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Programové prohlášení vlády ČR - část VVI
Vláda ČR ve svém programovém prohlášení ze dne 27. června
2018, které bylo schváleno usnesením č. 445 v kapitole Vzdělávání, věda a výzkum, uvedla:
„Rada pro výzkum, vývoj a inovace se bude starat o analýzu, rozpočtové směřování a věcnou koordinaci všech, kteří poskytují veřejné prostředky na výzkum, vývoj a inovace tak, aby tyto prostředky byly využívány účelně a nevydávaly se vícekrát na stejné aktivity.
Nastavíme a provedeme transparentní hodnocení vědy a výzkumu, a to včetně zohlednění jejich skutečného přínosu pro aplikační
praxi s přímým dopadem na financování výzkumných organizací.“
Rada pro výzkum, vývoj a inovace toto vládní prohlášení rozvedla, předložila předsednictvu a následně na 337. zasedání schválila
následující body, kterými se bude řídit:
1) Podpora vědy bude vládní prioritou. Rada pro výzkum, vývoj
a inovace zavede nový systém řízení výzkumu, založený na vyváženosti základního a aplikovaného výzkumu, důsledné kontrole nakládání se zdroji a novém systému hodnocení institucionální a účelové podpory. Výsledky hodnocení výzkumných
organizací budou mít přímý dopad na jejich financování.
2) Vláda bude koordinovat řízení výzkumu napříč resorty nejen
ve smyslu podpory z národních zdrojů, ale rovněž zdrojů z Evropské unie a bude stimulovat podnikatelský sektor k dalším
investicím do výzkumu a vývoje do oblasti výzkumu, vývoje
a inovací (VVI) s celkovým cílem dosáhnout podílu všech výdajů do VVI ve výši 2 % z HDP.
3) V návaznosti na hodnocení výzkumných organizací budeme
podporovat postupný nárůst institucionální složky financování
vědy a výzkumu a její adekvátní poměr vůči účelové složce financování s cílem stabilizovat a zefektivnit výzkumné prostředí
České republiky. Současně snížíme administrativní náročnost
při čerpání účelové podpory.
4) Na základě diskuze všech aktérů připravíme novou Národní
politiku výzkumu, vývoje a inovací, přičemž budeme stavět na
současných světových trendech, reálných možnostech a stavu
českého výzkumu, vývoje a inovací, a společenských a ekonomických potřebách České republiky. Důraz bude kladen na
posílení mezinárodních aktivit, excelentního výzkumu a na
podporu zapojení mladých talentovaných badatelů do systému
vědy a výzkumu jako celku.

