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

Zápis z 326. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
konaného 26. května 2017 na Úřadu vlády ČR
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; Ing. Karel Havlíček, Ph.D., doc. MBA;
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.; prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs; prof. MUDr. Jan
Lata, CSc.; doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.; prof. Ing. Jitka Moravcová,
CSc.; Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.; prof.
Ing. Jiří Witzany, DrSc.
Omluveni:

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.; doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Hosté:

Mgr. Delana Mikolášová – vědecká diplomatka v Izraeli; Ing. Petr Očko,
Ph.D. – předseda TA ČR

Program:
A)

BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1)

Kontrola NKÚ

A2)

Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2018 se střednědobým
výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024

A3)

Informace o zhodnocení aktuálnosti a relevance Národních priorit
orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tvorbě priorit
aplikovaného výzkumu

A4)

Stanovisko Rady ke Koncepci výzkumu Ministerstva zahraničních věcí
na období 2017-2021

A5)

Stanovisko Rady k Meziresortní koncepci podpory bezpečnostního výzkumu
ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030

A6)

Stanovisko Rady k návrhu na změnu Programu podpory aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje DELTA

A7)

Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím

A8)

Souhrnný
akční
plán
Strategie
Moravskoslezského a Karlovarského kraje

A9)

Návštěva vědecké diplomatky v Izraeli Mgr. Delany Mikolášové

B)

BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1)

Provozní řád IS VaVaI

B2)

Návrh na uskutečnění společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
s mezinárodním poradním orgánem Rady

restrukturalizace

Ústeckého,

Úřad vlády České republiky
Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace
B3)

Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady a návrh na stanovení odměn
za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů (Expertních panelů
a Oborových verifikačních a hodnoticích panelů)

C)

BODY PRO INFORMACI

C1)

Informace z EU

C2)

Informace z jednání vlády

C3)

Národní RIS3 strategie - Zpráva o realizaci a Plán implementace

C4)

Informace o Návrhu skupina grantových projektů v základním výzkumu EXPRO

C5)

Informace o implementaci Metodiky 2017+

C6)

Informace k výzvě k podávání návrhů na 3 členky / členy předsednictva TA ČR

D)

RŮZNÉ

Průběh jednání:
Předseda Rady dr. Bělobrádek zahájil 326. zasedání Rady a nechal hlasovat o návrhu
programu a o zápisu z 325. zasedání Rady.
1.

Schválení programu

Pro návrh usnesení hlasovalo všech 15 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada schvaluje program 326. zasedání.
2.

Zápis z 325. zasedání Rady

Pro návrh usnesení hlasovalo všech 15 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada schvaluje zápis z 325. zasedání.
A)

BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1)

Kontrola NKÚ

Místopředseda Rady Mgr. Marks uvedl první bod zasedání. Předložený materiál obsahuje
stanovisko Úřadu vlády České republiky (dále jen „ÚV ČR“) ke Kontrolnímu závěru
Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) pro účely Rady. Kontrolní závěr NKÚ,
stanovisko Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“) ke kontrolnímu závěru
NKÚ a korespondence v uvedené věci jsou obsaženy v přílohách.
Kontrolní závěr NKÚ byl projednán na 325. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
(dále jen „Rada“), které proběhlo dne 27. dubna 2017. Jménem místopředsedy vlády
a předsedy Rady dr. Bělobrádka byl zaslán dopis prezidentovi NKÚ Ing. Kalovi s pozváním
na nejbližší zasedání Rady k vysvětlení a řešení situace.
NKÚ ve svém kontrolním závěru mj. uvádí, že GA ČR neplnila povinnost spolupodílet se
na zajištění vazby základního výzkumu na další fáze inovačního procesu, která jí byla
uložena Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015.
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ÚV ČR zpracoval k vyjádření GA ČR své stanovisko, ve kterém konstatuje, že GA ČR
vynakládala účelovou podporu na grantové projekty v oblasti základního výzkumu v souladu
s právními i koncepčními dokumenty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V této souvislosti
ÚV ČR doporučil GA ČR, aby v zadávacích dokumentacích ke všem skupinám grantových
projektů uváděla informaci o možnosti přihlásit se k cílům Národních priorit orientovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, aniž by to ovšem pro uchazeče znamenalo
jakoukoli výhodu či bonifikaci v hodnotícím procesu. Bude záležet pouze na řešitelích, zda
této možnosti využijí.
Na závěr Mgr. Marks uvedl, že rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference
rektorů prof. Zima poskytne do příštího zasedání Rady k celé situaci vyjádření.
Bylo navrženo usnesení, pro které hlasovalo všech 15 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1.

bere na vědomí informaci o kontrole NKÚ,

2.

