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

Zápis z 319. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
konaného 27. října 2016 v Lichtenštejnském paláci
Přítomní členové: předseda Rady MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA; místopředseda
Rady prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.; místopředseda Rady Mgr. Arnošt Marks,
Ph.D.; PhDr. Pavel Baran, CSc.; Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA,
LL.M; RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc; doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA;
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.; prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.; doc. RNDr.
Jan Konvalinka, CSc.; prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs; doc. Ing. Jaroslav Machan,
CSc.; prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.; Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
Omluveni:

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Hosté:

Ing. Robert Plaga, Ph.D. – náměstek MŠMT; Ing. Martin Svoboda – ředitel
NTK, Ing. Lenka Kovačovská, Ph.D. – náměstkyně MPO, Ing. Petr Očko,
Ph.D. – předseda TA ČR

Program:
A)

BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1)

Návrh na jmenování dvou členů výzkumné rady TA ČR

A2)

Návrh na jmenování čtyř členů předsednictva a předsedy GA ČR

A3)

Metodika hodnocení 2017+

A4)

Příprava a realizace Individuálního projektu systémového „CzechELib“

A5)

OP VVV

A6)

Návrh Stanoviska Rady k materiálu „Návrh programu
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA“

A7)

Návrh stanoviska Rady k materiálu „Návrh na obeslání zasedání Rady Evropské
kosmické agentury na ministerské úrovni, které se uskuteční 1. a 2. prosince
2016 v Luzernu“

A8)

Návrh stanoviska Rady k materiálu „Zpráva o průběžném hodnocení plnění
Národního kosmického plánu 2014 – 2019“

A9)

Návrh stanoviska Rady k Akčnímu plánu mezinárodní spolupráce ČR
ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR
na léta 2017-2020

B)

BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1)

aplikovaného

Zprávy o činnosti Rady a jejích poradních orgánů za rok 2016 a materiál
pro jednání vlády
a) Zpráva o činnosti Rady za rok 2016
b) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2016
c) Materiál pro jednání vlády

Úřad vlády České republiky
Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace
B2

Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2016 a návrh na stanovení odměn
za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2016

B3

Zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2016 a návrh na stanovení
odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady TA ČR za rok 2016

B4

Setkání sekretariátů zahraničních Rad pro VaVaI

B5

Podpora výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd

C)

BODY PRO INFORMACI

C1)

Informace z EU

C2)

Informace z jednání vlády

C3)

Zápisy z jednání KHV

C4)

Poděkování předsedy Rady všem členům EP a OVHP

C5)

Informace o návrhu na ustavení poradního orgánu Rady

D)

RŮZNÉ

Průběh jednání:
Předseda Rady dr. Bělobrádek zahájil 319. zasedání Rady a navrhl úpravy v programu.
Navrhl zrušit bod 319/A5 kvůli zaneprázdněnosti přizvané náměstkyně Ministerstva
pro místní rozvoj a bod 319/B5 přesunout jako nový bod 319/A9 do bodů A.
Prof. Moravcová vyslovila žádost o revokaci usnesení z 318 zasedání Rady, a to k bodu
318/B1 „Zpráva o stavu přípravy Zákona o státním rozpočtu na rok 2017“, kde pod bodem 5
Rada schválila: "Rada ukládá předsedkyni KHV zajistit ve spolupráci se Sekcí VaVaI
personální zdroje pro realizaci Metodiky 2017+". Tento bod usnesení nemůže splnit, protože
není v její kompetenci, a proto požádala o změnu formulace na: "Rada ukládá Sekci VaVaI
zajistit personální zdroje pro realizaci Metodiky 2017+". S tímto návrhem ostatní členové
Rady souhlasili.
Následně nechal předseda Rady dr. Bělobrádek hlasovat o upraveném návrhu programu
a o zápisu z 318. zasedání Rady.

1.

Schválení programu

Návrh usnesení schválilo všech 14 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada schvaluje program 319. zasedání.

2.