TÉMA: Zástupci státu a podnikatelů se dohodli
na uplatňování odpočtů na výzkum a vývoj
Ministerstvo financí a zástupci podnikatelů dospěli k dohodě,
která bude znamenat změnu stávajícího daňového režimu v oblasti předkládání a zpracování projektu výzkumu a vývoje. Pod vedením Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) zasedala
od začátku tohoto roku pracovní skupina tvořená zástupci podnikatelských svazů a asociací, Ministerstva financí a Generálního
finančního ředitelství. Pracovní skupina předložila Radě návrh
změn v uplatňování klíčového nástroje nepřímé podpory firem,
které investují do vývoje a výzkumu. RVVI na svém zasedání
29. června tento návrh schválila.
„Jsem ráda, že pracovní skupina uzavřela svou činnost kompromisními návrhy, které se budeme snažit prosadit v legislativním procesu,“
zhodnotila úspěch jednání ministryně financí Alena Schillerová.
Společným cílem pracovní skupiny, kterou vedl místopředseda
vládní RVVI Karel Havlíček, bylo zvýšení podpory konkurenceschopnosti, odstranění nejistot u poplatníků uplatňujících odpočet na výzkum a vývoj a zároveň zamezení zneužívání tohoto nástroje. Pracovní skupina se zaměřila zejména na odstranění těch
formálních požadavků, které jsou na jedné straně pro poplatníky
administrativní zátěží a představují riziko v rámci uplatňování
odpočtu, ale na straně druhé nemají výrazný význam v rámci
standardu správy daní. Pracovní skupina proto vyhodnotila velké
množství dat, argumentů a pohledů, včetně například mezinárodního srovnání, odborných studií, judikátů NSS, a zkušeností
z každodenní praxe. Na základě projednání a analýz byl po několika měsících vyjednávání nalezen oboustranný kompromis, který
bude ukotven v zákonné podobě.
„I když byly diskuse velmi náročné a zpočátku jsme hledali kompromisy složitě, musím nakonec vysoce ocenit jak přístup podnikatelských svazů, tak resortu financí a Generálního finančního ředitelství.
Pokud chceme v budoucnu obstát, je třeba zásadně posílit výzkumné
a vývojové aktivity našich podnikatelů. Právě odpočty by se měly stát
v budoucnu klíčovým nástrojem podpory inovací, a proto již nyní
musíme motivovat firmy k jejich využívání,“ doplnil Karel Havlíček.
Zásadním krokem je zejména návrh změny termínu, v němž
musí být výzkumný projekt zpracován, nově nejpozději k datu
podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé daňový subjekt vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Návrh by
měl odstranit spory mezi poplatníky a správcem daně ohledně
stanovení okamžiku zahájení výzkumné činnosti. Podnikatel bude
mít již v době zpracovávání projektu relevantní informace za určité
časové období. Současně se tím režim odpočtů srovnává s většinou
zemí EU, kde se rovněž nepředkládá výzkumný projekt dopředu.
Nově bude pro poplatníky zavedena povinnost zaslat dopředu finanční správě jednoduché avízo, že provádí výzkumnou činnost,
čímž bude naplněn požadavek plánovitosti.
Finanční správa bude posuzovat pouze činnosti a náklady zahrnované do odpočtu od rozhodného časového okamžiku, kterým
je zaslání avíza. Aktivity předcházející zaslání avíza nebude možné do odpočtu uplatnit a nebudou tedy nově moci být důvodem
zamítnutí projektu.
Dále návrh obsahuje zjednodušení pro osoby, které jsou odpovědné za zpracování projektu a jeho realizaci. Nově se také navrhuje
vypuštění jedné z povinných náležitostí projektu, kterou je místo
zpracování projektu.
Stejně tak se v gesci RVVI začínají připravovat společná školení
poplatníků a finanční správy.

Pracovní skupina se shodla na tom, že i nadále je vyhovující stávající režim v oblasti prokazování prvku novosti a technické nejistoty, tedy s možností ustanovit znalce k posouzení těchto činností.
Původně diskutovaná varianta uznávání novosti (například Technologickou agenturou ČR) nebyla nakonec s ohledem na zvýšenou administrativní a tedy i časovou náročnost zvolena.
Bohuslav Čížek, ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy, který koordinoval názory zástupců podnikatelů,
dodává: „Věříme, že dohodnutá opatření sníží nejistotu firem, odstraní stávající negativní atmosféru a podpoří rozvoj inovativních
firem. Je dobře, že se jednání vedla na odborné úrovni a hledali jsme
řešení, která by firmy využívaly. Do diskuse jsme vnesli konkrétní
zkušenosti firem. Podařilo se mimo jiné vyjasnit některé problémy,
na které firmy při daňových odpočtech na VaV narážejí. Nyní potřebujeme uvést navržené legislativní úpravy co nejdříve do praxe
a seznámit firmy s novinkami.“
Zdroj: Tiskové sdělení Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV
Systém Kvalitních Výsledků
Od pondělí 13. 8. 2018 je zprovozněna www aplikace „SKV- Systém
Kvalitních Výsledků“, která je určena pro sběr vybraných nebibliometrizovatelných výsledků k hodnocení nástrojem vzdálených
recenzí podle Metodiky 17+.
Aplikace se nachází na adrese: https://skv.rvvi.cz
Lhůta pro výběr výsledků v aplikaci SKV je stanovena do 15. října
2018.
Technickou podporu spojenou s fungováním aplikace pro přihlašování výsledků do hodnocení zajišťují pracovníci Oddělení
informačních systémů: e-mail: podpora.rvvi@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224 003 874).
Dotazy týkající se Metodiky 17+ směřujte na pracovníky Oddělení hodnocení výzkumných organizací prostřednictvím společného mailu: hodnoceniVaVai@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224 003 832, 224 003 865).

