Zdravá populace 

1. Vznik a rozvoj chorob. 

2. Nové diagnostické a terapeutické metody. 

3. Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob. 

VI. Bezpečná společnost 

1. Bezpečnost občanů. 

2. Bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů. 

3. Krizové řízení a bezpečnostní politika. 

4. Obrana, obranyschopnost a nasazení ozbrojených sil. 

Systémová opatření a průběžné hodnocení: 

1. Prostředí pro VaVaI 

1.1. Zajistit stabilitu prostředí pro VaVaI. 

1.2. Zvýšit efektivitu a kvalitu veřejných služeb, veřejné správy a veřejných politik. 

1.3. Zajistit strategické řízení VaVaI v České republice. 

1.4. Zajistit otevřený a flexibilní trh práce. 

2. Státní intervence v oblasti VaVaI 

2.1. Podporu z veřejných zdrojů přednostně směřovat na stanovené prioritní oblasti. 

2.2. Podporovat a realizovat projekty, které mají největší potenciál k dosažení 

stěžejních cílů. 

2.3. Podporovat inovační proces jako celek. 

2.4. Posílit spolupráci mezi akademickým výzkumem, vysokými školami, 

aplikovaným výzkumem a aplikační sférou. 

2.5. Důsledně ex ante a ex post hodnotit programy a podpořené projekty. 

2.6. V podporovaných projektech položit důraz na diseminaci jejich výsledků, včetně 

popularizace. 

3. Zajištění kvalifikovaných lidských zdrojů pro VaVaI 

3.1. Zvýšit kvalitu vzdělávání na všech stupních škol. 

3.2. Sledovat a vyhodnocovat kvalitu vzdělávání na všech úrovních. 

3.3. Rozvíjet systém celoživotního vzdělávání podle potřeb znalostní společnosti. 

3.4. Vytvářet účinné programy mobility. 
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3.5. Účinně využívat finančních prostředků ze strukturálních fondů pro zlepšení 

kvality lidských zdrojů. 

4. Zajištění vazeb na mezinárodní aktivity VaVaI ve stanovených prioritních oblastech  

4.1. Využívat velké výzkumné infrastruktury v zahraničí. 

4.2. Podporovat zapojení výzkumných týmů z České republiky do mezinárodního 

výzkumu. 

Vláda schválila Národní priority a uložila: 

• členům vlády, předsedovi AV ČR, předsedovi Grantové agentury České republiky 

a předsedkyni TA ČR realizovat Národní priority v rámci své působnosti, zejména při 

přípravě nových programů VaVaI, 

• předsedovi vlády a předsedovi RVVI mimo jiné: 

- zpracovat podrobný návrh implementace Národních priorit v kontextu již 

schválených strategických dokumentů z oblasti VaVaI včetně způsobu kontroly 

a vyhodnocování její realizace a předložit jej vládě ke schválení do 

30. června 2013, 

- zohlednit Národní priority při aktualizaci Národní politiky. 

Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací29 

Základním cílem Národních bylo posílení konkurenceschopnosti a ekonomické síly sektoru, 

který vytváří na trhu uplatnitelné produkty, tvoří zaměstnanost a výrazným způsobem se podílí 

na tvorbě HDP. Hlavním přínosem Národních priorit a jejich implementace je možnost 

strategicky orientovat národní VaVaI. Národní priority 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 bylo vytvořit tematický a časový plán pro vyhlašování programů VaVaI do 

roku 2030 v rámci účelové podpory ve vazbě na Národní priority a Aktualizaci Národní politiky 

s jasným 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 Národní 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 

Národních priorit těmto změnám bez nutnosti nového schvalování upraveného plánu 

implementace vládou. 

Národní 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 Národních priorit respektuje skutečnost, že definování Národních priorit 

                                                             

29 Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválená dne 

31. července 2013 usnesením vlády č. 569 
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neomezilo podporu či realizaci aktivit VaVaI na jiné oblasti, avšak i u těch bude třeba zohlednit 

jejich vazby na Národní priority. 

Implementace Národních priorit má 17 stran včetně příloh a skládá se z těchto částí: 

1. Úvod  

2. Postup přípravy návrhu plánu implementace 

3. Zásady implementace 

3.1. Zásady koordinace při implementaci Národních priorit. 

3.2. Implementace Národních priorit v programech VaVaI. 

4. Hodnocení celospolečenského přínosu při naplňování priorit 

4.1. Příprava zprávy o implementaci Národních priorit. 

4.2. Harmonogram předložení zprávy o implementaci Národních priorit. 

5. Možnosti financování priorit VaVaI 

5.1. Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI. 

5.2. Financování Národních priorit prostřednictvím účelové podpory. 

5.3. Financování Národních priorit prostřednictvím institucionální podpory. 

5.4. Výhled financování Národních priorit ze strukturálních fondů Evropské unie 

2014 - 2020. 

6. Přílohy 

• Skupiny programů dle fáze realizace podle znění Návrhu výdajů státního rozpočtu 

České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem 

na léta 2014 a 2015. 

• Indikativní zaměření gescí ministerstev a dosavadní podpory poskytovatelů podle 

prioritních oblastí. 

Zásady Implementace Národních priorit: 

1. Zásady koordinace při implementaci Národních priorit 

1.1 Programy VaVaI připravované po schválení implementace Národních priorit. 

1.2 Programy VaVaI schválené vládou před schválením Národních priorit. 

1.3 Programy financované ze strukturálních fondů Evropské unie. 

1.4 Úloha AV ČR a Grantové agentury České republiky. 

2. Implementace Národních priorit v programech VaVaI. 

2.1 Příprava programu. 

2.2 Monitorování programu. 

2.3 Hodnocení programu. 
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Vláda schválila Implementaci Národních priorit a uložila: 

• členům vlády, předsedům AV ČR a Grantové agentury České republiky a předsedkyni TA 

ČR 

- implementovat Národní priority v rámci své působnosti, a to zejména při přípravě 

nových programů VaVaI, 

- zpracovat hodnocení výsledků programů VaVaI po jejich ukončení, 

• předsedovi vlády a předsedovi RVVI předkládat vládě v pětiletých intervalech 

zhodnocení aktuálnosti a relevance Národních priorit vzhledem k aktuálním potřebám 

rozvoje společnosti. 
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Obrázek 3: Schéma naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jednotlivými programy účelové podpory VaVaI 
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2.3 Národní inovační strategie České republiky 

NIS vznikla na základě usnesení vlády č. 77 ze dne 27. září 2011, kterým uložila ministru 

průmyslu a obchodu a ministru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat jako součást Strategie 

mezinárodní konkurenceschopnosti inovační strategii České republiky, navazující na dokument 

Unie inovací. NIS je společným dokumentem MŠMT a Ministerstva průmyslu a obchodu, který 

navazuje na Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti a vychází z analýzy inovačního 

prostředí České republiky zpracované Technologickým centrem AV ČR. 

NIS má 40 stran včetně příloh a obsahuje globální cíl, 5 strategických cílů, 4 prioritní osy a 64 

cílů. NIS má tyto části: 

1. Koncepční východiska. 

2. NIS – globální cíl, strategické cíle. 

3. Prioritní osa Excelentní výzkum. 

4. Prioritní osa Rozvoj spolupráce pro transfer znalostí mezi podnikovým a akademickým 

sektorem. 

5. Prioritní osa Inovační podnikání. 

6. Prioritní osa Lidé: hlavní nositelé nových nápadů a iniciátoři změn. 

7. Přílohy. 

Strategické cíle NIS: 

1. Zvyšovat motivaci a rozvíjet kompetence firem vedoucí k jejich posunu na trzích směrem 

k inovačním lídrům. 

2. Dosáhnout a/nebo udržet excelenci ve vybraných oblastech výzkumu a soustavně 

zvyšovat kvalitu výzkumu v ostatních oblastech. 

3. Zlepšit kvalitu vzdělávání a vzdělávacího systému. 

4. Zvýšit kvalitu a rozsah služeb poskytovaných zprostředkujícími a podpůrnými 

institucemi. 

5. Zlepšit klíčové vazby (nejen spolupráci) mezi jednotlivými prvky inovačního systému. 

Cíle NIS jsou rozděleny do prioritních os a jejich částí: 

1. Prioritní osa Excelentní výzkum 

1.1. Efektivní využívání veřejných prostředků na výzkum a vývoj 

1.2. Špičkové výzkumné infrastruktury 

1.3. Evropský výzkumný prostor – cesta k excelenci ve výzkumu 

2. Prioritní osa Rozvoj spolupráce pro transfer znalostí mezi podnikovým a akademickým 

sektorem 

2.1.  Zlepšení vnitřních podmínek a celkové připravenosti akademických institucí na 

spolupráci s podniky a komercializaci výzkumu 

2.2.  Podpora spolupráce podniků a VaV institucí 

2.3.  Zvýšení kvality a rozvoj nových služeb podpůrné inovační infrastruktury 

3. Prioritní osa Inovační podnikání 
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3.1.  Služby pro inovační podnikání 

3.2.  Finanční nástroje a rozvoj trhu rizikového kapitál 

3.3.  Investiční pobídky, péče o investory a cílený marketing 

3.4.  Internacionalizace 

3.5.  Kvalitní foresight: zdroj strategických informací pro podnikání a inovace 

3.6.  Veřejný sektor: zdroj inovační poptávky a tvůrce regulace 

4.  Prioritní osa Lidé: hlavní nositelé nových nápadů a iniciátoři změn 

4.1. Reforma vysokého školství 

4.2.  Rozvoj systému celoživotního učení 

4.3.  Změny obsahu vzdělávání: kreativita, podnikavost a klíčové kompetence 

4.4.  Rozvoj kvalifikovaných pracovníků na národní úrovni a usnadnění vstupu, 

pobytu a zaměstnávání kvalifikovaných cizinců 

Vláda schválila NIS a uložila: 

 ministrům školství, mládeže a tělovýchovy a průmyslu a obchodu realizovat NIS, 

 předsedovi vlády a ministrům školství, mládeže a tělovýchovy a průmyslu a obchodu 

aktualizovat Národní politiku v souladu se NIS a předložit ji vládě do 31. prosince 2012, 

 členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů a předsedům Grantové agentury 

České republiky a TA ČR spolupracovat při realizaci NIS a při zpracování Aktualizované 

Národní politiky. 

Návazně byly předloženy vládě pro informaci Zpráva o průběhu implementace NIS v 1. pololetí 

roku 2012 (22. srpna 2012), Zpráva o průběhu implementace NIS ve 2. pololetí roku 2012 

(13. února 2013) a NIS ČR – zpráva o implementaci za 1. pololetí roku 2013 (16. října 2013). 

2.4 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České 

republiky30 (dále Národní RIS 3 strategie) 

Národní RIS 3 strategie je strategický dokument, jehož existence je předběžnou podmínkou 

Evropské komise 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 

                                                             

30 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky schválená dne 8. prosince 2014 

usnesení vlády č. 1028 
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jako dlouhodobý „živý dokument“, ve kterém 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. 

Předkládaná Národní RIS 3 strategie byla zpracována v návaznosti na v době přípravy platné 

strategické dokumenty České republiky, a to především tyto: NIS, Strategie mezinárodní 

konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020, Aktualizace Národní politiky, 

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 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. Národní 

politika a její aktualizace, a další. 

Národní RIS 3 strategie má celkem 169 stran včetně příloh a obsahuje dlouhodobou vizi, 6 

klíčových oblastí změn. 13 strategických cílů a 31 specifických cílů. 

Národní RIS 3 strategie má tyto části: 

1. Úvod. 

2. Východiska strategie inteligentní specializace. 

3. Analytická část. 

4. Výzkumná a ekonomická specializace České republiky. 

5. Návrhová část. 

6. Klíčové oblasti změn. 

7. Řízení a implementace Národní RIS 3 strategie na národní a krajské úrovni. 

8. Financování Národní RIS 3 strategie z operačních programů. 

9. Přílohy. 

Klíčové oblasti změn: 

1. Podnikání a inovace. 

2. Výzkum a vývoj. 

3. Lidské zdroje. 

4. Informační a komunikační technologie – digitální agenda. 

5. Sociální inovace. 

Klíčové oblasti, strategické cíle a specifické cíle: 

A. Vyšší inovační výkonnost firem. 

A.1 Zvýšit inovační poptávku ve firmách (i ve veřejném sektoru). 

A.1.1 Posílit výzkumné a vývojové kapacity podniků. 

A.1.2 Zlepšit strategické řízení v malých a středních podnicích. 

A.1.3 Posílit technologickou spolupráci firem. 
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A.2 Zvýšit míru podnikání ve společnosti s důrazem na zakládání nových rychle 

rostoucích firem. 

A.2.1 Zvýšit počet nových firem usilujících o inovace, zejména vyšších řádů. 

A.2.2 Zlepšit dostupnost vnějšího financování pro začínající podnikatele a firmy 

s krátkou historií. 

A.2.3 Zvýšit zájem o podnikání ve společnosti. 

B. Zvýšení kvality veřejného výzkumu. 

B.1 Zlepšit kvalitu a problémovou orientaci výzkumu ve znalostních doménách 

relevantních pro inteligentní specializaci. 

B.1.1 Zajistit stabilní podmínky pro dlouhodobý rozvoj kvalitních výzkumných 

pracovišť. 

B.1.2 Zvýšit mezinárodní otevřenost veřejného výzkumu v České republice. 