žádá o opětovné pozvání pana prezidenta NKÚ Ing. Miloslava Kaly na červnové
327. jednání Rady.

A2)

Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2018 se střednědobým
výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024

Místopředseda Rady Mgr. Marks na úvod k dalšímu bodu připomněl, že materiál „Návrh
výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok
2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku
2024“ (dále jen návrh rozpočtu VaVaI) projednaný a schválený Radou byl předložen
na jednání vlády dne 10. května 2017. Tento bod byl na uvedeném jednání vlády přerušen
a materiál byl znovu předložen a projednán na jednání vlády dopoledne dne 22. května
2017, kde byly schváleny celkové objemy výdajů na VaVaI usnesením vlády č. 385.
Předseda Rady dr. Bělobrádek upozornil, že rozdíl je v tom, co bylo vládou schváleno a co je
v současné situaci reálné. Dále informoval členy Rady o protinávrhu výdajů státního rozpočtu
ČR na VaVaI od Ministerstva financí, které předložilo dne 22. května 2017 odpoledne a který
je podstatně nižší než předložila do vlády Rada. Detailně popsal negativní dopady tohoto
návrhu, který nerespektuje nejen návrh Rady následně schválený usnesením vlády, ale
i vládou dříve schválené střednědobé výhledy.
Proběhla dlouhá diskuse za účasti dr. Bělobrádka, Ing. Palíška, prof. Witzanyho, dr. Havlase,
prof. Dvořáka, dr. Barana, doc. Machana a prof. Moravcové na téma nutnosti respektování
střednědobých výhledů a ohrožení schválení státního rozpočtu do konce roku 2017.
Další diskuse za účasti předsedy Rady dr. Bělobrádka, prof. Kůse, prof. Laty a doc. Havlíčka
proběhla na téma nezastupitelné úlohy Rady, složené z nestranných odborníků a jí
připraveným zodpovědným návrhem rozpočtu ČR na VaVaI.
Pro doplněný návrh usnesení hlasovalo všech 14 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1.

bere na vědomí limity výdajů na VaVaI schválené usnesením vlády ze dne 22. 5.
2017 č. 385,

2.

projednala negativní dopady snížení původního návrhu výdajů Rady oproti usnesení
vlády ze dne 22. 5. 2017 č. 385 na roky 2018, 2019 a 2020,
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3.

nesouhlasí s návrhem Ministerstva financí ze dne 22. 5. 2017, který


nerespektuje vládou dříve schválené střednědobé výhledy a usnesení vlády
ze dne 22. 5. 2017 č. 385, což mimo jiné znamená ohrožení funkčnosti
a důvěryhodnosti systému VaVaI v České republice, včetně mezinárodních
závazků a spolupráce ve VaVaI,



ohrožuje dlouhodobou konkurenceschopnost ekonomiky České republiky,

4.

nesouhlasí s případným zásahem Ministerstva financí do rozdělení finančních
prostředků na VaVaI do jednotlivých rozpočtových kapitol,

5.

upozorňuje na

6.

7.

A3)



negativní dopady skutečnosti, že Ministerstvo financí předložilo dne 22. 5.
2017 do připomínkového řízení návrh rozpočtu, který je v rozporu
s usnesením vlády ze dne 22. 5. 2017 č. 385,



ohrožení probíhajícího procesu kvalitativní změny hodnocení a financování
VaVaI v České republice podporujícího excelentní výzkum,

varuje


před ohrožením rozvoje špičkového výzkumu v České republice,



před ohrožením a snížením efektivity aplikovaného výzkumu a spolupráce
veřejného výzkumného sektoru s podnikovou sférou,



před ohrožením implementace Metodiky hodnocení 2017+, která byla
schválena usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107,

žádá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu Rady, aby
v souladu s usnesením vlády ze dne 22. 5. 2017 č. 385 bod II. 2. a) předložil
Ministerstvu financí upravenou část III materiálu č. 471/17 do 1. 6. 2017.
Informace o zhodnocení aktuálnosti a relevance Národních priorit
orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tvorbě priorit
aplikovaného výzkumu