Zápis z 318. zasedání Rady

Návrh usnesení schválilo všech 14 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 318. zasedání.
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A)

BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1)

Návrh na jmenování dvou členů výzkumné rady TA ČR

První bod programu uvedl místopředseda Rady Mgr. Marks. Připomněl, že členy výzkumné
rady TA ČR jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady. Dvěma členům výzkumné rady TA ČR
Ing. Pavlu Bartošovi a Ing. Martinu Frélichovi končí první funkční období ke dni 8. listopadu
2016 a tím vznikla potřeba doplnit výzkumnou radu TA ČR na zákonem stanovený počet.
Rada vyhlásila dne 2. září 2016 veřejnou výzvu k nominaci kandidátů na členy výzkumné
rady TA ČR, která byla publikována na www.vyzkum.cz. Lhůta pro podání návrhů byla
stanovena do 7. října 2016. Celkem bylo doručeno 13 jmenovitých nominací.
Proběhla krátká diskuse o navržených kandidátech a následně proběhly dvoukolové volby.
V prvním kole nezískal nikdo z kandidátů nadpoloviční počet hlasů a proběhlo tedy druhé
kolo tajných voleb. V něm byli zvoleni nadpolovičním počtem hlasů prof. Kruml a Ing.
Vávrová.
Doplněné usnesení dle výsledku tajných voleb schválilo všech 14 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1. navrhuje vládě jmenovat Ing. Bc. Kamilu Vávrovou, Ph.D. a prof. Mgr. Tomáše
Krumla, CSc. členy výzkumné rady TA ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá Sekci VaVaI zaslat do meziresortního připomínkového řízení materiál
pro jednání vlády doplněný dle výsledku voleb.
A2)

Návrh na jmenování čtyř členů předsednictva a předsedy GA ČR

Místopředseda Rady Mgr. Marks uvedl další bod, kdy připomněl, že ke dni 10. prosince 2016
končí druhé funkční období předsedovi GA ČR prof. Netukovi a členům předsednictva GA
ČR prof. Gašovi a prof. Höschlovi. Ke dni 7. ledna 2017 končí druhé funkční období členovi
předsednictva GA ČR prof. Linhartovi. Vzhledem k tomu, že členy předsednictva GA ČR
jmenuje na návrh Rady vláda, je tedy nutné doplnit předsednictvo na zákonem stanovený
počet a navrhnout vládě jejich jmenování a jmenování předsedy GA ČR.
Dále uvedl, že Rada vyhlásila veřejnou výzvu k nominaci kandidátů na členy předsednictva
GA ČR, která byla publikována na www.vyzkum.cz. Lhůta pro podání návrhů byla stanovena
do 30. září 2016. Celkem bylo doručeno deset nominací.
Proběhla krátká diskuse o nominovaných kandidátech, po které byly rozdány volební listiny.
Nejprve proběhla tajná volba čtyř členů předsednictva GA ČR. V prvém kole byli zvoleni
nadpoloviční většinou hlasů dr. Baldrián, prof. Koča a dr. Valkárová. Prof. Roithová a prof.
Kratochvíl obdrželi stejný počet hlasů. Na doporučení členů Rady předseda Rady vybral jako
čtvrtého člena předsednictva prof. Roithovou. Protože člen předsednictva GA ČR prof.
Linhart má funkční období až od 7. ledna 2017, bylo rozhodnuto, že dr. Baldrián bude
navržen vládě ke jmenování až k tomuto termínu.
Ze čtyř nominovaných kandidátů pouze dr. Valkárová předběžně souhlasila se svou
kandidaturou na předsedkyni GA ČR. Proběhlo tedy další kolo voleb, v kterém byla
jednomyslně členy Rady podpořena v návrhu na funkci předsedkyně.
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Doplněné usnesení dle výsledku tajných voleb schválilo všech 14 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1. navrhuje vládě jmenovat RNDr. Petra Baldriána, Ph.D., prof. RNDr. Jaroslava Koču,
DrSc., prof. Mgr. Janu Roithovou, Ph.D. a RNDr. Alici Valkárovou, DrSc., členy
předsednictva GA ČR a RNDr. Alici Valkárovou, DrSc. předsedkyní GA ČR,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,
3. ukládá Sekci VaVaI zaslat do meziresortního připomínkového řízení materiál
pro jednání vlády doplněný dle výsledku voleb.
Metodika hodnocení 2017+