C. Zvýšení ekonomických přínosů veřejného výzkumu. 

C.1 Zvýšit relevanci výzkumu pro potřeby aplikační sféry. 

C.1.1 Posílit spolupráci a interakci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační 

sférou. 

C.1.2 Zvýšit komerční využití výsledků VaV a znalostí výzkumných organizací. 

D. Lepší dostupnost lidských zdrojů v počtu i kvalitě pro inovační podnikání, výzkum 

a vývoj. 

D.1 Zvýšit kvalitu pracovníků ve výzkumu a vývoji. 

D.1.1 Zvýšit úroveň strategického i operativního řízení a vytvořit předpoklady 

pro zvýšení kvality výzkumných organizací. 

D.1.2 Zavést efektivní systém řízení lidských zdrojů ve výzkumných ústavech, 

vysokých školách a jejich fakultách. 

D.1.3 Zvýšit atraktivitu výzkumné kariery a kvalitu přípravy budoucích 

výzkumných pracovníků. 

E. Rozvoj eGovernmentu a eBusinessu pro zvýšení konkurenceschopnosti (rozvoj 

informačních a komunikačních technologií a digitální agenda). 

E.1 Rozvoj infrastruktury v informačních a komunikačních technologií. 

E.3.1 Rozvoj informačních a komunikačních technologií sloužící pro výzkum 

a vývoj. 

F. Posílení a lepší využití sociálního kapitálu a kreativity při řešení komplexních 

společenských výzev. 

F.1 Podpořit otevřenou partnerskou spolupráci při experimentálním řešení 

společenských výzev a systémově podpořit úspěšně ověřené modely. 

F.1.1 Podpořit otevřenou partnerskou spolupráci při experimentálním řešení 

společenských výzev a systémově podpořit úspěšně ověřené modely. 
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Vláda schválila Národní RIS 3 strategii a uložila: 

• členům vlády vycházet ze Národní RIS 3 strategie a implementovat ji, 

• místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace mimo jiné 

- 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, 

- zpracovat a vládě do 30. června 2015 předložit Plán implementace Národní RIS 3 

strategie a v každém následujícím roce předložit vládě do 31. 3. jeho aktualizaci, 

- 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. červnu 2017. 

Implementační plán – Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci 

České republiky – 2015 – 201631 

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. 

Implementační plán Národní RIS 3 strategie má 99 stran a má tyto části: 

1. Úvod. 

2. Proces zpracování a schvalování Národní RI S3 strategie. 

3. Plnění RIS 3 předběžné podmínky v České republice. 

4. Institucionální řízení a implementace Národní RIS 3 strategie. 

4.1 Institucionální řízení VaVaI  Úřadem vlády s vazbou na Národní RIS 3 strategii. 

4.2 Propojení činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Rady vlády pro 

konkurenceschopnost a hospodářský růst a vazba na Národní RIS 3 strategii. 

4.3 Implementační struktury Národní RIS 3 strategie a krajské struktury. 

5. Návrh opatření na implementaci Národní RIS 3 strategie. 

5.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

5.2 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

5.3 Operační program Praha - pól růstu České republiky 

5.4 Operační program Zaměstnanost 

5.5 Integrovaný regionální operační program 

                                                             

31 Implementační plán Národní RIS 3 strategie 2015 – 2016 byl předložen na jednání vlády dne 13. července 2015 pro 

informaci. 
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6. Systém monitorování Národní RIS 3 strategie. 

6.1 Obecná ustanovení. 

6.2 Monitorovací indikátory Národní RIS 3 strategie. 

7. Systém hodnocení Národní RIS 3 strategie. 

8. Systém financování Národní RIS 3 strategie. 

8.1 Výdaje z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů. 

8.2 Národní veřejné výdaje. 

9. Přílohy. 

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, příp. 2016. 
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3 Představení strategických map 

V této kapitole jsou stručně představeny strategické mapy a strategické mapy VaVaI, a to 

v členění na následující podkapitoly: 

• Základní strategická mapy a mapy VaVaI jednotlivých resortů a krajů. 

• Celková mapa VaVaI. 

• Využitelnost strategických map v praxi. 

• Příklady strategických map vybraných resortů a krajů. 

3.1 Základní strategické mapy a mapy VaVaI jednotlivých resortů a krajů 

Tvorba strategických map byla sekundárním výstupem celkové analýzy VaVaI ve strategických 

dokumentech v České republice. Primárním cílem byla hlubší analýza VaVaI v dokumentech, 

čímž dojde ke zkvalitnění tvorby a implementace politik a posílení strategické plánování 

v oblasti VaVaI, zejména co se týká aktivit TA ČR. 

Tvorba strategických map byla postavena na solidní a komplexní analýze strategických 

dokumentů všech ministerstev, Úřadu vlády a krajů. Prostřednictvím této analýzy byly strategie 

hierarchicky seřazeny do jedné přehledné mapy – grafického schématu. 

V rámci analýzy vznikly základní strategické mapy jednotlivých ministerstev, Úřadu vlády 

a všech krajů, následně byly tyto základní mapy zpracovány z hlediska VaVaI ve strategických 

dokumentech daného úřadu/instituce (dva typy VaVaI map). 

Základní strategická mapa 

Základními zdroji pro zpracování map byly Databáze strategií32, webové stránky, elektronická 

knihovna legislativního procesu (eKlep), portál veřejné správy33 a další zdroje. Strategické mapy 

nemusí být kompletní – mohou existovat příp. další dokumenty. Mapa obsahuje dokumenty 

existující či schválené do konce září 2015. 

Při tvorbě základní strategické mapy byly shromážděny všechny relevantní strategické 

dokumenty spadající vždy do gesce příslušného ministerstva/kraje a rozebrány do detailu 

v přehledu strategických dokumentů. Každá strategie v přehledu obsahuje doplňující informace 

(např. časová platnost, informaci, zda strategie vychází ze zákona/strategie, zda dokument 

obsahuje implementaci, zda a jak silnou vazbu na VaVaI obsahuje atd.). 

Do základní strategické mapy byly zahrnuty platné strategické dokumenty schválené vládou, 

dokumenty po skončení jejich platnosti, které zatím nebyly nahrazeny novým strategickým 

dokumentem, dokumenty schválené na úrovni ministra (zveřejněné a realizované) a také 

významné dokumenty vztahující se k VaVaI (byť jsou/byly např. v přípravě). Strategická mapa 

obsahuje i dokumenty, které jsou v přípravě. Ve strategické mapě naopak nejsou uvedeny 

strategie řízení úřadů nebo dokumenty, které mohou svým názvem strategický dokument 

vzbuzovat, ale strategiemi nejsou. 

                                                             

32 http://www.databaze-strategie.cz/ 

33 portal.gov.cz 
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Obrázek 4: Příklad strategické mapy Ministerstva kultury 
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Obrázek 5: Legenda k základní strategické mapě 

Symbol / grafický prvek 

     

    
  

   

 

Strategická mapa však neobsahuje pouze strategie, ale např. i působnosti či zákony. I proto je 

v grafickém provedení mapa rozdělena do čtyř částí: 

1. působnosti ministerstva/kraje; 

2. zákony, které stanovují požadavek na vznik strategie v dané působnosti, 

3. strategické dokumenty vztahující se k dané působnosti (nebo více působnostem), 

4. zákony vztahující se k dané působnosti, u nichž je příslušné ministerstvo či kraj jejich 

gestorem (nebo spolugestorem). 

Ad1/ Působnosti (viz první patro mapy) jsou v mapě uvedeny vesměs dle kompetenčního 

zákona (výjimku tvoří např. Úřad vlády, kraje). Některé působnosti ministerstvo fakticky 

vykonává, ovšem nemá je uvedeny v kompetenčním zákoně (např. působnost kohezní politiky 

v případě Ministerstva pro místní rozvoj). 

Působnosti určují vertikální dělení základní strategické mapy. Zákony a strategické dokumenty 

uvedené „pod“ danou působností se k ní přímo vztahují. Pokud se zákon nebo strategický 

dokument vztahuje k více působnostem, je toto v základní strategické mapě znázorněno 

roztažením strategie napříč danými působnostmi. 

Ad 2/ Mapa dále obsahuje zákony, které vyžadují/stanovují vznik/existenci strategického 

dokumentu v dané působnosti (viz druhé patro mapy). Vychází se zejména z textu jednotlivých 

zkoumaných strategií nebo ustanovení zákonů, které existenci strategie vyžadují. Pokud zákon 

ukládá povinnost tvorby více strategických dokumentů v gesci více ministerstev, je strategie 

uvedena u všech dotčených ministerstev. 

Ad 3/ Klíčovou části mapy tvoří samotné strategické dokumenty (viz třetí patro mapy). Strategie 

jsou v mapě znázorněny sestupně jak dle časové posloupnosti jejich vzniku, tak dle hierarchie 

(návaznosti). Ne vždy je možné takto postupovat. Důvodem může být velký počet strategií na 

jednu instituci. Součástí mapy jsou strategie a také jejich akční/implementační plány. Stejně tak 

mapa obsahuje časovou platnost dokumentu a dle potřeb uživatele může obsahovat další 

informace nebo příznaky. 
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Pokud existuje více spolugestorů strategie bez určení jednoho hlavního nositele, pak je strategie 

uvedena v příslušné části mapy u všech dotčených institucí. Vazby mezi dokumenty jsou 

znázorněny šipkami - jsou uvedeny pouze mezi zákony vyžadujícími vznik strategie 

a strategiemi, jejichž vznik přímo ukládá daný zákon a/nebo strategiemi a dalšími strategickými 

dokumenty (např. akčními plány), jejichž vznik přímo ukládá daná strategie. Ostatní vazby lze 

v dokumentu podle potřeb vytvářet také. 

Ad 4/ Mapa rovněž obsahuje zákony vztahující se k dané působnosti ministerstva (viz čtvrté 

patro mapy), u nichž je dané ministerstvo zároveň gestorem, nicméně nedeterminují vznik 

strategie. Pokud takových zákonů existuje velké množství, mapa může obsahovat pouze indikaci 

těch nejdůležitějších s odkazem na případný soubor, ve kterém je uveden výčet všech zákonů. 

Mapa pro oblast VaVaI 

Mapy pro oblast VaVaI je vytvářena na základě detailních analýz strategií, které měly nejsilnější 

vazby na VaVaI. Analýza se zaměřuje na rozbor rozsahu VaVaI v dané strategii, míru detailu 

popisu VaVaI, míru závaznosti cílů, opatření a aktivit, vazbu na jiné strategické dokumenty VaVaI 

a na realizátory cílů a opatření VaVaI. Vedle toho jsou pro tyto potřeby identifikovány 

a analyzovány programy VaVaI, které naplňují nebo mohou naplňovat výzkumné potřeby dané 

instituce. Může se jednat o programy, jejichž gestorem je přímo daná instituce nebo příp. jiný 

subjekt (např. TA ČR). 

Strategické dokumenty jsou pro potřeby zanesení do mapy a pro potřeby zmiňované analýzy 

škálovány podle intenzity vazby na VaVaI (žádná – nevýznamná – částečná – významná – 

zásadní vazba). 

Mapy pro oblast VaVaI jsou vytvářeny celkem dvě: 

1. je mapa obsahující působnosti dané instituce, strategické dokumenty (vyznačené na výše 

zmíněné škále) a programy VaVaI v gesci či mimo gesci dané instituce (např. operační programy 

Evropských a strukturálních investičních fondů, programy TA ČR apod.). Mapa pro oblast VaVaI 

neobsahuje dokumenty, které jsou v přípravě (podle potřeby budoucích uživatelů však lze tyto 

dokumenty do mapy zahrnout). 
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Obrázek 6: Příklad mapy Ministerstva kultury pro oblast VaVaI – 1. část 
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Obrázek 7: Legenda ke strategické mapě pro oblast VaVaI 

Symbol / grafický prvek 

     

    

  

  

2. mapa obsahuje pouze ty strategické dokumenty, které mají silnou vazbu na VaVaI (tj. zásadní, 

významnou nebo částečnou). Mapa již neobsahuje působnosti instituce - namísto toho 

znázorňuje národní průřezové strategie pro oblast VaVaI, ze kterých dokumenty dané instituce, 

resp. dotčené části dokumentů zabývající se VaVaI, vycházejí či se na ně dokumenty odkazují 

(a to i přesto, že mohou být v gesci jiných institucí). Dále jsou v mapě znázorněny vzájemné 

vazby mezi strategickými dokumenty s vazbou na VaVaI. 
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Obrázek 8: Příklad mapy Ministerstva kultury pro oblast VaVaI – 2. část 
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3.2 Celková mapa VaVaI 

Celková strategická mapa VaVaI 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 pak byly 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). 

Celková mapa VaVaI34 obsahuje: 

• v členění dle jednotlivých institucí jejich aktuálně platné strategické dokumenty se zásadní35 

nebo významnou36 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 naopak neobsahuje všechny strategické dokumenty jednotlivých 

institucí a vzájemné vazby mezi dokumenty různých institucí. V mapě dále nejsou uvedeny 

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).