Místopředseda Rady Mgr. Marks uvedl, že materiál se předkládá Radě na základě usnesení
vlády ze dne 31. července 2013 č. 569 o Implementaci Národních priorit orientovaného
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kde v bodě II. 2 tohoto usnesení vláda uložila
předsedovi Rady předkládat vládě v pětiletých intervalech zhodnocení aktuálnosti
a relevance Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
(dále jen „NPOV”) vzhledem k aktuálním potřebám rozvoje společnosti. Toto usnesení
navazuje na usnesení vlády ze dne 19. července 2012 č. 552, ve kterém byly samotné
NPOV schváleny.
Usnesením ze dne 17. února 2016 č. 135 vláda schválila novou Národní politiku výzkumu,
vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020 (dále jen „NP VaVaI“), ze které vyplývá
úkol vytvořit do konce roku 2017 střednědobé priority aplikovaného výzkumu, a to vše spojit
s přípravou Národní RIS3 strategie, která je nástrojem pro identifikaci, ověřování a realizaci
priorit aplikovaného výzkumu. Předložený materiál popisuje vazby NP VaVaI, NPOV
a Národní RIS3.
K tomuto materiálu neproběhla žádná diskuse.
Pro návrh usnesení hlasovalo všech 15 přítomných členů Rady.
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Usnesení:
Rada
1. schvaluje materiál „Informace o zhodnocení aktuálnosti a relevance Národních priorit
orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tvorbě priorit
aplikovaného výzkumu“,
2. žádá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu Rady
o předložení tohoto materiálu vládě pro informaci.
A4)

Stanovisko Rady ke Koncepci výzkumu Ministerstva zahraničních věcí
na období 2017-2021

Místopředseda Rady Mgr. Marks uvedl, že Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „MZV“)
požádalo Radu o projednání „Koncepce výzkumu MZV na léta 2017 – 2021“ (dále jen
„Koncepce“). Důvodem předložení Koncepce je skutečnost, že MZV přestalo být po Reformě
systému výzkumu, vývoje a inovací poskytovatelem podpory ve výzkumu a vývoji. Úkol
poskytovat podporu v oblasti resortního výzkumu přešel z MZV na Technologickou agenturu
České republiky (dále jen „TA ČR“).
Základním cílem Koncepce je zajištění a rozvoj nezávislého základního výzkumu v oblasti
mezinárodních vztahů a související výzkumné infrastruktury pro následnou tvorbu
aplikovaného výzkumu a využití jeho výsledků pro naplňování vládní Koncepce zahraniční
politiky.
Rada ve svém stanovisku konstatovala, že předložená Koncepce není v rozporu
se základními strategickými dokumenty z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které byly
schváleny vládou. Vznesla ke Koncepci dvě zásadní a dvě doporučující připomínky
a požádala o jejich zapracování do dokumentu.
1. místopředseda Rady prof. Dvořák navrhl v tomto případě doplnění návrhu usnesení.
K tomuto materiálu neproběhla žádná diskuse.
Pro doplněný návrh usnesení hlasovalo všech 15 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1.

schvaluje stanovisko ke „Koncepci výzkumu MZV na léta 2017 – 2022“ s tím, že
implementace Metodiky 2017+ bude dále upravena po konzultaci Sekce VaVaI
s MZV,

2.

ukládá Sekci VaVaI stanovisko zaslat Ministerstvu zahraničních věcí.

A5)

Stanovisko Rady k Meziresortní koncepci podpory bezpečnostního výzkumu
ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030

Místopředseda Rady Mgr. Marks uvedl i další materiál. Návrh Meziresortní koncepce
podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030 (dále jen
„Koncepce“) předložilo Radě ke stanovisku ministerstvo vnitra.
Koncepce je obsáhlým koncepčním dokumentem nahrazujícím dosavadní Meziresortní
koncepci bezpečnostního výzkumu ČR do roku 2015, schválenou usnesením vlády ze dne
28. června 2008 č. 743, jejíž hodnocení schválila dne 8. června 2015 usnesením č. 32
Bezpečnostní rada státu. Koncepce definuje šest cílů rozvoje systému podpory
bezpečnostního výzkumu: Dokument rovněž stanovuje opatření pro rozvoj bezpečnostního
výzkumu v období 2017+.
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Cílem Koncepce je vytvoření stabilního, efektivního a strategický řízeného systému
bezpečnostního výzkumu v ČR. Předložená koncepce pokrývá Prioritní oblast 6 – Bezpečná
společnost Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
a byla zpracována Ministerstvem vnitra. Předložená Koncepce neobsahuje žádná
ustanovení, která jsou v rozporu se strategickými dokumenty VaVaI.
K tomuto materiálu neproběhla žádná diskuse.
Pro návrh usnesení hlasovalo všech 14 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1.