A3)

Místopředseda Rady Mgr. Marks uvedl materiál Metodika hodnocení 2017+, upravený dle
připomínek členů Rady vzešlých po pracovním jednání Rady dne 14. října 2016. Upozornil,
že definitivní podoba materiálu by měla být schválena na 320. zasedání Rady dne
25. listopadu 2016.
Proběhla diskuse za účasti všech členů Rady, jehož závěrem bylo navržení znění usnesení.
Bylo rozhodnuto, že do 4. listopadu 2016 by ustavená pracovní skupina, ve složení členové
Rady doc. Machan, prof. Moravcová, a zaměstnanci Sekce VaVaI Mgr. Miholová a Mgr.
Nekorjak zapracuje další připomínky vzešlé z diskuse. Dne 7. listopadu 2016 by měl být
materiál předložen na jednání KHV.
Předseda Rady dr. Bělobrádek navrhl uspořádat mimořádné zasedání Rady k tomuto
materiálu na 8. listopadu 2016.
Dle proběhlé diskuse koncipovaný návrh usnesení schválilo všech 14 přítomných členů
Rady.
Usnesení:
Rada
1. bere na vědomí materiál Metodika 17+ (319/A3) s připomínkami členů Rady z jednání
konaného dne 27. října 2016,
2. ustavuje pracovní skupinu ve složení prof. Moravcová, doc. Konvalinka, dr. Baran,
prof. Jurajda, doc. Machan a pracovníci Sekce VaVaI k zapracování připomínek
s termínem do 4. listopadu 2016,
3. bere na vědomí, že výstupy pracovní skupiny, zejména souslednost a technické
provedení modulů 1 a 2 budou dále projednány zejména s reprezentacemi vysokých
škol a důraz bude kladen na sjednocení systému ve všech segmentech hodnocení,
4. schvaluje pro poskytovatele na roky 2017, 2018 a 2019 fixaci prostředků
dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace ve výši zákonem
schváleného rozpočtu VaVaI pro rok 2016,
5. schvaluje princip využití Metodiky 17+ po jejím schválení pro přerozdělení nárůstu
prostředků dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace oproti roku
2016 podle tabulky 1 kapitoly 1.1.2 materiálu Metodika 17+,
6. ukládá Sekci VaVaI dále jednat ve věci specifikace standardů pro provádění
hodnocení v modulech 2 až 5 v souladu se specifiky a potřebami příslušných
segmentů,
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7. žádá svého předsedu o projednání materiálu s reprezentacemi vysokých škol,
8. ukládá předložit materiál na mimořádné zasedání Rady dne 8. listopadu 2016.
A4)

Příprava a realizace Individuálního projektu systémového „CzechELib“

Host zasedání Ing. Plaga, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
MŠMT, seznámil členy Rady s přípravou a realizací Individuálního projektu systémového
„Národní centrum pro elektronické informační systémy - CzechELib“, jehož Charta byla
schválena na 7. Monitorovacím výboru OP VVV dne 23. října 2016. Tento projekt je zaměřen
na vybudování národního centra pro nákup elektronických informačních zdrojů a vlastní
nákup pro subjekty, které je budou využívat v rámci celé ČR. Projekt má výrazně zlepšit
informační infrastrukturu výzkumu podporovaného z veřejných prostředků a tím i podmínky
pro zvýšení produktivity výsledků VaVaI v ČR.
Celkový rozpočet projektu je stanoven na 1,3 mld. Kč. Příjemcem podpory z OP VVV bude
Národní technická knihovna (dále jen „NTK“). Celková doba realizace projektu je 74 měsíců,
od listopadu 2016 do prosince 2022. Problémem bude udržitelnost projektu, u personálních
kapacit se počítá s udržitelností na úrovni zaměstnanců NTK, financování nákupu
elektronických informačních zdrojů přejde na národní zdroje. V rozpočtu Úřadu vlády ČR
a v rozpočtu pro VaVaI je již zavedena rozpočtová položka, která je prozatím nulová.
V dalších letech se bude v národních prostředcích nárokovat potřebná částka.
Tuto informaci doplnil další host zasedání Rady Ing. Svoboda, ředitel NTK. Zdůraznil potřebu
dohledu Rady na to, jak budou po roce 2020 kofinancovány jednotlivé instituce. Připomněl,
že projekt bude podán do konce října 2016, kdy by ho měla schválit EU.
Návrh usnesení schválilo všech 14 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada bere na vědomí informaci o přípravě a budoucí realizaci Individuálního projektu
systémového „CzechELib“, včetně informace o výhledech po ukončení projektu OP VVV.
Rada oceňuje úsilí přípravného projektového týmu a MŠMT.
A5)