                                                             

34 Mapa je pro větší přehlednost vypracována ve velikosti formátu A3. 

35 Mapa je pro větší přehlednost vypracována ve velikosti formátu A3. 

36 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 9: Strategická mapa pro oblast VaVaI – dokumenty se zásadní a významnou vazbou na VaVaI a programy účelové podpory VaVaI 
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Komentář ke strategické mapě VaVaI 

• Z celkového počtu 154 aktuálně platných strategických dokumentů 37  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 4: 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 

Ministerstvo dopravy 8 3 0 

Ministerstvo financí 1 0 0 

Ministerstvo kultury 12 2 2 

Ministerstvo pro místní rozvoj 8 1 0 

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 

MŠMT 18 4 12 

Ministerstvo vnitra 16 1 4 

Ministerstvo zahraničních věcí 4 0 0 

Ministerstvo zdravotnictví 7 2 2 

Ministerstvo zemědělství 8 1 1 

MŽP 11 0 0 

Úřad vlády 26 8 0 

CELKEM 154 30 25 

- Jak vyplývá ze strategické mapy VaVaI a výše uvedené tabulky, 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. 

- Nejvíce strategických dokumentů se zásadní nebo významnou vazbou na VaVaI má Úřad 

vlády (8), dále pak Ministerstvo průmyslu a obchodu (7) a MŠMT (4). 

                                                             

37 K 30. září 2015. Do tohoto součtu nejsou započítány akční nebo implementační plány rozpracovávající existující 

nadřazený strategický dokument. 
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- 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: 

o Ministerstvo kultury s Meziresortní koncepcí aplikovaného výzkumu a vývoje 

národní a kulturní identity do roku 201538 (na který navazuje nová koncepce pro 

období 2016 – 202239); 

o Ministerstvo obrany s Koncepcí obranného aplikovaného výzkumu a vývoje do 

roku 201540; 

o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Meziresortní koncepcí 

mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji do roku 201541 a Meziresortní 

koncepcí podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj do roku 201542; 

o Ministerstvo vnitra s Meziresortní koncepcí bezpečnostního výzkumu a vývoje 

ČR do roku 201543; 

o Ministerstvo zdravotnictví s Koncepcí zdravotnického aplikovaného výzkumu 

a vývoje do roku 201544 (na který navazuje nová koncepce platná do roku 2022); 

o Ministerstvo zemědělství s Koncepcí zemědělského aplikovaného výzkumu 

a vývoje do roku 201545. 

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. 

                                                             

38 Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity do roku 2015 schválená dne 

1. prosince 2008 usnesením vlády č. 1525 

39 Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 schválená 

dne 27. listopadu 2013 usnesením vlády č. 886 

40 Koncepce obranného aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 schválená dne 16. prosince 2008 usnesením 

vlády č. 1587 

41 Mezirezortní koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji do roku 2015 schválená dne 9. července 2008 

usnesením vlády č. 852 

42 Meziresortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj do roku 2015 schválená dne 

16. prosince 2008 usnesením vlády č. 1585 

43 Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015 schválená dne 27. června 2008 

usnesením vlády č. 743 

44 Koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 schválená dne 1. června 2009 usnesením 

vlády 685 

45 Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 schválení dne 26. ledna 2009 usnesením 

vlády č. 113 
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- Mezi některými resortními koncepcemi výzkumu existují vzájemné vazby, respektive 

tematické souvislosti. Jako příklad lze použít vazby mezi Meziresortní koncepcí 

bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky 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. 

o Všechny kraje musí mít na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, v platném znění, vlastní program rozvoje kraje. Některé 

kraje k tomuto dokumentu vytváří zastřešující strategii rozvoje kraje. Tyto 

dokumenty mají většinou částečnou nebo významnou vazbu na VaVaI. 

o Klíčovým dokumentem z pohledu VaVaI jsou regionální inovační strategie. Tuto 

strategii má v současné době schváleno 11 krajů ze 14. Některé kraje 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 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. 

- 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. 

3.3 Využitelnost strategických map v praxi 

Mapy umožňují unikátní pohled na portfolio strategických dokumentů v rámci resortu/kraje: 

• Mapy umožňují komplexní zobrazení všech strategií na jednom přehledném místě. 

• Mapy znázorňují širší souvislosti mezi dokumenty. 

• Mapy demonstrativně zobrazují logiku linie působnost - zákon – strategie (akční plán). 

Mapy jsou vhodným podkladem pro efektivní tvorbu strategií na instituci: 

• kdy základem jsou věcné působnosti dané instituce (např. dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění), tyto 

věcné působnosti se realizují prostřednictvím přípravy návrhů právních předpisů, plnění 

úkolů z právních předpisů (zejména výkonu správních agend), sestavování návrhů rozpočtů, 

zabezpečování mezinárodní spolupráce a také zpracovávání analýz a koncepcí (tvorba 

a realizace strategií), 



 

 

 

 
 

Strana 54/102 

• k plnění věcných působností a souvisejících činností by měla být zpracována celková 

strategie instituce stanovující jeho vizi, globální cíl, strategické oblasti, cíle a opatření 

k jejich realizaci, 

• jak věcné působnosti, tak z nich vyplývající činnosti musí být promítnuty do hlavních, 

řídicích a podpůrných procesů v rámci instituce, 

Všechny tyto vrstvy, které tvoří podstatu instituce, mají významnou roli při plánování, realizaci 

a hodnocení strategií. 

Strategické mapy umožňují pochopit hierarchizaci strategií na dané instituci 

• Mapy napomáhají pochopit soustavu strategií, jejich nadřazenost / podřazenost, 

vertikální a horizontální provázanost a vazby (ať už formální či věcné) mezi nimi. 

• Mapy umožňují, kromě identifikace vazeb mezi dokumenty, celkový systém strategií 

vč. rozsahu zjednodušit, počet dokumentů nejlépe zúžit a zaměřit se na naplňování 

(implementaci) strategií. 

Strategické mapy lze nadále zobrazovat a rozpracovávat 

• Mapy nejsou pouhým statickým nástrojem, ale umožňují dokumenty a další informace 

v mapě zobrazovat v čase a dle dynamiky vývoje, a to na základě jiného zadání (např. dle 

tematického seskupení strategií – viz oblast VaVaI, doplnění programové úrovně 

v strategické mapě apod.). 

• Tím mapy vytváří tlak na pravidelnou správu, aktualizaci a doplnění dle aktuálního 

vývoje. 

Strategické mapy dále 

• nabízí snazší orientaci ve velkém rozsahu dokumentů pro politiky, úředníky, stratégy, 

implementátory či veřejnost, 

• mapy představují základ pro lepší identifikaci potřeb a priorit v oblasti VaVaI, od 

strategií po programy účelové či institucionální podpory, 

• mapy mohou odhalit nedostatky ve strategiích či programech, kdy např. není ve 

strategiích uváděno, jakým způsobem může VaVaI přispět k naplnění jejich cílů. 

3.4 Příklady strategických map vybraných resortů a krajů 

I/ Strategická mapa Ministerstva pro místní rozvoj (dále MMR) 

MMR má podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, v platném znění, celkem 9 působností (navíc dvě působnosti MMR 

vykonává, aniž by byly jasně a přesně stanoveny zákonem – Kohezní politika, veřejné dražby). 

Tři zákony předurčují existenci strategického dokumentu MMR. Jedná se o: 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 

Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, 

o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 

Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006, které ukládá nutnost zpracování Dohody o partnerství. 
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• Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, který ukládá 

povinnost zpracování Strategie regionálního rozvoje. 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění, který ukládá povinnosti zpracování Politiky územního rozvoje46 vč. předurčení jejího 

obsahu a zaměření. 

Ve strategické mapě je znázorněno 12 dalších zákonů v gesci ministerstva (zákon 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, se 

v mapě opakuje pro dvě působnosti). Strategií má MMR aktuálně celkem 11. 

Některé strategie jsou tvořeny „soustavou“ dokumentů – tj. vedle strategie jako takové existuje 

její akční/implementační plán (např. Strategie regionálního rozvoje a její Akční plán). 

Dokumenty Akční plán Strategie regionálního rozvoje47 a také Koncepce sociálního bydlení 

České republiky 2015-202548 byly schváleny v říjnu 2015, v mapě jsou však stále evidovány jako 

připravované. 

Za zmínku stojí také dva specifické dokumenty: 

• Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020, která je zpracována Českou 

republikou (obecně členským státem) za účelem využívání Evropských strukturálních 

a investičních fondů pro potřeby naplňování strategie Evropa 2020. Dohoda byla 

vypracována v souladu s čl. 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro 

rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006, který stanovuje její obsah, a zároveň v souladu s šablonou Evropské 

komise (Draft Template and Guidelines on the Content of the Partnership Agreement49), 

která jej dále rozpracovává. 

• Politika územního rozvoje České republiky je strategický dokument a nástroj územního 

plánování, který na celostátní úrovni koordinuje územně plánovací činnost krajů a obcí 

a poskytuje rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování uvedených v zákoně 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění. 

                                                             

46 Politika územního rozvoje České republiky schválená dne 20. července 2009 usnesením vlády č. 929 ve znění 

Aktualizace č. 1 schválené dne 15. dubna 2015 usnesením vlády č. 276 

47 Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2020 schválený dne 12. října 2015 usnesením vlády 

č. 806 

48 Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 - 2025 schválená dne 12. října 2015 usnesením vlády č. 810 

49 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/pa_guidelines.pdf 
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Obrázek 10: Strategická mapa MMR 
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MMR bylo od roku 2004 jedním z poskytovatelů podpory výzkumu a vývoje, přičemž od této 

doby bylo realizováno několik programů VaVaI v působnosti MMR, (např. Výzkum pro rozvoj 

státní správy). 

Od roku 2012 (na základě reformy výzkumu a vývoje) již přímým poskytovatelem podpory 

VaVaI není. Účelovou podporu pro realizaci výzkumných aktivit a projektů, které spadají do 

výkonu působností MMR, poskytuje TA ČR. 
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Obrázek 11: Mapa MMR pro oblast VaVaI – 1. část 
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MMR nemá jednu ucelenou strategii/koncepci pro zajištění výzkumných potřeb a taktéž nemá 

svůj vlastní program výzkumu a vývoje. Výzkumné potřeby MMR jsou v současné době 

identifikovány napříč dílčími strategickými dokumenty. 

Dokument s nejsilnější vazbou na VaVaI je Dohoda o partnerství pro programové období 2014-

2020, z které vychází dílčí operační programy, mj. i Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání. 

Důležitými strategickými dokumenty, které obsahují návrh potřeb v oblasti VaVaI, jsou také 

Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014 – 202050, Politika architektury a stavební 

kultury České republiky (2014-2020)51, Koncepce bydlení České republiky do roku 202052 

a Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR období 2014 – 202053. 

Některé programy TA ČR přímo obsahují oblasti, které MMR v rámci VaVaI realizuje (např. 

BETA, OMEGA), naopak řada z programů je ve svém zaměření natolik obecná, že přímo 

nespecifikuje, co by pro MMR bylo podstatné z programu realizovat, na druhou stranu tuto 

podporu nevylučuje (např. ALFA, GAMA, EPSILON). 

                                                             

50 Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014 – 2020 schválená dne 15. května 2013 usnesením vlády č. 344 

51 Politika architektury a stavební kultury České republiky (2014-2020) schválená dne 14. ledna 2015 usnesením 

vlády č. 22 

52 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 schválená dne 13. července 2011 usnesením vlády č. 524 

53 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR období 2014 – 2020 schválená dne 27. března 2013 usnesením 

vlády č. 220 
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Obrázek 12: Mapa pro MMR pro oblast VaVaI – 2. část 
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II/ Strategická mapa Ministerstva vnitra (dále MV) 

MV má celkem 15 oblastí působnosti (mj. v oblasti veřejné správy a státní služby, která však není 

uvedena v zákoně č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, v platném znění). 

V 10. oblastech působnosti existuje platný strategický dokument. Žádný strategický dokument 

nevzniká na základě povinnosti stanovené zákonem. 

Celkem bylo identifikováno 13 v současné době platných strategických dokumentů (bez zahrnutí 

navazujících implementačních dokumentů). Identifikováno bylo také celkem 52 zákonů, které 

spadají do gesce Ministerstva vnitra (z toho jeden ústavní zákon). 

Zákonů týkajících se evidence obyvatel, matriky a státního občanství, územní samosprávy 

a územního členění a voleb je větší počet a proto nebyly pro svůj rozsah do mapy zaneseny. 

Některé dokumenty jsou již za obdobím své platnosti a dosud nebyly nahrazeny. U některých se 

však připravuje aktualizace jako např. Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám (pro 

období let 2013-2014)54. 

Za zmínku stojí Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 202055 je 

strategický dokument, jehož způsob implementace rozpracovávají navazující Implementační 

plány (jejichž vznik samotný Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-

2020 stanovuje). Tento dokument je klíčovou strategií pro rozvoj celé veřejné správy. Nahrazuje 

(resp. bude nahrazovat) aktuálně stále platnou Strategii realizace Smart Administration 2007-

2015 (Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby)56. 

Národní schengenský plán 201457 je ve strategické mapě uveden dvakrát, protože spadá do více 

působností (proto je dokument také i barevně odlišen). 

                                                             

54 Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám (pro období let 2013-2014) schválená dne 13. května 2013 

ministrem vnitra (č. j. MV-23986-7/OBP-2012) 

55 Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 schválený dne 27. srpna 2014 usnesením 

vlády č. 680 

56 Strategie realizace Smart Administration 2007-2015 (Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby) schválená 

dne 11. července 2007 usnesením vlády č. 757 

57 Národní schengenský plán 2014 schválený dne 2. dubna 2014 usnesením vlády č. 198 
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Obrázek 13: Strategická mapa MV 
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Institucionální podpora 

Dle Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR je MV poskytovatelem institucionální 

podpory na rozvoj výzkumných organizací zabývajících se převážně bezpečnostním výzkumem. 