schvaluje stanovisko k materiálu „Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního
výzkumu ČR 2017-2023 s výhledem do roku 2030“,

2.

ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko ministru vnitra.

A6)

Stanovisko Rady k návrhu na změnu Programu podpory aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje DELTA

Místopředseda Rady Mgr. Marks informoval o předložení návrhu na změnu Programu
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen „Program“) TA ČR.
Host zasedání předseda TA ČR Ing. Očko uvedl, že Program byl schválen usnesením vlády
ze dne 28. srpna 2013 č. 668. Je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu
a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných
organizací podporovaných TA ČR a významnými zahraničními technologickými a inovačními
agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má či bude mít TA ČR v době
vyhlášení veřejné soutěže ve VaVaI navázánu spolupráci (např. v Izraeli, Japonsku,
Již. Koreji, Taiwanu). V rámci Programu byly doposud vyhlášeny čtyři veřejné soutěže, další
je plánována v letošním roce.
Předseda TA ČR dále zdůraznil, že na Program byla pozitivní odezva od všech uživatelů,
a proto se zásadní navrhované změny týkají celkových výdajů (navýšení rozpočtu ze 768
mil. Kč na 1870 mil. Kč) a doby trvání Programu (prodloužení trvání o šest let).
Místopředseda Rady Mgr. Marks upozornil, že Rada ve svém stanovisku nesouhlasí
s požadavky TA ČR na zvýšení rozpočtu a Program doporučuje prodloužit pouze o dva roky.
V posledním roce trvání bude Program vyhodnocen. Předložený návrh na změnu Programu
není v souladu se schváleným rozpočtem ani s jednáními o návrhu výdajů státního rozpočtu
na příští období, protože v rámci těchto jednání TA ČR navrhuje od roku 2019 nový program
DELTA 2 a stávající program DELTA má být ve stejném roce ukončen tak, jak byl původně
schválen vládou.
Proběhla krátká diskuse za přispění předsedy Rady dr. Bělobrádka, místopředsedy Rady
Mgr. Markse, prof. Moravcové, prof. Špičáka, Ing. Očka o omezení množství
spolupracujících subjektů v zahraničí a potřeby externího hodnocení tohoto Programu.
Závěrem této diskuse bylo, že Program by se neměl prodlužovat, ale do září 2017 by TA ČR
měla předložit program nový.
Ing. Palíšek a prof. Kůs tento Program ocenili, ale také podpořili myšlenku program
neprodlužovat a předložit nový.
Pro doplněný návrh usnesení hlasovalo všech 15 přítomných členů Rady.
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Usnesení:
Rada
1. schvaluje stanovisko k návrhu na změnu Programu podpory aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje DELTA, upravené dle diskuze členů Rady,
2. ukládá Sekci VaVaI zaslat stanovisko TA ČR,
3. v zájmu zachování kontinuity žádá předsedu TA ČR o přípravu nového programu
navazujícího na program DELTA a jeho předložení Radě do září 2017.
A7)

Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím

1. místopředseda Rady prof. Dvořák uvedl, že předložený materiál „Národní strategie
otevřeného přístupu k vědeckým informacím ČR na léta 2017–2020“ (dále jen „Strategie“)
je předkládán na základě usnesení vlády ze dne 22. června 2016 č. 566 o Akčním plánu
České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018.
Záměrem Strategie je podpora optimální cirkulace a transferu vědeckých znalostí, další
rozvoj spolupráce a výměna informací v rámci ČR i přispění k odborné
diskusi v celoevropském kontextu. Otevřený přístup k vědeckým informacím patří k základním
podmínkám rozvoje současné vědy, dostupnost vědeckých informací zlepšuje veřejné služby
a umožňuje rychlejší zavádění inovací a jejich ekonomicky efektivní využívání.
Strategii vypracovali zaměstnanci Sekce VaVaI ve spolupráci s Pracovní skupinou
k otevřenému přístupu k vědeckým informacím při Technologickém centru AV ČR
a Národním referenčním kontaktem při Technologickém centru AV ČR.
K tomuto materiálu neproběhla žádná diskuse.
Pro návrh usnesení hlasovalo všech 14 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1.

schvaluje materiál „Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím ČR
na léta 2017–2020“,

2.