Návrh Stanoviska Rady k materiálu „Návrh programu
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA“

aplikovaného

Host zasedání předseda TA ČR Ing. Očko informoval, že zaslal Radě žádost o stanovisko
k dokumentu „Návrh programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
THÉTA“ (dále jen „Program“).
Cílem Programu je přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize
transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými
materiály. Program je rozdělen na tři podprogramy: 1) Podpora projektů ve veřejném zájmu,
2) Nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi
a 3) Podpora dlouhodobých technologických perspektiv. Doba trvání programu se
předpokládá v letech 2018 až 2025, tj. 8 let. Celkové navrhované výdaje programu jsou
5 715 mil. Kč. Z toho výdaje ze státního rozpočtu činí 4 000 mil. Kč.
K předloženému programu se vyjádřila i náměstkyně MPO Ing. Kovačovská. Jménem MPO
ocenila tento první program podpory energetiky, který dosud v ČR chyběl. Jeho
podprogramy jsou určující pro to, jakým směrem se ubírá výzkum v EU a celý program
umožní lépe informovat evropskou výzkumnou strukturu o vývoji v ČR.
Rada v rámci svého stanoviska konstatuje potřebnost Programu, nicméně pokazuje
na skutečnost, že navržený rozpočet na Program není v souladu s účelovými výdaji státního
rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2017 a střednědobý výhled
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na léta 2018 a 2019 upravený o nadpožadavky navržené Radou po jednání s poskytovateli.
Rada požaduje předložit po čtyřech letech průběžnou zprávu o řešení Programu, požaduje
zapracování připomínek uvedených ve Stanovisku a vznesených v rámci zasedání Rady.
Na závěr stanoviska doporučuje vládě schválit návrh Programu po zapracování připomínek
vzešlých z meziresortního připomínkového řízení.
Doc. Havlíček vznesl dotaz, zda nedojde k duplicitě s programem TRIO. Ing. Kovačovská
a Ing. Očko společně potvrdili, že tento problém se řeší, a proto výzvy vyhlašované
v programu TRIO nebudou vyhlašovány v programu THÉTA
Návrh usnesení schválilo všech přítomných 14 členů Rady.
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Návrh programu aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací THÉTA“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko TA ČR.
Návrh stanoviska Rady k materiálu „Návrh na obeslání zasedání Rady Evropské
kosmické agentury na ministerské úrovni, které se uskuteční 1. a 2. prosince
2016 v Luzernu“

A6)

Další bod uvedl místopředseda Rady Mgr. Marks. Ministr dopravy Ing. Ťok zaslal
místopředsedovi vlády dr. Bělobrádkovi žádost o stanovisko Rady k materiálu pro jednání
vlády ČR s názvem „Návrh na obeslání zasedání Rady Evropské kosmické agentury
na ministerské úrovni, které se uskuteční 1. a 2. prosince 2016 v Luzernu“ (dále jen „Návrh
na obeslání Rady ESA“).
Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“) žádá vládu ČR o udělení mandátu pro delegaci ČR
k jednání na zasedání Rady ESA a mandátu zavázat ČR nově k účasti ve volitelných
programech ESA (tj. přijmout finanční závazky k účasti v těchto programech). Předkládaný
materiál je závislý na schválení navýšení hladiny financování příspěvků na volitelné
programy ESA o 245 mil. Kč ročně na celkem 555 mil. Kč ročně. Čtyři z celkem 13 programů
jsou z oblasti výzkumu a vývoje (celkový závazek z těchto čtyř programů představuje EUR
28 mil., tj. řádově 750 mil. Kč) a ČR by je začala poměrně splácet od roku 2017.
MD navrhuje, aby náklady na účast ve 4 programech ESA z oblasti výzkumu a vývoje byly
hrazeny z navýšení rozpočtu MŠMT na mezinárodní spolupráci. MD dodává, že tento návrh
bude muset MŠMT při dalším projednávání materiálu potvrdit, upravit či vyvrátit.
Rada ve svém stanovisku žádá MD o zapracování připomínek obsažených ve stanovisku
i připomínek vzešlých z meziresortního připomínkového řízení, a také o to, aby dokument byl
před předložením na jednání vlády řádně projednán s MŠMT a byly z něj odstraněny veškeré
nevyjasněné problémy.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Návrh usnesení schválilo všech 13 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Návrh na obeslání zasedání Rady
Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, které se uskuteční
1. a 2. prosince 2016 v Luzernu“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu dopravy.
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Návrh stanoviska Rady k materiálu „Zpráva o průběžném hodnocení plnění
Národního kosmického plánu 2014 – 2019“

