RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
II.
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
(dále jen „Implementace priorit“) se předkládá na základě usnesení vlády ze dne
19. července 2012 č 552 o Národních prioritách orientovaného výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací (dále jen „Priority“).
Základním cílem Implementace priorit je posílení konkurenceschopnosti České republiky
a ekonomický rozvoj jednotlivých sektorů, které vytvářejí na trhu uplatnitelné produkty,
formují zaměstnanost a výrazným způsobem se podílejí na tvorbě HDP. Smyslem dokumentu
je vytvořit tematický a časový plán pro vyhlašování programů VaVaI do roku 2030 v rámci
účelové podpory a optimalizovat institucionální podporu ve vazbě na Aktualizovanou národní
politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku
2020, která byla schválena usnesením vlády ze dne 24. dubna 2012 č. 294 (dále jen
NP VaVaI“).
Dokument je formulován tak, aby navržená implementační struktura pro Priority byla
dostatečně flexibilní a v případě změn ve struktuře ministerstev a příslušných agentur či
v případě nutnosti reagovat na nové potřeby a cíle bylo možné pružně přizpůsobit
odpovědnosti za Implementaci priorit těmto změnám bez nutnosti nového schvalování
upraveného plánu implementace vládou. Implementace priorit rovněž respektuje skutečnost,
že definování Priorit neomezilo podporu či realizaci aktivit VaVaI na jiné oblasti, avšak
i u těch je třeba zohlednit jejich vazby na Priority. Implementace priorit je také základem pro
zacílení podpory ze strukturálních fondů EU v novém programovacím období po roce 2013
s tím, že zaměření podpory bude akcentovat prioritní oblasti tak, aby nedošlo k porušení
povinností vůči EU.
Část 3.2.3.3 materiálu obsahuje způsob provedení hodnocení programu výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací po jeho ukončení. Uvedená kritéria budou provázána
s „Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených
programů (platná pro léta 2013 až 2015)“, (dále jen „Metodika“) tak, aby poskytovatelé
nehodnotili ukončené programy a ohledem na dva dokumenty (Metodiku i Implementaci
priorit.
Odpovědnost za Implementaci priorit má především Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace
(dále jen „RVVI“), avšak za realizaci v rámci jednotlivých programů VaVaI je zodpovědný
příslušný poskytovatel podpory na řešení projektů příslušných programů VaVaI. Návrh
Implementace priorit byl projednán a schválen na zasedání RVVI dne 28. června 2013. Postup
přípravy plánu Implementace priorit vycházel z harmonogramu, který byl schválen RVVI na
jejím mimořádném zasedání 31. srpna 2012.
Materiál neklade zvýšené nároky na státní rozpočet nad rámec schváleného rozpočtu, resp.
nebude nad rámec výdajů ze státního rozpočtu, který bude na jednotlivé roky schválen vládou.
Realizace Priorit bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí ČR a nebude mít
negativní dopad na rovné postavení mužů a žen. RVVI schválila návrh Implementace priorit
na svém 282. zasedání dne 26. dubna 2013. Do meziresortního připomínkového řízení byl
materiál rozeslán dopisem 1. místopředsedkyně RVVI PhDr. Miroslavy Kopicové dne
29. dubna 2013 s termínem dodání připomínek do 15. května 2013.
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V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo vzneseno celkem 127 připomínek, z toho
76 zásadních. Zásadní připomínky vznesly: Akademie věd ČR, Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo
zemědělství, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Technologická agentura ČR
a Hospodářská komora. Dne 16. května 2013 bylo po termínu vzneseno 7 připomínek (z toho
5 zásadních) Svazem průmyslu a dopravy.
Vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení proběhlo s resorty dne
6. června 2013. Na základě tohoto vypořádání a navazujících jednání byly rozpory odstraněny
a materiál byl upraven (viz přiložené vypořádání připomínek).
Implementace priorit nemá žádné dopady na veřejné rozpočty, je v souladu s právem
České republiky i právem EU. Návrh dále nezasahuje do rovného postavení mužů a žen
a nepředstavuje žádný případný zdroj korupčního rizika.
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