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RVVI schválila návrh  

rozpočtu  

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 

303. zasedání schválila návrh výdajů státní-

ho rozpočtu na vědu pro rok 2016 

s výhledem do roku 2018, a to ve výši: 

28 666 394 tis. Kč na rok 2016 

29 271 890 tis. Kč na rok 2017 

29 871 890 tis. Kč na rok 2018 

Pokud tento rozpočet schválí vláda, bude 

se jednat o historicky nejvyšší výdaje stát-

ního rozpočtu na vědu a výzkum. „Věda je 

dlouhodobě podfinancovaná, náklady při-

tom i kvůli novým vědeckým centrům ros-

tou. Je proto nutné systém stabilizovat 

a umožnit výzkumným institucím a vyso-

kým školám rozvoj, ne jen pouhé přežívání. 

Peníze do vědy jsou investice,“ upozornil 

místopředseda vlády pro vědu, výzkum 

a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrá-

dek. 

V příštím roce by se měl rozpočet navýšit 

o 1,7 miliardy, většina těchto peněz je ur-

čena právě na rozvoj výzkumných organi-

zací. Ministerstvu školství, pod které spada-

jí vysoké školy, by se rozpočet navýšil 

o jednu miliardu, Akademii věd ČR 

o 300 milionů, ministerstvu průmyslu 

o téměř 265 milionů a ministerstvu vnitra 

o 205 milionů korun. Původně přitom po-

skytovatelé požadovali meziroční navýšení 

až o 5,5 miliardy korun proti střednědobé-

mu výhledu státního rozpočtu, výsledný 

návrh je tak kompromisem. Návrh výdajů 

byl připravován také s ohledem na vývoj 

financování z EU, kdy po roce 2020 dojde 

k prudkému poklesu evropských zdrojů. 

 

Návrh nyní půjde do zkráceného mezire-

sortního připomínkového řízení, na pro-

gram vlády by se měl návrh dostat nejpoz-

ději do konce dubna. 
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Vrcholí příprava zákona  

o vědě   

Příprava nového zákona o podpoře výzku-

mu, experimentálního vývoje a inovací vr-

cholí, RVVI na svém 303. zasedání projed-

návala věcný záměr zákona. 

Smyslem nového zákona je vytvořit pod-

mínky pro dlouhodobé zvýšení kvality vý-

zkumu a vývoje, nastavit systém pro efek-

tivní rozdělování peněz na vědu a zlepšit 

spolupráci mezi výzkumnou sférou a prů-

myslem. 

Konkrétně zákon počítá se zřízením Minis-

terstva pro výzkum, vývoj a inovace 

(MVVI), které bude koordinovat vědní poli-

tiku, připravovat rozpočet na vědu a zod-

povídat za evaluaci výzkumných organizací. 

Pod MVVI by byly zařazeny také Grantová 

a Technologická agentura ČR, ovšem pouze 

ve věcech rozpočtu, nikoliv ve věcech roz-

hodování o poskytování podpory. Za inova-

ce by odpovídalo Ministerstvo průmyslu 

a obchodu. Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy by pak odpovídalo za národ-

ní výzkumné infrastruktury, za financování 

vysokých škol a za podporu těm výzkum-

ným organizacím, které nepatří do působ-

nosti jiných poskytovatelů. 

Materiál budou dále připomínko-

vat poskytovatelé, zástupci České konfe-

rence rektorů, Rady vysokých škol a Aka-

demie věd ČR. Finální podoba věcného zá-

měru zákona bude následně projednána 

a schválena Radou a poté postoupena do 

meziresortního připomínkového řízení. 

Vládě by měl být věcný záměr předložen do 

května, paragrafované znění by mělo být 

do konce roku 2015. 

Úřad pro vědu se přestěho-

val na ministerstvo dopravy 

S ministrem dopravy D.Ťokem 

Část úřadu vicepremiéra pro vědu, výzkum 

a inovace Pavla Bělobrádka se 23. dubna 

přestěhovala do budovy ministerstva do-

pravy na nábřeží Ludvíka Svobody. „Uvolnili 

jsme kapacity na Úřadu vlády, které by pro 

tento účel nestačily, a sloučili jsme na mi-

nisterstvu dopravy naše zaměstnance ze 

Strakovy akademie spolu se zaměstnanci 

z detašovaného pracoviště ve Vršovicích. 

Díky tomu máme odborný aparát na jed-

nom místě,“ uvedl vicepremiér Bělobrádek. 

Na ministerstvo dopravy se přestěhovalo 

více než 40 zaměstnanců sekce pro vědu 

a sekretariátu RVVI. „Já coby místopředse-
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da vlády budu mít i nadále sídlo ve Strako-

vě akademii, kde se mnou zůstane asi deset 

spolupracovníků,“ dodal Bělobrádek. Cel-

kem dostal úřad vicepremiéra Bělobrádka 

na ministerstvu dopravy k dispozici 28 kan-

celáří včetně zasedacích místností. 

Dále na programu 

303. zasedání 

 Stanovisko Rady k Návrhu projektu vel-

ké infrastruktury pro výzkum, experi-

mentální vývoj a inovace JHR 

(Jules Horowitz Reactor) 

 Realizace hodnocení v roce 2015 

 Žádost o převod finančních prostředků 

v rozpočtové kapitole Ministerstva 

zdravotnictví 

 Realizace opatření č. 19 Aktualizace 

Národní politiky výzkumu, vývoje a ino-

vací na léta 2009 až 2015 s výhledem 

do roku 2020 (monitoring vyhodnoco-

vání strategií a politik) 

 Informace z EU 

 Informace o vývoji RIS 3 strategii 

 Situační zpráva o IPN Metodika únor 

2015 

 Aktualizace Cestovní mapy ČR velkých 

infrastruktur pro výzkum, experimen-

tální vývoj a inovace 

 

Více na www.vyzkum.cz 

 

304. zasedání Rady pro výzkum, vývoj 

a inovace proběhne 24. dubna 2015. 
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