A7)

Ministr dopravy Ing. Ťok zaslal místopředsedovi vlády a předsedovi Rady dr. Bělobrádkovi
i tuto další žádost o stanovisko Rady k dokumentu „Zpráva o průběžném hodnocení plnění
Národního kosmického plánu 2014 – 2019“,(dále jen „Zpráva o NKP“). Zpráva o NKP je
zaměřena na plnění těch opatření Národního kosmického plánu, která byla částečně nebo
úplně realizována. Celkové zhodnocení všech opatření, bude předmětem závěrečné Zprávy
o hodnocení plnění NKP 2014, která má být předložena vládě v roce 2019.
MD se v dokumentu rovněž zabývá výší finančních prostředků na realizaci Národního
kosmického plánu, zejména prostředků na volitelné programy Evropské kosmické agentury
(ESA) a požaduje jejich navýšení.
MD rovněž reaguje na usnesení vlády z 30. května 2016, č. 477, podle má proběhnout
delimitace činností v oblasti kosmických aktivit do přímé působnosti místopředsedy vlády
pro vědu, výzkum a inovace.
Rada ve svém stanovisku žádá MD o zapracování připomínek obsažených ve stanovisku
i připomínek vzešlých z meziresortního připomínkového řízení a před předložením Zprávy
o průběžném hodnocení plnění Národního kosmického plánu 2014 - 2019 do vlády
doporučuje jeho konzultaci s Odborem analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Sekce
VaVaI.
Návrh usnesení schválilo všech 13 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1. schvaluje návrh stanoviska k dokumentu „Zpráva o průběžném hodnocení plnění
Národního kosmického plánu 2014 – 2019“,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko Ministerstvu dopravy.
A8)

Návrh stanoviska Rady k Akčnímu plánu mezinárodní spolupráce ČR
ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR
na léta 2017-2020

Obsahem materiálu předloženého MŠMT je oblast mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu
a vývoji a jeho internacionalizace včetně výkonu členství v mezinárodních organizacích
a zapojení týmů výzkumných organizací a podniků do mezinárodních aktivit rozvíjených
v rámci různorodých finančních nástrojů podpory multilaterální a bilaterální spolupráce
ve výzkumu a vývoji. Akční plán se rovněž zabývá otázkami mobility výzkumných
pracovníků.
Akční plán je rozdělen do sedmi oblastí, na které navazuje 25 opatření, plnění 22 z nich je
v gesci MŠMT, za plnění jednoho opatření zodpovídají společně Rada a MŠMT. Další
opatření jsou v gesci Technologické agentury České republiky a jedno Grantové agentury
České republiky.
MŠMT v předkládací zprávě uvádí, že dílčí opatření Akčního plánu budou v období 20172020 implementována za využití výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace
i prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů čerpaných v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace opatření nebude vyvolávat dodatečné
nároky nad rámec výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace.
Projednávání materiálu bylo odloženo na další zasedání Rady.
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Úřad vlády České republiky
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Podpora výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd

A9)