Prostředky institucionální podpory nejsou účelově vázány na řešení konkrétního projektu, ale 

jsou poskytovány na základě prokazatelných výzkumných výsledků organizace a dlouhodobé 

koncepce jejího rozvoje. 

MV je do rozpočtové kapitoly přidělena konkrétní částka institucionální podpory, kterou dále 

rozděluje příslušným výzkumným organizacím, a to ve výši předem stanovené RVVI. MV má 

možnost v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb. prostředky institucionální podpory ještě 

přerozdělovat. 

Institucionální podporu poskytuje MV výzkumným organizacím, jako jsou např. Státní ústav 

radiační ochrany, v.v.i.; Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.; Policie České 

republiky Kriminalistický ústav Praha; Policejní akademie České republiky v Praze; Ministerstvo 

vnitra-Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR; Technický ústav požární 

ochrany; Institut pro kriminologii a sociální prevenci a Národní archiv. 

Každá z uvedených institucí musí mít zpracovanou dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné 

organizace. Tento dokument je jedním z klíčových materiálů určených pro rozhodování 

o přidělení institucionální podpory. 

Účelová podpora 

V oblasti účelové podpory VaVaI zajišťuje MV program Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 

v letech 2010 až 2015, na který navazuje vládou již schválený Program bezpečnostního výzkumu 

pro potřeby státu 2016 – 2021. Tyto programy jsou realizovány formou zadávání veřejných 

zakázek. 

Dále MV zajišťuje Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015, na který 

navazuje Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020. Tyto programy jsou 

realizovány formou veřejné soutěže. 

Výzkumné potřeby MV podporuje také program veřejných zakázek BETA. Poskytovatelem 

podpory je TA ČR. Tento program umožňuje pokrýt potřeby MV v oblastech racionalizace 

a zvýšení efektivity činnosti v oblasti matrik, státního občanství, občanských průkazů, evidence 

obyvatel; získávání nových poznatků v oblasti sdružovacího a shromažďovacího práva, 

povolování organizací s mezinárodním prvkem; zvýšení efektivity archivnictví a spisové služby; 

získávání nových poznatků v oblasti cestovních dokladů, povolování pobytu cizinců a postavení 

uprchlíků; specifikace nových požadavků v oblasti územního členění státu, státní hranice, jejich 

vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla; zlepšení ochrany státního, 

hospodářského a služebního tajemství; rozvoj odborných, legislativních a právních podmínek 

a kritérií pro účelné správní řízení, správní trestání a spisovou službu; odborný, legislativní 

a právní rozvoj informačních systémů veřejné správy. 
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Obrázek 14: Mapa MV pro oblast VaVaI – 1. část 
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Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje vznikla na základě úkolu stanoveného 

Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR z roku 2008. 

Z uvedené Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje vychází dva výzkumné 

programy MV – Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015 a program 

Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 2010 – 2015. 

Tyto nové programy zároveň kompletně odrážejí relevantní část Národních priorit 

orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (oblasti 1 – 3 priority 6 Bezpečná 

společnost). Dále jsou tyto programy v souladu (respektive tematicky navazují na) 

s Bezpečnostní strategií ČR58 zpracovanou Ministerstvem zahraničních věcí. 

Realizaci bezpečnostního výzkumu dále podporují dokumenty Strategie ČR pro boj proti 

terorismu od roku 201359 a Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 

203060. 

Cíl programu BETA TA ČR vztahující se k MV vychází z dokumentu Strategie realizace Smart 

Administration 2007-2015 (Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby). V uvedené 

strategii naopak žádná vazba na VaVaI popsána nebyla. 

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 202061 obsahuje vazbu 

na programy TA ČR (konkrétně programy ALFA, BETA, EPSILON a OMEGA) a Evropské 

strukturální a investiční fondy pro období 2014 – 2020, a to jako možný zdroj 

podpory/financování aktivit VaVaI. 

                                                             

58 Bezpečnostní strategie ČR (2015) schválená dne 4. února 2015 usnesením vlády č. 79 

59 Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013 schválená dne 20. března 2013 usnesením vlády č. 200 

60 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 schválená 23. října 2013 usnesením vlády 

č. 805 

61 Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 schválená dne 8. října 2014 

usnesením vlády č. 815 
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Obrázek 15: Mapa MV pro oblast VaVaI – 2. část 
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3/ Strategická mapa Jihomoravského kraje (dále JMK) 

U JMK bylo identifikováno 8 oborových oblastí působnosti62 (východiskem byla zejména 

struktura odborů krajského úřadu, ale částečně i působnosti ministerstev). 

Ve všech oborových oblastech působnosti existuje platný strategický dokument. Celkem bylo 

identifikováno 26 aktuálně platných strategických dokumentů (bez zahrnutí navazujících 

implementačních dokumentů). Další 3 dokumenty jsou, i přes skončení doby jejich platnosti, 

stále v realizaci a připravuje se jejich aktualizace, případně nahrazení novým dokumentem. 

Celkem 13 strategických dokumentů JMK se zpracovává na základě povinnosti stanovené 

zákonem. Potřeba existence 9 strategických dokumentů vyplývá z nadřazených dokumentů. 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, je v mapě uveden napříč všemi působnostmi 

kraje. Ukládá totiž základní působnosti krajům, mj. v oblasti péče o všestranný rozvoj svého 

území a potřeb svých občanů. 

V mapě je napříč všemi působnostmi (kromě územního plánování) znázorněna Strategie rozvoje 

Jihomoravského kraje 202063 a Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-201764, a to 

z důvodu průřezovosti těchto dokumentů. Oba dokumenty upravují téměř všechny oblasti 

rozvoje kraje. 

Do mapy byly zařazeny i některé dokumenty, které nenaplňují definici strategie, ale jejich 

zpracování vyplývá ze zákona (např. Územně analytické podklady, Plány oblasti povodí). 

Některé dokumenty jsou dle časové platnosti již neplatné, přesto jejich existenci vyžaduje zákon. 

Jedná se např. o Plán odpadového hospodářství 2004-2014 a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

2004-2014.

                                                             

62 Některé oborové působnosti byly sloučeny nebo naopak rozděleny (např. z regionálního rozvoje byl vyčleněn 

cestovní ruch a kultura; podnikání a výzkum a vývoj jsou součástí působnosti regionálního rozvoje). 

63 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 schválena dne 21. června 2012 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 

usnesením č. 1921/12/Z 30 (bod 54) 

64  Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014-2017 schválený dne 13. listopadu 2014 Zastupitelstvem 

Jihomoravského kraje usnesením č. 1413/14/Z 14 
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Obrázek 16: Strategická mapa JMK 
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JMK není poskytovatelem institucionální podpory ve VaVaI ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. 

Nicméně JMK nepřímo podporuje aktivity v oblasti VaVaI prostřednictvím dlouhodobé podpory 

subjektů činných v této oblasti nebo realizací projektů. JMK kontinuálně podporuje činnosti jím 

(spolu)zřizovaných organizací, jako je Jihomoravské inovační centrum, zájmové sdružení 

právnických osob (dále JIC), Jihomoravské centrum mezinárodní mobility, zájmové sdružení 

právnických osob, INTEMAC a VIDA! Science centrum. 

JMK také např. prostřednictvím JIC vložil od roku 2005 celkem 5 mil. Kč do Fondu mikropůjček 

(JIC|Fond), který slouží pro financování začínajících inovačních firem. JMK realizoval několik 

investic na podporu utváření inovační infrastruktury, např. výstavbu Technologického 

inkubátoru II, výstavbu biotechnologického inkubátoru INBIT a pořízení výzkumného vybavení 

a výstavbu vědecko-technického parku INMEC. 

S ohledem na účelovou podporu, JMK je nositelem programu SoMoPro (I., II.), jehož smyslem je 

financovat příchod zahraničních a návrat českých vědců do JMK. 
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Obrázek 17: Mapa JMK pro oblast VaVaI – 1. část 
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Zásadním dokumentem v oblasti VaVaI pro JMK je Regionální inovační strategie Jihomoravského 

kraje 2014-202065, která byla zpracována jako 4. generace strategií JMK zaměřené na VaVaI. 

Zároveň je tzv. strategií inteligentní specializace pro Jihomoravský kraj. 

Z uvedené Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 vyplývá, že JMK bude 

strategii naplňovat mj. programem SoMoPro a dalšími krajskými programy v oblasti VaVaI. 

V současné době se plánuje vyhlášení programu SoMoPro III. 

Důležitým zdrojem prostředků pro naplňování cílů Regionální inovační strategie 

Jihomoravského kraje 2014-2020 jsou Evropské strukturální a investiční fondy, zejména 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost. Kromě těchto programů mohou být zdrojem i přeshraniční operační 

programy, konkrétně Operační program Rakousko - ČR nebo unijní programy (Horizont 2020, 

Cosme). 

Vzhledem k tomu, že Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 je 

i strategickým dokumentem Statutárního města Brna, opatření jsou naplňována 

i prostřednictvím systémové podpory a dotačních programů Statutárního města Brna. 

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 je v podřízené pozici vůči 

Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2020, resp. Strategii pro Brno. Tyto nadřazené 

dokumenty však formulují v oblasti podpory hospodářské konkurenceschopnosti pouze 

základní směry, které Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 dále 

rozpracovává do konkrétních priorit, cílů, aktivit a projektů/programů. 

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 má uvedeno, že je v souladu s Aktualizovanou 

Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 

a zároveň s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 - 201566. Konkrétní 

naplňování těchto strategií prostřednictvím Strategie rozvoje JMK uvedeno není. 

Program rozvoje JMK obsahuje vazbu na Národní program reforem a Strategii mezinárodní 

konkurenceschopnosti, ale bez bližší specifikace vzájemné vazby. 

                                                             

65 Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 schválená dne 19. června 2014 Zastupitelstvem JMK 

usnesením č. 1161/14/Z 12 

66 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast 

vysokých škol na období 2011 - 2015 schválený dne 16. listopadu 2011 
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Obrázek 18: Mapa JMK pro oblast VaVaI – 2. část 
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4 Zahrnutí VaVaI do cílů a opatření strategických dokumentů, využití 

VaVaI při plnění cílů existujících strategií 

Tato kapitola je členěna do následujících podkapitol: 

• Představení základních fází tvorby strategických dokumentů dle Metodiky přípravy 

veřejných strategií 67  se zaměřením na fáze rozpracování strategie a nastavení 

implementace strategie, postup zahrnutí VaVaI do strategie. 

• Možnosti využití VaVaI při plnění cílů existujících strategií nebo plnění jiných úkolů 

v gesci dané instituce: 

- Stávající a návrh úprav systému odborné podpory v rámci institucí veřejné 

správy, 

- Program BETA jako klíčový nástroj podpory VaVaI pro vybrané instituce veřejné 

správy. 

4.1 Představení základních fází tvorby strategických dokumentů68 

Vláda vzala svým usnesením č. 318 ze dne 2 května 2013 na vědomí Metodiku přípravy 

veřejných strategií a uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů 

a doporučila hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy vycházet z Metodiky přípravy veřejných 

strategií při přípravě strategických dokumentů. 

Metodika přípravy veřejných strategií sjednocuje postup při vytváření strategických dokumentů 

s cílem zvýšit jejich kvalitu a vzájemnou provázanost. Dále také popisuje zejména proces 

přípravy strategie, a to od identifikace potřeby tvorby strategie přes její přípravu až ke 

schválení. 

Jádrem Metodiky přípravy veřejných strategií je podrobný popis jednotlivých fází procesu 

tvorby strategického dokumentu: 

1. Identifikace potřeby tvorby strategie, 

2. Nastavení projektu, 

3. Analytická a prognostická fáze, 

4. Stanovení základního strategického směřování, 

5. Rozpracování strategie, 

6. Nastavení plánu implementace, 

7. Schvalování strategie. 

Více viz schéma na následující straně. 

  

                                                             

67 Metodika přípravy veřejných strategií schválená dne 2. května 2013 usnesením vlády č. 318 

68 Text vychází z Metodiky přípravy veřejných strategií 
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Obrázek 19: Základní fáze tvorby strategických dokumentů 

 

Detailnější představení jednotlivých fází tvorby strategického dokumentu je součástí zmíněné 

Metodiky přípravy veřejných strategií. Tato část bude zaměřena na tři z uvedených sedmi fází, 

které jsou klíčové z hlediska využití VaVaI zejména při realizaci strategie jako takové. Konkrétně 

se jedná o následující fáze, které jsou dále představeny ve větší míře detailu: 

• Fáze 1 – Identifikace potřeby tvorby strategie. 

• Fáze 3 – Analytická a prognostická fáze. 

• Fáze 4 – Stanovení základního strategického směřování. 

• Fáze 5 – Rozpracování strategie. 

• Fáze 6 – Nastavení plánu implementace. 

Text vztahující se k jednotlivým fázím tvorby strategie je převzat z Metodiky přípravy veřejných 

strategií. V rámečku je text doplněn o postup identifikace VaVaI, jako nástroje pro realizaci dané 

strategie. 

Obecně je možné konstatovat, že každá strategie by měla být vytvářena ve spolupráci / 

konzultována s útvarem či pracovníkem koordinujícím VaVaI v dané instituci, a to např. pro 

správné posouzení, zda má být VaVaI využit jako nástroj (respektive jako opatření) pro realizaci 

dané strategie. 

