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3. listopadu 2016 se v prostorách Poslanecké sněmovny PČR konal 

seminář Institutu pro politiku a společnost s názvem „O cílech a 

podmínkách podpory výzkumu a vývoje v Česku“. Cílem semináře, který 

organizovala pracovní skupina pro výzkum, vývoj a inovace, bylo nastínit 

a diskutovat kroky, které je potřeba učinit na podporu výzkumu. A to 

zejména takové, které lze učinit ještě v současném volebním období.

Seminář se konal pod záštitou Andreje Babiše, 

1. místopředsedy Vlády ČR a byl otevřen všem zájemcům, pozvání obdrželi 

poslanci PSP ČR, kteří se zabývají problematikou vysokých škol, výzkumu a 

inovací, senátoři obdobného zaměření, zástupci univerzit, ústavů AV ČR, 

členských svazů Svazu průmyslu a dopravy ČR, známí podnikatelé, studentské 

vysokoškolské reprezentace, státní správa.

Program semináře a prezentace řečníků 

(http://www.politikaspolecnost.cz/aktualne/o-cilech-podminkach-podpory-vyzkumu-vyvoje-vcesku/)



Teze 
(Institut pro politiku a společnost, 30. 10. 2016)

Neprodleně:

• Novelizovat zákon o VŠ

• Novelizovat zákon č. 130/2002 Sb.

• Vytvořit platformy pro setkávání (VŠ a firmy)

• Revidovat způsob poskytování prostředků

V dalším období:

• Nový zákon o VŠ

• Nový zákon o výzkumu, vývoji a inovacích

• Benchmark klíčových ukazatelů kvality



PROGRAM SEMINÁŘE - TÉMATA

Kdo je motorem inovací a co může pro inovace udělat stát
Ivan Pilný, poslanec (ANO), předseda HV PSP ČR

Co od výzkumu očekává podnikatelská veřejnost
Zbyněk Frolík, prezident skupiny Linet, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Abychom věděli, o čem mluvíme – statistika VaVaI 2005-2015
Rut Bízková, konzultantka, bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR

Bariéry růstu konkurenceschopnosti českého vysokého školství
Petr Matějů, sociolog, vysokoškolský učitel, bývalý předseda Grantové agentury ČR



VŠ zákon potřebuje novelu v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti 

Česka
Karel Rais, poslanec (ANO), bývalý rektor VUT Brno

Rozhodují jednotlivosti – nelze vytvořit dobré profesně orientované 

studijní obory bez skutečné spolupráce VŠ s firmami
Simona Weidnerová, výkonná ředitelka ISEA

Inovační potenciál ČR, co lze očekávat od aplikovaného výzkumu 

a jak jej hodnotit
Martin Bunček, místopředseda Technologické agentury ČR

Společenskovědní výzkum je významný (nejen) pro stát a veřejnost
Karel Oliva, jazykovědec, bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

Hodnocení výzkumu – základní předpoklad dobrého řízení
Tomáš Opatrný, profesor na Katedře optiky Přírodovědecké fakulty UP Olomouc a 

místopředseda Rady vysokých škol



Zasedání RVVI dne 27. října 2016

Usnesení k jednotlivým bodům programu 319. 

• 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. Ing. Jitka Moravcová, CSc., doc. RNDr. Jan 
Konvalinka, CSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav 
Machan, CSc. 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 výzkumných organizací 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 výzkumných organizací 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,
7. žádá svého předsedu o projednání materiálu s reprezentacemi vysokých škol,
8. ukládá předložit materiál na mimořádné zasedání Rady dne 8. listopadu 2016.



Z dopisu ministra průmyslu a obchodu
(představitelům technických fakult ze dne 6. září 2012)

„Je ve veřejném zájmu otevřít odbornou diskusi o 

aktuálním stavu českého technického vzdělávání a 

jeho dopadu na konkurenceschopnost České 

republiky, životní úroveň a pracovní místa“



Děkuji za pozornost