žádá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedu Rady,
aby materiál předložil na jednání vlády.

A8)

Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského
a Karlovarského kraje

Místopředseda Rady Mgr. Marks uvedl, že předkládaný „Souhrnný akční plán Strategie
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje“ je založen
na návrzích akčních plánů, které byly zpracovány zmocněncem vlády pro řešení problémů
spojených s revitalizací Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje
doc. Ciencialou a jeho zástupkyní pro Ústecký a Karlovarský kraj. Návrhy akčních plánů byly
dne 15. března 2017 předloženy Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu
a obchodu a ÚV ČR.
Vzhledem k termínu schválení Strategického rámce (9. ledna 2017) byl k dispozici relativně
krátký časový prostor pro vytvoření Akčních plánů, resp. Souhrnného akčního plánu,
nicméně i přes takto omezený časový rámec byla opatření zmocněncem vlády a jeho
zástupkyní předjednána s aktéry na regionální i národní úrovni. Na krajské úrovni došlo
k projednání materiálu v tzv. krajských dozorčích radách, které jsou složeny ze zástupců
regionálních stálých konferencí a regionálních tripartit v jednotlivých krajích.
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Souhrnný akční plán je rozdělen podle 7 pilířů Strategického rámce hospodářské
restrukturalizace. V každém pilíři jsou uváděna opatření „nadregionální“, tedy taková, která
jsou společná pro všechny tři strukturálně postižené kraje. Tato opatření mají zpravidla
povahu programů, v nichž se krajští hráči budou ucházet o podporu. Dále jsou v některých
pilířích uváděna také opatření „regionální“, která jsou zvláštní pro příslušný kraj a zohledňují
jeho konkrétní potřeby.
Místopředseda rady Mgr. Marks zdůraznil, že k materiálu vznesl Úřad vlády Sekce
místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace pět zásadních připomínek. Hlavní bylo,
že materiál nebyl předložen ke stanovisku Radě, přestože obsahuje celou sérii opatření
zasahujících do její kompetence, což je v rozporu s § 35 zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací.
Zároveň bylo upozorněno na skutečnost, že nové programy VaVaI a návrhy na jejich změny
jsou dle § 5 zákona o podpoře VaVaI předkládány poskytovatelem nejprve ke stanovisku
Radě a následně vládě ke schválení.
Po krátké diskusi předseda Rady dr. Bělobrádek rozhodl, že vzhledem ke komplikovanosti
předloženého materiálu a dalším probíhajícím jednáním zainteresovaných osob nebude
přijato žádné usnesení.
Bez usnesení.
A9)

Návštěva vědecké diplomatky v Izraeli Mgr. Delany Mikolášové

Zasedání Rady navštívila vědecká diplomatka v Izraeli paní Mgr. Delana Mikolášová, kterou
v úvodu přivítal předseda Rady dr. Bělobrádek.
V krátké prezentaci seznámila členy Rady se svou prací v Izraeli a zdůraznila, že někteří
členové Rady (např. prof. Kůs a Ing. Palíšek) využívají vzniklé vědecké kontakty nebo
možnosti studijních pobytů pro české doktorandy, které byly v Izraeli navázány.
Předseda Rady jménem celé Rady poděkoval paní Mikolášové za skvělou reprezentaci
České republiky v Izraeli a za vstřícnost s jakou přistupuje k rozvíjení mezinárodní
spolupráce.
Pro doplněný návrh usnesení hlasovalo všech 14 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1.

oceňuje mimořádné a konkrétní výsledky dosavadní činnosti vědecké diplomatky
v Izraeli,

2.

děkuje paní Delaně Mikolášové za její nasazení a úsilí.