Fáze 1 – Identifikace potřeby tvorby strategie 

Na počátku tvorby každé strategie stojí rozhodnutí, že identifikovaný problém je nutné řešit ve 

stanoveném horizontu prostřednictvím série koordinovaných opatření – tedy s využitím 

strategického dokumentu. Ačkoli impuls pro tvorbu strategického dokumentu může vycházet 

z různých úrovní veřejné správy, zadavatelem tohoto rozhodnutí je zpravidla, zejména 
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u komplexních strategií (např. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky), 

vláda České republiky. V ostatních případech to může být příslušný ministr, hejtman, či jiný 

politický zástupce. Ve většině případů přichází impuls pro vytvoření strategie z úrovně politické, 

případně je tento impuls trvalého charakteru, který vychází z legislativy (např. ze zákona 

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

v platném znění). 

Realizací kroků v rámci této fáze je pověřena organizace veřejné správy, která obvykle dále 

pokračuje v procesu tvorby strategického dokumentu. 

Cílem této fáze je především zjistit, zda je potřeba zpracovat strategii pro řešení 

identifikovaného problému. Obsahem fáze je provedení předběžných analýz, které jasněji 

vymezí zadaný problém, zmapují jeho rozsah a ověří, zda je již problém na některé úrovni 

veřejné správy řešen. Výstupem této fáze jsou podklady pro odpovědné rozhodnutí o vytvoření 

strategie ve formě tzv. Vstupní zprávy. Následující text popisuje „vstupy“ (impulsy), které vedou 

k identifikaci potřeby strategie, dále způsob vytvoření organizační struktury, potřebu sběru dat 

a jejich analýzy. 

Důvody k rozhodnutí vytvořit strategii mohou být různé, od objektivních důvodů, vyplývajících 

z faktu, že řešená problematika je ze své povahy řešitelná pouze v dlouhodobém horizontu 

(např. energetická koncepce, důchodový systém), až po potřebu vlády indikovat politickou 

prioritu dané oblasti. Mezi prvotní impulsy vytvoření strategie tedy patří zejména: 

• politické důvody (např. na základě programového prohlášení vlády), 

• vyšší strategie (např. na základě vytvoření nadřazené strategie na úrovni Evropské unie), 

• reakce na vznik nových problémů (např. růst nezaměstnanosti, sociální tenze apod.), 

• prognóza identifikovaných tendencí (identifikace potenciálních budoucích problémů), 

• obnova (revize, aktualizace) strategie již existující (např. vytvoření nové strategie 

hospodářského růstu), 

• rozpočtový impuls (např. rozkládat realizaci finančně náročných opatření do více 

fiskálních období), 

• přirozená potřeba rozvoje (inovace) v dané oblasti. 

Základní aktivity 

1) Organizace přípravy tvorby strategie (aktivita projektového řízení). 

2) Sběr dat. 

3) Analýza současného stavu a prognóza možného vývoje. 

4) Analýza předběžné vize. 

5) Tvorba a schválení Vstupní zprávy (částečně aktivita projektového řízení). 

V rámci úvodní fáze tvorby strategického dokumentu by mělo být rozhodnuto, co je primárně 

důvodem zpracování strategie a jak bude tematicky zaměřena. Na základě této fáze by tedy mělo 

být možné (i když ne definitivně) stanovit, jak silná bude vazba strategie na VaVaI, respektive 
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určit, zda jedním z hlavních témat a cílů strategie je VaVaI. Případně může již být VaVaI 

identifikován jako nástroj pro plnění jinak tematicky zaměřených cílů dané strategie. 

Fáze 3 – Analytická a prognostická fáze 

Analytická fáze je první fází, v jejímž rámci je fakticky formulován strategický dokument, 

respektive jeho analytická část. Cílem této fáze je jednak shrnout znalostní bázi a detailně 

porozumět řešenému problému a následně převést tyto poznatky do analytické části 

strategického dokumentu. 

Tým tvořící strategii posbírá všechna relevantní data, informace a znalosti vztahující se k dané 

problematice, s cílem dosáhnout co nejlepšího pochopení problému a zároveň pochopení 

efektivity či neefektivity současných a minulých řešení. 

Analytické aktivity mají průřezový charakter a mohou probíhat i v rámci následujících fází. 

V rámci této fáze bude na základě sebraných informací vypracována prognóza vývoje v dané 

oblasti za předpokladu, že nebudou realizována žádná opatření (nulová varianta). Zároveň bude 

připraven postup analytických prací, který se využije v případě dodatečné potřeby provádět 

analýzy v rámci následujících fází. 

Podobně jako u ostatních oblastí je struktura a robustnost nasazených analytických metod 

závislá na povaze řešeného problému a komplexnosti vytvářené strategie. 

Tato fáze se sestává z následujících aktivit: 

1) Identifikace zdrojů dat a zpracování primárních analýz. 

2) Analýza dosavadních řešení včetně mezinárodní praxe. 

3) Analýza současného stavu. 

4) Prognóza budoucího vývoje řešené oblasti bez dalších opatření. 

5) Kompilace analytické části strategického dokumentu. 

V návaznosti na první fázi a roli VaVaI u dané strategie by v této fázi měla být úvaha nad rolí 

VaVaI při realizaci strategie provedena detailněji, tj. tým tvořící strategii by měl promyslet, zda 

je pro realizaci právě připravované strategie využitelný výzkum a vývoj. Podkladem může být 

například analýza dosavadních řešení a mezinárodní praxe, která může být mimo jiné zaměřena 

na to, zda v minulosti byl výzkum a vývoj při řešení dané nebo podobné problematiky využit. 

Případně může v této fázi být analyzováno, zda při řešení dané problematiky neměla absence 

výzkumu a vývoje vliv na dosažení stanovených cílů. 

Pokud vytvářená strategie navazuje na předchozí strategický dokument nebo je jeho aktualizací, 

je vhodné zrevidovat, zda v rámci implementace předcházející strategie byl výzkum a vývoj 

využit a s jakým výsledkem. 
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Fáze 4 – Stanovení základního strategického směřování 

Ve čtvrté fázi tým tvořící strategii ověří vizi formulovanou ve Vstupní zprávě a v případě potřeby 

ji na základě dat získaných v předchozích fázích upraví či upřesní. Dále jsou sestaveny 

a ohodnoceny varianty strategických cílů, provedeno ohodnocení nákladů na jednotlivá řešení 

a analýza nákladů a přínosů. Na základě těchto aktivit a kroků bude vybrána optimální varianta 

k rozpracování. 

Základní aktivity: 

1) Ověření vize a formulace variant strategických cílů. 

2) Výběr variant(y) strategických cílů k rozpracování. 

Z hlediska VaVaI je tato fáze relevantní, pokud byla na základě předchozích fází tvorby strategie 

(ve fázi 1 nebo ve fázi 3) identifikována potřeba zaměřit cíle samotné strategie na VaVaI. V této 

čtvrté fázi jsou tyto i ostatní cíle formulovány. 

Fáze 5 – Rozpracování strategie 

Cílem této fáze je rozpracovat základní strategické směřování strategie (vizi, globální cíl 

a základní strategické cíle) stanovené v předchozí fázi a definovat další úroveň cílů strategie 

(např. specifické cíle, prioritní oblasti apod.). Další důležitou aktivitou této fáze je nastavení 

soustavy indikátorů – ukazatelů sledujících stav plnění jednotlivých stanovených cílů. 

K jednotlivým indikátorům budou zejména nastaveny jak jejich cílové hodnoty (včetně data 

dosažení těchto hodnot), tak výchozí hodnoty (stav daného ukazatele v době tvorby strategie). 

Dalším úkolem této fáze je identifikovat možná opatření (programy, projekty či konkrétní 

aktivity), která povedou k naplnění nastavených cílů. Tato opatření jsou vypracována ve 

variantách a jsou následně hodnocena na základě stanovených kritérií. 

Po hodnocení jsou vybrána nejvhodnější opatření a je dopracován návrh strategie (obsahující již 

vizi, kompletní soustavu cílů, soustavu indikátorů a přehled opatření vedoucích k naplnění cílů). 

Základní aktivity: 

1) Zpracování cílů strategie. 

2) Nastavení soustavy indikátorů. 

3) Identifikace variantních opatření. 

4) Hodnocení a výběr opatření. 

5) Dopracování návrhu strategie. 

V této fázi by měly být rozpracovány cíle v oblasti VaVaI (pokud byly stanoveny v předchozích 

fázích tvorby strategie). Tato fáze je však klíčová z hlediska identifikace VaVaI jako nástroje pro 
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plnění cílů strategie, a to v rámci definování opatření, která mají vést k naplnění stanovených 

cílů. 

Pro správné posouzení, zda může být VaVaI využit jako nástroj (respektive jako opatření) pro 

realizaci dané strategie, je důležité využít adekvátní odborné kapacity a útvary, které se VaVaI 

v rámci dané instituce věnují. Každá strategie by ideálně měla být vytvářena ve spolupráci / 

konzultována s útvarem či pracovníkem koordinujícím VaVaI v dané instituci. 

Fáze 6 – Nastavení plánu implementace 

Cílem této fáze je vypracovat podrobný plán implementace strategie jako základní předpoklad 

její úspěšné realizace. Plán implementace především definuje a nastavuje: 

 hierarchickou strukturu prací zahrnující konkrétní úkoly pro realizaci vymezených 

opatření včetně subjektů odpovědných za jejich splnění a určení výstupů realizace těchto 

opatření, 

 implementační strukturu včetně systému řízení změn, systém řízení rizik a předpoklady 

úspěšné realizace strategie, 

 systém monitorování naplňování cílů strategie, 

 systém evaluace strategie, 

 komunikační plán strategie, 

 rozpočet a zdroje financování strategie, 

 časový harmonogram implementace strategie. 

Tým tvořící strategii zváží zapojení těch subjektů do přípravy plánu implementace, které se na 

samotné implementaci strategie budou podílet. 

Základní aktivity: 

1) Vytvoření hierarchické struktury prací. 

2) Nastavení řídicí struktury implementace strategie. 

3) Nastavení plánu řízení změn. 

4) Vytvoření plánu řízení rizik a určení předpokladů úspěšné implementace strategie. 

5) Nastavení systému monitorování naplňování cílů strategie. 

6) Nastavení plánu evaluací strategie. 

7) Sestavení komunikačního plánu implementace strategie. 

8) Sestavení rozpočtu implementace strategie. 

9) Sestavení časového harmonogramu implementace strategie. 

Jednotlivé části plánu implementace budou vznikat prakticky současně, protože jsou vzájemně 

propojeny (například plán evaluací strategie poskytuje vstupy do rozpočtu, harmonogramu 

i řídicí struktury implementace strategie). 
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Pokud byly v předchozích fázích definovány cíle a opatření vztahující se k VaVaI, jsou v této fázi 

rozpracovány do úrovně jednotlivých aktivit a kroků. Mělo by proto být definováno, jakým 

způsobem má být výzkum a vývoj realizován, v jakém rozsahu, s jakým cílem a zamýšleným 

výstupem a výsledkem, v jakém časovém horizontu a s jakou výši nákladů. 

Zároveň by v této fázi měly být zejména identifikovány vhodné programy účelové podpory 

VaVaI, ze kterých může být daný výzkum a vývoj financován. 

V neposlední řadě by měl být stanoveny postupy realizace VaVaI v rámci realizace dané strategie 

a osoby odpovědné za plnění stanovených cílů, opatření a aktivit. Vše výše uvedené v rámci této 

fáze by mělo být opět realizováno ve spolupráci s útvarem / pracovníkem odpovědným za VaVaI 

v dané instituci. 

4.2 Možnosti využití VaVaI při plnění cílů existujících strategií 

4.2.1 Stávající systém odborné podpory v rámci institucí veřejné správy 

V rámci projektu byla realizována klíčová aktivita 2 - Nastavení nového rámce pro odbornou 

podporu státní správy. 

Cílem této aktivity bylo připravit postup pro nastavení odborné podpory orgánů státní správy 

při výkonu jejich působnosti a rozhodování, optimalizace výdajů státu na jeho výkon a využívání 

nových inovativních řešení při výkonu státní správy zajištěním výzkumu a vývoje souvisejícího 

s touto odbornou podporou. 

Definice základních pojmů 

Odbornou podporou poskytovanou ve veřejném zájmu se rozumí činnost, kterou poskytovatel 

(právnická nebo fyzická osoba) provádí na základě požadavků státních organizací, organizačních 

složek státu nebo územně správních celků a je hrazena z veřejných prostředků. Cílem odborné 

podpory je poskytování orgánům a organizacím odborné podklady pro plnění jejich úkolů 

stanovených příslušnými právními předpisy, příp. dalšími závaznými dokumenty, a to na úrovni 

současného stavu poznání v dané oblasti. 

Výzkumnou a vývojovou činností bezprostředně související s poskytovanou odbornou 

podporou se rozumí teoretická a experimentální činnost zaměřená na získání nových znalostí 

a dovedností, kterou poskytovatel odborné podpory provádí (sám, nebo si ji jinak zajišťuje) za 

účelem dosažení a udržení vysoké úrovně poskytované odborné podpory odpovídající 

aktuálnímu stavu poznání v daném oboru. 