Z iniciativy členů Rady zorganizovala Sekce VaVaI a předsednictvo Rady dne 26. září 2016
jednání zástupců společenských a humanitních věd (dále jen „SHV“) s cílem otevřít diskuzi
o principech podpory výzkumu v oblasti SHV. Jedním z hlavních problémů je neexistence
institucionalizované diskuse s výstupy o tématech aplikovaného výzkumu a o způsobech
jeho hodnocení. Za účelem řešení této situace bylo navrženo založení nového poradního
orgánu, který by se aktivně zabýval výzkumnými prioritami SHV oborů, komentoval náplň
programů výzkumu a kritéria hodnocení.
Do tohoto poradního orgánu byli navrženi místopředseda Rady dr. Baran a prof. Jurajda.
Návrh usnesení schválilo všech 12 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1. schvaluje vytvoření
a humanitních věd,

nového

poradního

orgánu

pro

oblast

společenských

2. ukládá Sekci VaVaI v souladu s § 35 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v souladu se svým Statutem připravit
zřízení nového poradního orgánu pro oblast společenských a humanitních věd.
BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B)

Zprávy o činnosti Rady a jejích poradních orgánů za rok 2016 a materiál
pro jednání vlády
a) Zpráva o činnosti Rady za rok 2016
b) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2016
c) Materiál pro jednání vlády

B1)

Tento materiál je každoročně předkládán vládě podle plánu nelegislativních úkolů vlády na II.
pololetí daného roku.
Dle § 35 odst. 6) zákona č. 130/2002 Sb. je členství v Radě veřejnou funkcí. Za výkon této
veřejné funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda. Dle platného Statutu Rady čl. 4 odst.
2 písmeno f) předseda Rady navrhuje vládě odměny za výkon veřejné funkce pro ostatní
členy Rady. Jednou za rok předkládá Rada vládě zprávu o své činnosti.
Dle § 35 odst. 8) členství v odborných a poradních orgánech Rady nezakládá pracovněprávní vztah k ČR. Za výkon této veřejné funkce náleží členům poradních orgánů odměna,
jejíž výši stanoví předseda Rady. Zprávy o činnosti zpracovávají předsedové jednotlivých
poradních orgánů.
Návrh usnesení schválilo 11 členů Rady, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování.
Usnesení:
Rada
1. schvaluje zprávu o činnosti Rady za rok 2016 a zprávy o činnosti poradních orgánů
Rady za rok 2016,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády,
3. ukládá Sekci VaVaI,
připomínkového řízení.

aby

kompletní

materiál

zaslala

do meziresortního
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Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2016 a návrh na stanovení odměn
za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2016

B2)

Výše uvedený materiál je také každoročně předkládán vládě podle plánu nelegislativních
úkolů vlády na II. pololetí daného roku. Obsahuje dvě části, z nichž první je výroční zpráva
vypovídající o činnosti vědecké rady GA ČR a druhá je návrhem na stanovení odměn členům
vědecké rady GA ČR za výkon veřejné funkce včetně odůvodnění. Zpráva obsahuje
informace o jednotlivých činnostech vědecké rady v roce 2016.
Návrh usnesení schválilo všech 13 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2016 a návrh
na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok
2016“,
2. ukládá Sekci VaVaI, aby informaci o schválení materiálu zaslala GA ČR.
Zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2016 a návrh na stanovení
odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady TA ČR za rok 2016

B3)

Další každoročně předkládaný materiál obsahuje dvě části, z nichž první je výroční zpráva
vypovídající o činnosti výzkumné rady TA ČR a druhá je návrhem na stanovení odměn
členům výzkumné rady TA ČR za výkon veřejné funkce včetně odůvodnění. Zpráva
obsahuje informace o jednotlivých činnostech výzkumné rady v roce 2016, včetně uvedení
nejdůležitějších problémů, kterými se zabývala na svých zasedáních.
Výše odměn výzkumné rady TA ČR je navržena za celý rok 2016, a to podle jejich podílu
na činnosti tohoto orgánu. Předkládaný materiál vypracovala výzkumná rada TA ČR.
Po krátké diskusi týkající se složení výzkumné rady TA ČR bylo navrženo přizvání předsedy
TA ČR na další zasedání Rady.
Návrh usnesení schválilo všech 13 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1. schvaluje „Zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2016 a návrh na stanovení
odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady TA ČR za rok 2016“,
2. ukládá Sekci VaVaI, aby informaci o schválení materiálu zaslala TA ČR.
B4)