B)

BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1)

Provozní řád IS VaVaI

Provozní řád Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen
„IS VaVaI“) definuje základní pravidla pro předávání a zařazování údajů o prováděném
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích a jejich výsledků do IS VaVaI
a pro poskytování informací v IS VaVaI obsažených.
Předložena je Radě aktualizace Provozního řádu IS VaVaI, protože předchozí verze
ze dne 12. února 2010 v sobě nezahrnuje změny, které od té doby nastaly v postupech
a právních předpisech.
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Pro návrh usnesení hlasovalo všech 14 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1. schvaluje nový Provozní řád IS VaVaI,
2. ukládá Sekci VaVaI tento Provozní řád zveřejnit na webech www.vyzkum.cz
a www.rvvi.cz.
Návrh na uskutečnění společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
s mezinárodním poradním orgánem Rady

B2)

Na základě usnesení k bodu 325/B4 z 325. výjezdního zasedání Rady byl nově zřízen
mezinárodní poradní orgán Rady (dále jen „mezinárodní Rada“) a také schválen statut tohoto
poradního orgánu.
Nově jmenovaní členové mezinárodní Rady byli osloveni s návrhem termínu pro společné
zasedání, které by se mělo konat 30. června 2017 jako jeden z bodů 327. zasedání Rady.
Svou účast na jednání potvrdilo 6 členů mezinárodní Rady (prof. Gruss, prof. Sacco, prof.
Wang, dr. Mauermann, doc. Kolařík a prof. Nesvadba).
Pro návrh usnesení hlasovalo všech 14 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1. schvaluje uspořádání společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
a mezinárodního poradního orgánu Rady,
2. ukládá Sekci VaVaI toto zasedání zajistit.
Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady a návrh na stanovení odměn
za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů (Expertních panelů
a Oborových verifikačních a hodnoticích panel)

B3)

Tento materiál se předkládá na základě zákona č. 130/2002 Sb. Expertní panely a Oborové,
verifikační a hodnotící panely (dále jen „EP a OVHP“) byly ustanoveny na základě vládou
schváleného materiálu “Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení
výsledků ukončených program (platná pro léta 2013 až 2016)”, ve znění pozdějších
předpisů.
Vzhledem k tomu, že je činnost EP a OVHP ukončena pro proběhlé Hodnocení 2016
a automaticky tak členům zaniká funkční období, je vládě předkládán ke schválení tento
materiál v tomto období. Kompletní materiál bude rozeslán do meziresortního
připomínkového řízení, po jeho vypořádání bude materiál předložen vládě ke schválení.
Pro návrh usnesení hlasovalo všech 14 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada
1. doporučuje předsedovi Rady rozdělení odměn poradních orgánů - Expertních panelů
a Oborových verifikačních a hodnoticích panelů, uvedený v materiálu pro jednání
vlády,
2. schvaluje materiál pro jednání vlády „Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady
a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů
(Expertních panelů a Oborových verifikačních a hodnoticích panel)“
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3. ukládá Sekci VaVaI,
připomínkového řízení.

aby

kompletní

materiál

zaslala

do

meziresortního

C)

BODY PRO INFORMACI

C1)

Informace z EU

C2)

Informace z jednání vlády

C3)

Národní RIS3 strategie - Zpráva o realizaci a Plán implementace

C4)

Informace o Návrhu skupina grantových projektů v základním výzkumu EXPRO

C5)

Informace o implementaci Metodiky 2017+

C6)

Informace k výzvě k podávání návrhů na 3 členky / členy předsednictva TA ČR

Pro návrh usnesení hlasovalo všech 14 přítomných členů Rady.
Usnesení:
Rada bere na vědomí body pro informaci.
D)

RŮZNÉ

Do bodu Různé vyzval členy Rady její předseda dr. Bělobrádek, aby zasílali své návrhy
na Cenu předsedy Rady za propagaci a popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací.
Místopředseda Rady Mgr. Marks informoval o jednáních s ČKR, kterou zastupuje její
místopředseda člen Rady prof. Kůs. Návrh ČKR, který upravuje část Metodiky 2017+ bude
zařazen na červnové 327. zasedání Rady.
Prof. Moravcová upozornila, že by taková jednání měla být v součinnosti s KHV, která by
vypracovala své stanovisko.
Protože do bodu Různé nebyly žádné další příspěvky, ukončil předseda Rady dr. Bělobrádek
326. zasedání Rady.

Zapsala: Ing. Bártová

Schválil: předseda Rady dr. Bělobrádek
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