Analýza systému řízení odborné podpory veřejné správy 

• Řízení a rozsah odborné podpory a souvisejícího výzkumu a vývoje souvisí s právní 

formou a vlivem, jaký může zřizovatel uplatňovat vůči resortním organizacím (zejména 

možnostmi poskytovat finanční prostředky na stanovené činnosti). 

• Příklady ústředních orgánů státní správy sledované v rámci interního projektu TA ČR – 

Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) a Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále 

SÚJB) – nejsou poskytovatelem účelové ani institucionální podpory VaVaI. 
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Poskytovatelem institucionální podpory pro jimi zřízené výzkumné organizace je MŠMT 

(v případě MŽP) a Ministerstvo vnitra (v případě SÚJB). 

• Jejich jednorázové výzkumné potřeby jsou realizovány v rámci programů vyhlašovaných 

TA ČR, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, popř. jiných poskytovatelů. 

Sledované ústřední orgány státní správy (dále ÚOSS) mají jen omezené prosazení 

výzkumných potřeb pro odbornou podporu státní správy ve svém rezortu. Výzkumné 

potřeby samotné státní správy jsou v současnosti uplatňovány do programu TA ČR – 

BETA. 

• Analýza ukázala, že organizace typu veřejné výzkumné instituce se v některých 

případech mohou „vzdálit“ svému zřizovateli, neboť ten, v případě, že není 

poskytovatelem prostředků na VaVaI, má jen omezený vliv na financování jejich hlavní 

činnosti. Tyto organizace mohou řešit témata VaVaI, která nesouvisejí s požadovanou 

odbornou podporou, ale z obecného hlediska VaV jsou významná a ceněná. 

• Přístup k organizaci a řízení získávání odborné podpory není jednotný. Ve většině 

případů jsou každoročně konkretizovány úkoly a činnosti, jež jsou pro potřeby výkonu 

státní správy vyžadovány. V některých případech je činnost resortní organizace 

ponechána v obecné rovinné zákonných požadavků či požadavků zřizovací listiny. 

• Z analýzy jednoznačně vyplynulo, že v organizační struktuře některých sledovaných 

ÚOSS není zřízen dostatečně personálně vybavený funkční útvar, který by formuloval 

koncepci odborné podpory spojenou s výzkumem, svodně zpracovával a koordinoval 

náměty za resort, a to jak z hlediska odborné podpory, tak z hlediska potřebného 

výzkumu a vývoje. 

• V současné době existují různé formy financování odborné podpory poskytované 

resortními organizacemi, které vyplývají z jejich právní formy, např. dotace, příspěvek 

zřizovatele a programové financování. 

• Z analýzy vyplývá, že programové financování může zajistit resortním organizacím vyšší 

míru stability zajišťování odborné podpory pro svého zřizovatele. 

• Vedle resortních organizací poskytují ministerstvům a ostatním ústředním orgánům 

státní správy odbornou podporu další externí subjekty, a to zejména v oblastech, v nichž 

není třeba systematická podpora nebo jí nebylo dosaženo např. zřízením nové rezortní 

organizace – jde-li o zakázky stanoveného rozsahu, je dodavatel vybírán dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to i v případě, že se jedná 

o zakázky VaV. 

• Analýzou právních předpisů a následnými konzultacemi byla jednoznačně potvrzena 

potřeba zajistit odbornou podporu ministerstvům a dalším orgánům státní správy 

a zajistit i s ní související výzkum a vývoj. Zároveň byla konstatována nízká operativnost 

současného systému jejího financování a administrace podpory výzkumu. Zcela chybí 

zajištění potřeb dlouhodobého výzkumu. 

Na následující straně je uveden návrh modelu (opatření) pro odbornou podporu státní 

správy se specifickým zaměřením na oblast VaVaI. Tento návrh je členěn na opatření 

v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, zároveň je definován i cílový stav. 

Každé opatření je popsáno z pohledu činnosti ÚOSS, resortní organizace (dále RO) a TA ČR. 
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Tabulka 5: Návrh modelu (opatření) pro odbornou podporu státní správy se specifickým zaměřením na oblast VaVaI (opatření realizovaná v krátkodobém horizontu – 

2015/2016) 

ÚOSS (ústřední orgán státní správy) - dle zákona 
č. 2/1969 Sb. 

RO (veřejné výzkumné instituce, příspěvkové 
organizace, organizační složka státu) 

TA ČR 

Jednotlivými útvary ÚOSS jsou definovány požadavky na 
poskytnutí odborné podpory pro výkon svých působností 
a požadavky na související výzkumnou a vývojovou 
činnost. 

Jsou vytvořeny Nabídkové katalogy činností (přehled 
výzkumných profilů a oblastí činností odborných skupin 
RO) 

Spolupráce s ÚOSS na koncepčních krocích 

Na základě požadavků na odbornou podporu předaných 
jednotlivými útvary je vypracován dokument ÚOSS 
s prioritami, obsahem a rozsahem činnosti, očekávanými 
výsledky a výstupy, potřebou personálních kapacit, 
náklady spojené s jejich realizací a způsob financování. 
Schválený dokument je podkladem pro program 
financování odborné podpory ÚOSS. V případě 
programového financování, předloží ÚOSS program ke 
schválení Ministerstvu financí. 

Jsou připraveny údaje do formulářů návrhu výzkumné 
potřeby TA ČR k zařazení do připravovaného programu 
BETA 2. 

TA ČR je připraven ke schválení program navazující na 
program BETA (BETA 2) s možností alokace finančních 
prostředků na podprogramy/oblasti formulované pro 
jednotlivé ÚOSS dle věcného zaměření (např. životního 
prostředí a jaderné bezpečnosti – oblasti působnosti 
pilotních ÚOSS) nebo připraví samostatné programy 
zaměřené na tyto oblasti a využije další výzkumné 
potřeby návazné na výzkum a vývoj pro potřeby ÚOSS 
případně identifikované resortními výzkumnými 
organizacemi k vyhlášení soutěží v dalších programech 
(zejména EPSILON a OMEGA).  

Je předán Formulář návrhu výzkumné potřeby TA ČR 
k zařazení do připravovaného programu BETA 2. 

  

Pro témata dlouhodobě potřebné systematické odborné 
podpory jsou přednostně poptávány resortní organizace, 
a to i v případě, že momentálně danou problematiku ve 
svém Nabídkovém katalogu nemají. 

Připraví podněty pro realizaci dalších témat odborné 
podpory, která mohou rozšířit dosavadní nabídku RO. 

 

Je ustavena vědecká rada ÚOSS, která se zejména podílí na 
formulaci výzkumných a vývojových úkolů spojených 
s poskytovanou odbornou podporou, hodnotí plnění těchto 
úkolů a hodnotí činnost resortních výzkumných organizací 
a vyjadřuje se ke Koncepci. Tato rada iniciuje ustavení 
Rady pro odbornou činnost a výzkum v resortních 

Zabezpečí odpovídající personální obsazení v nových 
orgánech. Je ustavena Rada pro odbornou činnost 
a výzkum. 

 



 

 

 

 
 

Strana 82/102 

organizacích. 

Tabulka 6: Opatření realizovaná ve střednědobém horizontu 2017 – 2019 

ÚOSS (ústřední orgán státní správy) - dle zákona 
č. 2/1969 Sb. 

RO (veřejné výzkumné instituce, příspěvkové 
organizace, organizační složka státu) 

TA ČR 

Zajistit odpovídající personální obsazení s příslušnými 
znalostmi a odborností, které umožní co nejpřesněji 
formulovat požadavky na odbornou podporu a s tím 
související výzkumnou a vývojovou činnost, formulovat 
zaměření dalšího resortního výzkumu. 

Spolupráce s ÚOSS na koncepčních krocích. Spolupráce s ÚOSS na koncepčních krocích. 

Vytvořit střednědobou Koncepci odborné podpory 
a souvisejícího VaV (dále Koncepce) podle jednotné 
metodiky (Metodika přípravy veřejných strategií). 

Spolupráce na podkladech pro Koncepci. ÚOSS předkládají projekty do programů BETA, EPSILON 
a OMEGA v návaznosti na schválenou strategii resortu. 

Přijmout Metodiku zajištění potřeb odborné podpory a s ní 
souvisejícího výzkumu, která mimo jiné nastaví pravidla 
pro komunikaci v rámci resortu i mezi ÚOSS navzájem. 

Spolupráce na podkladech pro Metodiku.  

Stanovit dlouhodobější úlohy RO a zpracovat programy 
financování odborné podpory, v případě Programového 
financování předložit tyto programy Ministerstva financí 
(dále MF) ke schválení. 

Spolupráce na podkladech pro zpracování programů 
financování OP. 

 

Pilotní ÚOSS (MŽP a SÚJB) iniciuje u MF přípravu návrhu 
novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 
kterým se upravuje institut programového financování 
odborné podpory poskytované resortními výzkumnými 
institucemi. 

Příprava analytických podkladů a odůvodnění.  
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Tabulka 7: Opatření realizovaná v dlouhodobém horizontu 2020 a dále 

ÚOSS (ústřední orgán státní správy) - dle zákona 
č. 2/1969 Sb. 

RO (veřejné výzkumné instituce, příspěvkové 
organizace, organizační složka státu) 

TA ČR 

Na základě pilotního ověření na MŽP a SÚJB je vládě 
předložen návrh usnesení, kterým uloží všem ÚOSS 
zpracovat a předložit jí ke schválení Koncepci na období 6 
let. Předkladatelem bude MŽP (ve spolupráci se SÚJB 
a TA ČR). 

RO ve všech případech poskytne podklady a připraví 
experty pro management výzkumu a odborné podpory, 
kteří budou schopni tyto podklady zpracovat. 

Poskytovatelům podpory na VaVaI (včetně TA ČR) je 
uloženo zohlednit požadavky na výzkum a vývoj, 
související s odbornou podporou státní správy, při 
zpracování programů účelové podpory tak, že s výkonem 
státní správy bezprostředně související výzkum a vývoj 
bude zcela hrazen ze státního rozpočtu a v hodnocení 
resortních výzkumných organizací bude pro potřeby 
institucionálního financování náležitě zohledněna jejich 
primární role odborné podpory. 

Vládě je následně předložena ke schválení Koncepce s tím, 
že vláda svým usnesením uloží: Radě pro výzkum, vývoj 
a inovace zapracovat dlouhodobé potřeby výzkumu 
a vývoje do aktuální Národní politiky výzkumu, vývoje 
a inovací České republiky, ministrům a ostatním vedoucím 
ÚOSS zpracovat program financování odborné podpory 
státní správy v rozsahu jejich působnosti. 

  

Poskytovatelům podpory na VaVaI (včetně TA ČR) je 
uloženo zohlednit požadavky na výzkum a vývoj, 
související s odbornou podporou státní správy, při 
zpracování programů účelové podpory tak, že s výkonem 
státní správy bezprostředně související výzkum a vývoj 
bude zcela hrazen ze státního rozpočtu a v hodnocení 
resortních výzkumných organizací bude pro potřeby 
institucionálního financování náležitě zohledněna jejich 
primární role odborné podpory 

  

Vládě je předložen návrh usnesení, kterým bude rozšířeno 
poskytování institucionální podpory VaVaI na všechny 
ÚOSS, které jsou zřizovateli výzkumných organizací a které 
pro výkon své působnosti požadují odbornou podporu 
spojenou s výzkumem a vývojem. Navrhuje se 
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institucionální podporu poskytovat resortním výzkumným 
organizacím na základě výkonnostních smluv. 

Upravit v Metodice hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, 
výzkumné a vývojové činnosti bezprostředně související 
s odbornou podporou poskytovanou ÚOSS. 

  

Připravit návrh novely zákona č. 130/2002 Sb., kterým 
bude zavedena definice „odborná podpora státní správy“ a 
„odborná podpora státní správy založená na výzkumu“ a 
tato oblast bude mít samostatná pravidla hodnocení a 
financování. 

  

Připravit legislativní opatření pro zajištění náležitého 
zařazení odborné podpory státní správy do obligatorních 
výdajů státního rozpočtu. Toto je iniciováno materiálem, 
který do vlády na základě návrhu předchozích kroků 
připravilo MŽP ve spolupráci se SÚJB a TA ČR. 

  

Upravit v Metodice hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 
činnosti bezprostředně související s odbornou podporou 
ÚOSS. 

  

Upravit Metodiku hodnocení výsledků výzkumných 
organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 
zohledněním poskytování odborné podpory, což bude mít 
dopad na rozšíření možností těchto organizací k čerpání 
prostředků z evropských výzkumných programů. 
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Tabulka 8: Cílový stav 

ÚOSS (ústřední orgán státní správy) - dle zákona 
č. 2/1969 Sb. 

RO (veřejné výzkumné instituce, příspěvkové 
organizace, organizační složka státu) 

TA ČR 

Jsou definovány pojmy „odborná podpora" a “výzkumná 
a vývojová činnost bezprostředně související 
s poskytovanou odbornou podporou" 

  

Je vytvořen strategický dokument - Koncepce. Transformace resortních organizací do typu blízkého 
statutu veřejnoprávních korporací/ organizací, které mají 
jako svoji hlavní činnost poskytování odborné podpory 
státní správě. 

TA ČR podporuje výzkumné projekty VaVaI v oblastech 
souvisejících s odbornou podporou státní správy. 

Je nastaven systém, který zajišťuje financování takového 
výzkumu ze státního rozpočtu v potřebné výši a čase, 
včetně dlouhodobých projektů výzkumu a vývoje. 