Setkání sekretariátů zahraničních Rad pro VaVaI

Ing. Marek stručně shrnul, že ve dnech 4. - 5. května 2017 je plánováno setkání sekretariátů
zahraničních Rad pro VaVaI v Praze. Tato setkání se konají jednou ročně v některé
z členských zemí EU.
Účelem setkání je výměna aktuálních informací a zkušeností v oblasti výzkumu v daných
zemích a příprava jednání reprezentantů evropských poradních orgánů pro VaVaI.
Předpokládá se účast cca 25 osob ze zahraničí, pracovní část setkání bude probíhat
v Lichtenštejnském paláci.
Návrh usnesení schválilo všech 13 přítomných členů Rady.
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Usnesení:
Rada
1. schvaluje uspořádání setkání sekretariátů zahraničních Rad pro VaVaI ve dnech 4. 5. května 2017 v Praze,
2. souhlasí s úhradou nákladů spojených s uvedenou akcí.
Výjezdní zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve dnech 10. -11. listopadu
2016

B5)

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj
a inovace dr. Bělobrádek navrhl konání výjezdního zasedání Rady k přípravě návrhu zákona
o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Účastnit by se měli členové Rady, pozvaní
zaintersovaní hosté a vybraní zaměstnanci Sekce VaVaI. Zasedání se uskuteční od čtvrtka
10. listopadu (cca od 16,00 hodin) do pátku 11. listopadu 2016 (do cca 14,00 hodin) v Hotelu
Zámek Štiřín.
Návrh usnesení schválilo všech 13 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1. schvaluje konání výjezdního zasedání Rady ve dnech 10 – 11. listopadu 2016,
2. ukládá Sekci VaVaI tuto akci zajistit.
C)

BODY PRO INFORMACI

C1)
C2)
C3)
C4)
C5)

Informace z EU
Informace z jednání vlády
Zápisy z jednání KHV
Poděkování předsedy Rady všem členům EP a OVHP
Informace o návrhu na ustavení poradního orgánu Rady

Předseda Rady dr. Bělobrádek stručně uvedl body určené pro informaci. Místopředseda
Rady Mgr. Marks upozornil na bod 319/C5. Návrh na ustavení poradního orgánu Rady,
tzv. „zahraniční Rady“, byl projednáván na 310. zasedání Rady dne 27. listopadu 2015.
Vybraní odborníci byli následně osloveni dopisem předsedy Rady s dotazem, zdali mají
zájem se v rámci „zahraniční Rady“ zapojit do činnosti Rady.
První setkání zahraniční Rady je navrženo spojit s 321. zasedáním Rady, které proběhne
dne 16. prosince 2016. Vybrané osoby již byly kontaktovány ohledně časových možností
v uvedeném termínu. V dalším kroku obdrží oficiální pozvání jménem předsedy Rady
k účasti na samotné zasedání Rady a pracovní večeři, která se bude konat dne 15. prosince
2016 pod záštitou předsednictva Rady.
Návrh usnesení schválilo všech 13 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.
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D)

RŮZNÉ

Do bodu Různé přispěl doc. Machan na téma povinnosti zveřejňovat veškeré smlouvy
přesahující 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Předseda Rady dr. Bělobrádek přislíbil, že
se k tomuto tématu ještě Rada vrátí.
Doc. Konvalinka připomněl příspěvek předložený na jednání předsednictva Rady dne
21. října 2016 „Zvýšení úspěšnosti ČR v aplikaci o ERC granty“, který zpracoval společně
s prof. Jungwirthem a prof. Strakošem. Místopředseda Rady Mgr. Marks ho ujistil, že tento
příspěvek bude zařazen na příští zasedání Rady.
Protože do diskuse nebyly další příspěvky, ukončil předseda Rady dr. Bělobrádek
319. zasedání Rady.

Zapsala: Ing. Bártová

Schválil: předseda Rady dr. Bělobrádek
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