AKTUÁLNĚ: Hodnocení vybraných výsledků VaVaI
Zveřejněny byly další zprávy z hodnocení podle Metodiky 2017+:

Metodika
Hodnocení vybraných výsledků realizované Odborem Rady pro
výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím Odborných panelů pomocí vzdálených recenzí je jedním z podkladů pro hodnocení
výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 1.
Zveřejněné zprávy shrnují závěry tohoto hodnocení po oborových
skupinách. Jsou doplněny komentáři předsedů Odborných panelů.
Přiložený úplný seznam výsledků lze dále filtrovat podle potřeby.
Poskytovatelům a jejich výzkumným organizacím jsou určeny profily jednotlivých výzkumných organizací. Lze je jednoduše generovat
ze zveřejněné tabulky seznamu výsledků doplněné pro tento účel
o list, který profil graficky vykresluje. Shodný podklad, dále doplněný o anonymizovaná odůvodnění hodnocení předložených výsledků, bude rozeslán statutárním zástupcům výzkumných organizací.
Bibliometrické analýzy pro úroveň oborů a výzkumných organizací naleznete na stránkách:
http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory
http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-vo
Z programu červnového zasedání RVVI
337. zasedání
V prvém bodě jednání přijala Rada usnesení k řešení daňových
odpočtů na výzkum a vývoj. Rada nadále pokládá daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje za plnohodnotnou součást státní podpory
VaVaI a konkurenceschopnosti ČR a považuje za důležité je dále
rozvíjet. Rada schválila dohodnutá opatření připravená pracovní
skupinou pro daňové odpočty na výzkum a vývoj a doporučila jejich realizaci co nejdříve.
V rámci probíhající Implementace Metodiky 2017+ Rada schválila materiály „Hodnocení výsledků v roce 2018“ a „Datové matice
WoS a SCOPUS pro hodnocení dle Metodiky 2017+ v roce 2018“.
Členové Rady zároveň souhlasili s ukončením hodnocení výsledků
uplatněných v roce 2016 v rámci prvního roku její implementace.
Jmenování členů Komise pro hodnocení výzkumných organizací
a ukončených programů (KHV): Rada schválila výsledky tajných
voleb, na základě kterých byli navrženi na členy KHV doc. RNDr.
Stanislav Kozubek, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., prof.
Ing. Michael Šebek, CSc., prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., prof.
RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., prof. PhDr. David Šmahel,
Ph.D. a prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. RVVI zároveň navrhla
svému předsedovi jmenovat prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc. předsedou Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů.

Tiskový brífink po 337. zasedání RVVI. Zleva Bohuslav Čížek (Svaz
průmyslu a dopravy), místopředsedové RVVI Karel Havlíček a Petr
Dvořák. Foto: Úřad vlády ČR

Plné znění všech přijatých usnesení včetně detailních podkladů a další aktuality naleznete na www.vyzkum.cz

Rada dále schválila materiál „Analýza dopadů grantové podpory
GA ČR“, uložila materiál ve smyslu připomínek členů RVVI projednat s předsednictvem GA ČR a ze svých členů určila zpravodajem Rady ve věci podpory účasti v ERC Tomáše Jungwirtha.
Rada se znepokojením sleduje situaci na ČVUT, která byla vyvolána odvoláním prof. Maříka z pozice ředitele Českého institutu
informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). Tato skutečnost významně poškozuje reputaci českého vysokého školství a výzkumu
v národním i mezinárodním rámci. Rada vyzývá vedení ČVUT
k řešení této situace.