Organizace jsou relativně samostatné, jejich součástí je 
útvar pro výzkum a vývoj (entita). 

TA ČR má přehled o strategiích, prioritách jednotlivých 
ÚOSS a přehledu odborné podpory vykonávané 
v jednotlivých RO daného ÚOSS. 

ÚOSS má nastaven systém hodnocení RO zajištující 
odbornou podporu pro zřizovatele 

Organizace zajišťují odbornou podporu státní správy 
v určené oblasti. 

 

Je schválená příslušná legislativa týkající se vzniku nového 
typu organizací (např. veřejnoprávní korporace / 
organizace) 

Organizace zadávají náměty ÚOSS pro tvorbu 
výzkumných programů. 

 

ÚOSS má zpracován program na financování odborné 
podpory státní správy.  

Organizace mohou realizovat výzkumné projekty 
v případě, kdy neohrozí jejich hlavní činnost. 

 

ÚOSS průběžně zpracovává požadavky na odbornou 
podporu státní správy vč. požadavků na související 
výzkumnou činnost). 

Finanční prostředky na hlavní činnost dostává organizace 
formou programového financování. 

 

ÚOSS pravidelně hodnotí organizaci podle výsledků 
výzkumu a vývoje a úrovně poskytnuté odborné podpory. 
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4.2.2 Program BETA 

Kód a název programu 

TB - Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby 

státní správy BETA. 

Doba řešení 

Program BETA je řešen v letech 2012 – 2016. 

Schválení programu vládou 

Program byl schválen dne 19. ledna 2011 usnesením vlády č. 54. 

Tabulka 9: Plánované náklady a rozpočet programu BETA 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 celkem 

Celkové náklady 80,0 134,5 150,5 150,5 124,5 640,0 

Náklady ze státního 
rozpočtu 

80,0 134,5 150,5 150,5 124,5 640,0 

Neveřejné zdroje  0 0 0 0 0 0 

Průměrná míra podpory 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Zdroj: Program BETA 

Změny v programu 

Změna v programu BETA byla schválena dne 30. ledna 2013 usnesením vlády č. 75. Hlavními 

důvody této změny byly výsledkem zkušeností z prvních dvou let řešení programu a to ve 

vztahu: 

1) k velkému počtu vyhlašovaných veřejných zakázek, náročnosti zadávacího řízení 

a rigidním administrativním povinnostem spojeným se zadávacím řízením, 

2) k rozšíření možnosti orgánů státní správy a jiných poskytovatelů účelové podpory 

participovat na programu BETA. 

Charakteristika programu 

Program BETA je zaměřen na podporu VaVaI určených pro potřeby orgánů státní správy, 

zejména těch správních úřadů, které nejsou poskytovateli podpory VaVaI. Cílem tohoto 

programu je zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanismů, dozorových 

činností, stejně jako zlepšení služeb, informačních a řídicích produktů a postupů, které povedou 

k vyšší inovativnosti, hospodárnosti a efektivní alokaci veřejných prostředků. Specifické cíle jsou 

členěny dle výzkumných potřeb příslušných orgánů státní správy. 
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Program BETA je realizován zadáním jednotlivých veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji na 

základě požadavků příslušných orgánů státní správy. Vybrané výzkumné potřeby jsou 

vyhlašovány průběžně po celou dobu trvání programu. 

První kolo výběru v programu BETA vyhlásila TA ČR dne 10. února 2011. V průběhu každého 

kalendářního roku až do roku 2015 včetně proběhla a probíhá identifikace výzkumných potřeb 

orgánů státní správy. Vybrané výzkumné potřeby slouží jako základ pro zpracování zadávací 

dokumentace k veřejným zakázkám ve VaVaI (dále veřejná zakázka), které budou vyhlašovány 

po celou dobu trvání programu. Přehled jednotlivých kol výběru výzkumných potřeb je uveden 

v Tabulce 10. Resortům a vybraným orgánům státní správy je rovněž umožněno podávat tzv.: 

mimořádné výzkumné potřeby, které neodpovídají níže uvedenému harmonogramu. 

Tabulka 10: Přehled kol výběru výzkumných potřeb, BETA69 

BETA vyhlášeno kolo výběru 
vyhlášení výsledků kola 

výběru 

TB1 10. února 2011 29. září 2011 

TB2 3. ledna 2012 23. srpna 2012 

TB3 3. dubna 2013 3. října 2013 

TB4 3. března 2014 12. února 2015 

TB5 24. července 2015 x 
Zdroj: webové stránky TA ČR 

TA ČR vyhlašuje veřejné zakázky pro potřeby následujících orgánů státní správy (odborných 

garantů): 

• Českého báňského úřadu; 

• Českého úřadu zeměměřického a katastrálního; 

• Ministerstva dopravy; 

• Ministerstva práce a sociálních věcí; 

• MMR; 

• Ministerstva vnitra; 

• Ministerstva zahraničních věcí; 

• MŽP; 

• SÚJB; 

• Ministerstva průmyslu a obchodu; 

• ostatních poskytovatelů účelové podpory. 

Poslední dva jmenované orgány (MPO a ostatní poskytovatelé) však byly do programu zahrnuty 

až od ledna 2013, kdy byly provedeny změny programu BETA. 

Výzkumné potřeby musí přispívat k naplnění alespoň jednoho specifického cíle programu, 

resp. specifického cíle, který si stanovil příslušný orgán státní správy. 

                                                             

69 https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-beta.html 
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Realizace vybraných projektů musí být ukončena alespoň jedním z podporovaných výsledků dle 

platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených 

programů. Tyto výsledky musí být skutečně aplikovány v praxi. 

Jedná se o následující druhy výsledků: 

• Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, 

• Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných 

v rámci kompetence příslušného poskytovatele, 

• Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů 

VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy, 

• Fuzit – užitný vzor, 

• Fprum – průmyslový vzor, 

• Gprot – prototyp, 

• Gfunk – funkční vzorek, 

• Nmet – certifikovaná metodika, 

• Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem, 

• R – software, 

• P – patent, 

• V – výzkumná zpráva 

• Zpolop – poloprovoz, 

• Ztech – ověřená technologie. 

Délka řešení projektů (plnění veřejných zakázek) v programu BETA je od roku 2013 stanovena 

v rozmezí 6–36 měsíců. Výše nákladů projektu je omezena prostředky programu a prostředky 

přidělenými danému orgánu státní správy. Výše podpory na řešení projektů realizovaných 

v programu BETA činí 100 % z celkových způsobilých nákladů. Celkový rozpočet programu činí 

na celou dobu jeho trvání 640 mil. Kč. 

Základní údaje o realizaci programu 

Realizaci programu ovlivnilo od roku 2011 několik zásadních skutečností. Předně zpočátku byly 

minimální zkušenosti s realizací programu veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji definovaného 

novelizací zákona č. 130/2002 Sb. v roce 2009 s vazbou na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění. Samotný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění, byl celkem více než 20x novelizován, přičemž od roku 2011 včetně byl novelizován 12x. 

Dále od roku 2013 nebylo do kapitoly TA ČR ze státního rozpočtu přiděleno dostatek finančních 

prostředků pro naplnění rozpočtu vládou schváleného programu. Od roku 2009 také nikdy 

nedošlo k úplnému převodu funkčních míst od původních poskytovatelů, pro řešení jejichž 

výzkumu se stal TA ČR poskytovatelem. 

Z pohledu způsobu zadávání a vlivu na časovou a administrativní náročnost celého procesu 

došlo, kromě získávání průběžných zkušeností, ke dvěma zásadnějším změnám až v letech 

2014/2015 - jednalo se o dvě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2014 

zajišťující větší právní jistotu některých postupů TA ČR a novela zákona č. 137/2006 Sb., 
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o veřejných zakázkách, v platném znění, z roku 2015 mimo jiné odstraňující podmínku zrušení 

zadávacího řízení v případě doručení jediné nabídky. 

Rozpočet programu BETA – realizace 

Ačkoliv byl program BETA sestaven a následně schválen vládou s celkovou výší rozpočtu 

640 mil. Kč, reálně bylo/bude vládou v rámci státního rozpočtu alokováno na řešení jednotlivých 

výzkumných potřeb resortů pouze 474,6 mil. Kč, tj. 74,2 % rozpočtu programu. TA ČR vlivem 

dlouhodobého podfinancování programu očekává celkovou hodnotu účelové podpory ve výši 

462,6 mil. Kč (72,3 % rozpočtu programu). Hlavním důvodem snížení celkové výše účelové 

podpory oproti vládou schválenému rozpočtu, je především snaha zamezit možnému přečerpání 

schváleného rozpočtu TA ČR. 

Omezení rozpočtu ovlivňuje a bude ovlivňovat počet realizovaných výzkumných potřeb, 

dosahování stanovených cílů a specifických cílů definovaných programem a celkový počet 

dosažených výsledků. I přesto poskytovatel očekává, že program naplní své cíle 

charakterizované indikátory programu. 

Struktura zadaných výzkumných potřeb a realizovaných projektů v programu BETA 

K 30. červnu 2015 bylo celkem ve 4 kolech výzev k identifikaci výzkumných potřeb 

identifikováno resorty a orgány státní správy 292 výzkumných potřeb. Z nich bylo schváleno 

201 a byla zahájena příprava zadávacích řízení pro veřejnou zakázku. Tento počet obsahuje jak 

řádné výzkumné potřeby (identifikovány resorty a orgány státní správy po vyhlášení veřejné 

soutěže), tak i mimořádné, které mohou být identifikovány a schváleny i po uplynutí lhůty na 

řádnou potřebu. Tyto mimořádné výzkumné potřeby byly poprvé programem povoleny ve 

3. kole (dáno schválenou změnou programu, která vyplynula ze zkušeností s administrací 

programu). Z 18 mimořádných výzkumných potřeb jich bylo schváleno 17. 

Zadávací řízení bylo vyhlášeno celkem 233 krát. Vyšší počet zadávacích řízení než schválených 

výzkumných potřeb je dán především skutečností, že v mnoha případech bylo nutné zadávací 

řízení vyhlašovat opakovaně. 

V programu BETA bylo/je řešeno již 108 výzkumných potřeb formou projektu jednotlivých 

resortů a dalších poskytovatelů účelové podpory. 

Tabulka 11: Realizované projekty podle orgánů státní správy a soutěže, stav k 30. červnu 2015 

BETA TB70 celkem počet projektů 

Orgán státní správy projektů 
hodnota 
(tis. Kč) 

z toho na 
projekt 

TB01 TB02 TB03 TB04 

Český báňský úřad 4 27 907 6 977 3 1 0 0 

Český úřad zeměměřičský a 
katastrální 

6 27 700 4 617 3 3 0 0 

Ministerstvo dopravy 16 32 062 2 004 9 5 2 0 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 9 14 370 1 597 4 3 2 0 

                                                             

70 Identifikační kód programu BETA 



 

 

 

 
 

Strana 90/102 

BETA TB70 celkem počet projektů 

Orgán státní správy projektů 
hodnota 
(tis. Kč) 

z toho na 
projekt 

TB01 TB02 TB03 TB04 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 8 183 4 092 0 0 2 0 

MMR 12 17 382 1 449 1 5 6 0 

Ministerstvo vnitra 1 1 625 1 625 1 0 0 0 

MŽP 30 43 736 1 458 13 3 11 3 

Ministerstvo zahraničních věcí 18 5 340 297 8 6 4 0 

ostatní poskytovatelé 3 1 693 564 0 0 0 3 

v tom: Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

2 1 413 707 0 0 0 2 

TA ČR 1 280 280 0 0 0 1 

SÚJB 7 49 295 7 042 2 2 3 0 

celkem 108 229 293 2 123 44 28 30 6 

Zdroj: Informační systém BETA, vlastní výpočty 

Popis hodnotícího procesu programu BETA 

Proces hodnocení v programu BETA probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni (hodnocení 

ex ante) předkládají dotčené resorty na základě výzvy ze strany TA ČR každým rokem do 

určeného termínu návrhy výzkumných potřeb. Tento počet není ze strany TA ČR omezen, každý 

resort může předložit neomezený počet návrhů výzkumných potřeb v různém celkovém 

finančním objemu. 

Vzhledem k velikosti jednotlivých resortů, jejich zaměření apod. předkládají jednotlivé resorty 

odlišný počet návrhů výzkumných potřeb (např. ve 4 výzvě nepředložil Český báňský úřad 

žádnou výzkumnou potřebu, ale např. MŽP celkem 25 výzkumných potřeb v celkové hodnotě 

66,5 mil. Kč). Vysoký počet výzkumných potřeb ale není vždy paralelou pro vysoké finanční 

nároky (např. ve 4 výzvě předložil Český úřad zeměměřičský a katastrální celkem 1 výzkumnou 

potřebu v hodnotě 8 mil. Kč a Ministerstvo zahraničních věcí celkem 6 výzkumných potřeb 

v hodnotě 3,25 mil. Kč). V rámci programu a samotného hodnocení výzkumných potřeb není 

určeno, kolik finančních prostředků připadá na jednotlivé resorty. 

Po předložení výzkumné potřeby jsou tyto návrhy ze strany Kanceláře TA ČR kontrolovány 

z formálního hlediska a následně předány k hodnocení vždy min. 2 nezávislým oponentům. 

Jednotlivá kritéria, která jsou v oponentském posudku zohledněna, jsou uvedena přímo 

v programu BETA (dělí se na 3 binární kritéria a 7 hodnotících). 

Tato fáze hodnocení je popsána a upravena nejen samotným programem, ale také ve veřejném 

vnitřním předpisu TA ČR (Směrnice SME - 15). V průběhu trvání programu se tato směrnice 

vyvíjela. V prvních 2 výzvách byly výzkumné potřeby hodnoceny v rámci Expertní hodnotící 

komise, která odpovídá roli odborného poradního orgánu (v souladu se zákonem 

č. 130/2002 Sb. je složena ze čtyř členů a ustavena pro každý resort. Následně byla 3. výzva 

hodnocena 3 nezávislými oponenty a ve 4. výzvě již pouze 2. Posudky jsou zpřístupněny 

odborným gestorům (zástupcům resortů), kteří se k nim mohou vyjádřit. Následně jsou všechny 

výzkumné potřeby hodnoceny na jednání Rady programu, ve které má každý resort svého 
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zástupce. Rada programu v hodnotícím procesu také plní roli odborného poradního orgánu (viz 

zákon č. 130/2002 Sb. Výstupem je seznam doporučených a nedoporučených výzkumných 

potřeb k zadání veřejné zakázky. Závěry z jednání Rady programu jsou předány předsednictvu 

TA ČR k rozhodnutí. 

Z pohledu zabraňování např. duplicitních řešení mezi výzkumnými potřebami nebo již 

podpořenými projekty a také z důvodu jednodušší administrace bylo hodnocení v rámci 

Expertní hodnotící komise efektivnější. Zároveň Expertní hodnotící komise určitou část 

výzkumných potřeb zamítla, přičemž Rada programu ve většině případů hodnocení Expertní 

hodnotící komise přejala. Při hodnocení oponenty, i přes jejich negativní posudky, jen v minimu 

případů Rada programu výzkumné potřeby zamítá. Avšak tato změna procesu a vyřazení 

Expertní hodnotící komise z procesu hodnocení urychlila hodnotící proces a za zkoumání 

případných duplicitních řešení a mezi jinými podpořenými projekty jsou zodpovědní oponenti. 

Ve druhém stupni jsou z výzkumných potřeb, které byly doporučeny k zadání, připravovány 

veřejné zakázky. Dle předpokládané hodnoty výzkumné potřeby je zvolen druh zadávacího 

řízení: standardně otevřené řízení pro nadlimitní zakázky, zjednodušené podlimitní řízení pro 

podlimitní řízení a poptávkové řízení pro zakázky malého rozsahu - ty jsou zadávány mimo 

režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zcela mimořádně bylo 

využito jednací řízení bez uveřejnění či soutěž o návrh. Opět byl zaznamenán určitý vývoj, kdy se 

postupně upřednostňuje otevřené řízení, které je administrativně méně náročné a při využití 

možnosti zkrácení lhůty pro podání nabídek je z tohoto pohledu srovnatelné se zjednodušeným 

podlimitním řízením. Zároveň došlo k výraznému zjednodušení zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, kdy původně i tyto byly administrovány v režimu zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění. Až postupem času byla do programu BETA zapracována 

výjimka pro tyto zakázky a následně byl pro tyto potřeby vytvořen i vnitřní předpis TA ČR. 

Dříve spočívalo zpracování dokumentace k veřejným zakázkám v podstatě v převzetí základních 

parametrů schválené výzkumné potřeby. I v této oblasti došlo k vývoji, kdy od letošního roku se 

značně zintenzívněla komunikace (probíhala jednání) mezi TA ČR a jednotlivými rezorty při 

tvorbě zadávací a kvalifikační dokumentace a z výzkumné potřeby se v podstatě tvořil projekt. 

Tato jednání z velké části přispěla k vzájemné lepší spolupráci. 

V procesu výběru nejvhodnější nabídky, který se řídil procesně zákonem č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění, došlo též k vývoji, kdy se stále větší důraz klade i na 

účelnost vynaložené podpory v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. Zároveň došlo ke změně 

vah u hodnotících kritérií, když celkové ceně nabídky je přiřazena váha 60 % a odborné úrovni 

40 %. Doporučení hodnotící komise je následně předloženo k rozhodnutí Předsednictvu TA ČR 

(původně bylo na počátku programu doporučení předáváno k odsouhlasení členům Rady 

programu BETA a následně se předkládalo na jednání Předsednictva TA ČR). Tento, téměř 

zbytečný a administrativně náročný krok byl odstraněn s ohledem na zvýšení efektivity celého 

hodnotícího procesu. 
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Tabulka 12: Schéma procesního modelu programu BETA 

 

Fáze – předložení návrhů výzkumných potřeb 

1. Zaslán dopis na jednotlivé orgány státní správy s žádostí o identifikace návrhů 

výzkumných potřeb s uvedením termínu a následné spuštění systému Informačního 

systému BETA pro předkládání výzkumných potřeb. 

2. Každý návrh výzkumné potřeby je zkontrolován z formálního hlediska. Zejména se TA 

ČR zaměřuje na srozumitelnost obsahu potřeby a požadovaných výsledků 

a jednoznačnost určení maximální ceny. Je možné vrátit návrh výzkumné potřeby na 

rezort k dopracování. 

3. Každý návrh výzkumné potřeby je následně posouzen odborníkem/y dle jednotlivých 

kritérií: hodnocení výzkumné potřeby se postupem času vyvíjelo – nejprve probíhalo 

hodnocení v rámci jednotlivých Expertních hodnoticích komisí, následně každou 

výzkumnou potřebu hodnotili 3 oponenti (experti) a poté dva oponenti. 

4. Oponent hodnotí všechny výzkumné potřeby podle jednotných kritérií, především však 

hodnotí zda: 

a. se jedná o aplikovaný výzkum či experimentální vývoj, 

b. již nebyla či v současné době není tatáž problematika řešena, zda se nejedná 

o možnou duplicitu, 

c. je potřeba v souladu s cíli programu BETA a se specifickými cíli příslušného 

orgánu státní správy. 

5. Výsledkem je návrh doporučení nebo nedoporučení výzkumné potřeby. Posudky se 

zpřístupní v Informačním systému BETA odborným gestorům k vyjádření. 

Následně je zorganizováno zasedání Rady programu, zpřístupní se členům Rady programu 

všechny podklady. Na zasedání Rady programu se projednávají všechny výzkumné potřeby. 

Výstupem je seznam doporučených a nedoporučených výzkumných potřeb k zadání veřejné 

zakázky. Poté jsou výzkumné potřeby předány Předsednictvu TA ČR ke schválení. 

Fáze – příprava zadávacího řízení 

6. Na základě schválení výzkumné potřeby Předsednictvem TA ČR se připravuje zadávací 

a kvalifikační dokumentace projektu. Rovněž došlo k vývoji, kdy od roku 2015 se 

zintenzívněla komunikace (probíhala jednání) s rezorty a dalšími orgány státní správy 

k tvorbě zadávací a kvalifikační dokumentace a z výzkumné potřeby se za přispění TA ČR 

vytváří Návrh projektu. 

Výzkumná 
potřeba 

• Resort 

Projekt VZ 

• TA ČR 

• Kontrola 

Veřejná 
zakázka 

• TA ČR 

• Administrace 

Nabídka 

• TA ČR 

• Hodnotící 
komise 

Realizace 

• TA ČR 

• Řešitel 

Výsledky 

• TA ČR 

• Hodnocení 

Využití 

• Resort 
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7. Dle předpokládané hodnoty zakázky je následně zvolen druh zadávacího řízení: 

otevřené, zjednodušené podlimitní, mimořádně jednací řízení bez uveřejnění a zakázky 

malého rozsahu jsou zadávány mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění. V tomto kroku byl zaznamenán určitý vývoj, kdy postupně 

dochází k upřednostňování otevřeného řízení, které je administrativně méně náročné 

a při využití možnosti zkrácení lhůty pro podání nabídek je z tohoto pohledu srovnatelné 

se zjednodušeným podlimitním řízením. 

8. Postup výběru nejvhodnější nabídky se řídí procesně zákonem č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění. 

9. Zakázky malého rozsahu byly zjednodušeny při současném dodržení zásad 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace - od roku 2014. 

10. Doporučení hodnotící komise je předloženo k rozhodnutí přímo Předsednictvu TA ČR. 

Na počátku programu se podávalo k odsouhlasení členům Rady programu BETA a poté 

se předkládalo na jednání Předsednictva TA ČR. 

Na základě rozhodnutí Předsednictva TA ČR o výběru nejvhodnější nabídky následuje 

podpis smlouvy o poskytnutí podpory s vybraným uchazečem, předání kompletní 

dokumentace k veřejné zakázce do spisovny a proces pokračuje realizací projektu. 

Vazby strategických dokumentů na program BETA 

Program BETA vychází z koncepčních dokumentů příslušných odborných garantů, v samotném 

textu programu BETA jsou odkazy na celkem 25 strategických dokumentů sedmi různých 

resortů. Naopak na program BETA se odkazují pouze tři strategické dokumenty jednotlivých 

resortů (konkrétně MMR, Ministerstva vnitra a MŽP). 

Na následující straně je uvedeno schéma vazeb programu BETA na jednotlivé strategické 

dokumenty. 
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Obrázek 20: Vazby programu BETA na strategické dokumenty odborných garantů 
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Konkrétní využití dosažených výsledků 

Úplný seznam uplatněných výsledků programu je součástí databáze ISVAV. K 22. červenci 2015 

bylo v programu BETA uplatněno 63 výsledků aplikovaného výzkumu, které jsou programem 

uznávány. 

Mezi využité výsledky je možné zařadit například sadu výsledků k projektu TB0100MD074 - 

Koncepční záměr řízení železničního provozu na tratích ve vlastnictví státu - České republiky 

(výsledky typu Nmet, Hleg i neleg a G), kterou využívá nejen zadavatel (Ministerstvem dopravy), 

ale rovněž Správa železniční dopravní cesty. Podobně je tomu i u výsledků (Nmet, Hleg i neleg 

a G) projektu Zhodnocení využitelnosti dat dálkového průzkumu Země pro použití v dopravě, 

který mimo Ministerstva dopravy využívá například Národní sekretariát GEO/Copernicus. 

Certifikované metodiky (3x Nmet) a právní předpisy nelegislativní povahy (2x Hneleg) 

vypracované při řešení projektu TB01SUJB071 - Výzkum ozáření populace a optimalizace 

radiační ochrany při lékařském ozáření v České republice jsou pak mimo zadavatele SÚJB 

(tvorba právních předpisů a kontrola subjektů nakládající se zdroji ionizujícího záření) 

využívány též již některými organizacemi využívajícími ionizující záření. 

Uvedení příkladů zvlášť významných výsledků programu BETA 

Mezi zvlášť významné výsledky projektů v programu BETA je možné uvést například Funkční 

vzorek kooperativního ITS systému z oblasti bezpečnosti zpracovaný při řešení projektu 

TB0100MD073 - Zvýšení bezpečnosti silničního provozu pomocí vozidlových spolupracujících 

systémů zajišťující komunikaci vozidla s ostatními vozidly nebo s inteligentní dopravní 

infrastrukturou (výsledek v RIV71 uveden pod kódem RIV/28435575:_____/13:#0000009). Tento 

funkční vzorek vykazoval při nadstandardním testování v běžném silničním provozu řádnou 

funkci a spolehlivost. Výsledky byly navíc prezentovány a přijaty na mezinárodní úrovni (v rámci 

tzv. Amsterdam Group). Jeho implementace v praxi může velmi významným způsobem přispět 

ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

Dalším významným výsledkem s podobnou tématikou je opět Funkční vzorek systému Navigace 

NV (výsledek v RIV uveden pod kódem RIV/27070131:_____/14:#0000108). Výsledek byl 

vytvořen při řešení projektu TB0100MD017 - Zabezpečení technického řešení pro odstraňování 

bariér a zvýšení bezpečnosti osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace a zranitelných 

účastníků v dopravě prostřednictvím celosvětových systémů družicové navigace. Projekt byl 

řešen v těsné koordinaci s organizacemi nevidomých a slabozrakých, což umožnilo výrazně 

systém zdokonalit a eliminovat chyby předchozích systémů. 

                                                             

71 Rejstřík informací o výsledcích 
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5 Seznam použitých zkratek 

Aktualizace Národní 

politiky 

Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 

2015 s výhledem do roku 2020 

AV ČR Akademie věd České republiky 

JIC Jihomoravské inovační centrum, z.s.p.o. 

JMK Jihomoravský kraj 

Koncepce Koncepce odborné podpory a souvisejícího výzkumu a vývoje 

MF Ministerstvo financí 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

MV Ministerstvo vnitra 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

Nařízení Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 

107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem 

Národní politika Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 

Národní priority Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

Národní RIS 3 strategie Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky  

NIS Národní inovační strategii České republiky 

Projekt Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje 

a inovací a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti 

výzkumu, vývoje a inovací 

Rámec Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) 

Reforma Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice 

RIV Rejstřík informací o výsledcích 

RO Resortní organizace 

RVVI Rada pro výzkum, vývoj a inovace 

Smlouva Smlouva o fungování Evropské unie 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

TA ČR Technologická agentura České republiky 

ÚOSS Ústřední orgán státní správy 

VaVaI Výzkum, experimentální vývoj a inovace 

Veřejná zakázka Veřejná zakázka ve VaVaI 

Zákon č. 130/2002 Sb. Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků, v platném znění 
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