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Při posuzování účelnosti a přiměřenosti nákladů na projekt „Mezinárodní audit výzkumu, 
vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů“ je dobré 
vzít úvahu cíle a rozsah projektu. Připojuji základní informaci. 

Jsem pouhým členem tzv. zrcadlové komise projektu, nejsem pověřen tím, abych mluvil jmé-
nem MŠMT, které projekt financuje a realizuje. Podrobnější informaci nejen o tomto 
projektu, ale o všech projektech, které financuje, popř. i realizuje, by veřejnosti ve vlastním 
zájmu mělo podat MŠMT.  

Webové odkazy 
Podrobná informace projektu:  
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ipn-pro-oblast-terciarniho-vzdelavani-vyzkumu-a-
vyvoje/mezinarodni-audit-vedy-vyzkumu-a-inovaci 
Prezentace prof. Moravcové, která je hlavním odborným garantem projektu:  
www.radavs.cz/prilohy/5p8Moravcova_Audit_VaVaI.ppt 
Prezentace zvaných řečníků na úvodní konferenci v Pardubicích:  
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ipn-pro-oblast-terciarniho-vzdelavani-vyzkumu-a-
vyvoje/shrnuti-uvodni-konference-projektu-audit-vavai 

Jde o tzv. individuální projekt národní v Operačním programu Vzdělání pro konkurence-
schopnost. Projekt realizuje MŠMT. 

Doba řešení projektu: 1.1.2009 – 31.12.2011 

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je zajistit vnější a nezávislé hodnocení systému 
VaVaI v ČR nastaveného reformou systému VaVaI (usnesení vlády č. 287 ze dne 26. března 
2008) prostřednictvím autoritativního a nezpochybnitelného pohledu zahraničních expertů. 
Součástí auditu bude rovněž hodnocení výsledků VaVaI v letech 2003–2007 a porovnání 
s úrovní v evropských zemích. Závěry auditu budou využity v implementační části k úpravě 
Reformy, k aktualizaci Národní politiky VaVaI v ČR na léta 2009 až 2015 a úpravě Hodno-
cení výsledků VaV s cílem zvýšit účinnost veřejné podpory a vytvořit stimulující podmínky 
pro pracovníky vědeckých institucí a studenty doktorských studijních programů. Základní 
doporučení auditu budou detailně rozpracována týmem expertů a zrcadlovou komisí včetně 
návrhů nutných legislativních změn. 

Ze zadávací dokumentace vyjímám alespoň názvy jednotlivých aktivit: 
a) Hodnocení veřejných výdajů VaVaI v ČR, hodnocení jejich efektivity a porovnání 

s evropskou úrovní 
b) Hodnocení státní správy výzkumu a vývoje 
c) Hodnocení programů výzkumu a vývoje  
d) Úroveň institucí výzkumu a vývoje 
e) Vztah mezi výzkumnou a aplikační sférou, bariéry spolupráce a nástroje, které tuto spo-

lupráci podporují, motivace k cílovému chování, transfer znalostí 
f) Lidské zdroje 
g) Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 
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h) Porovnání současného systému řízení a správy v oblasti VaVaI v ČR s principy Reformy 
systému VaVaI v ČR, Metodikou hodnocení výsledků VaV a Národní politikou VaVaI 
v ČR na léta 2009–2015 

Na žádost MŠMT je aktivita ad d) v harmonogramu přesunuta dopředu a má být obsahem 
první dílčí zprávy po 4 měsících práce zahraničního dodavatele auditu. Součástí plnění tohoto 
úkolu bude i posouzení stávající Metodiky hodnocení a návrh na její případnou úpravu. 

Zadání veřejné zakázky, jejíž věcný obsah připravoval tým projektu, mělo za cíl oslovit nej-
významnější a nejzkušenější zahraniční subjekty. Bylo zřejmé, že mezi domácími není tako-
vý, který by si splnění požadavků zadání mohl troufnout. Zadávací dokumentace byla uveřej-
něna v českém i anglickém jazyce na českém veřejném portálu, webových stránkách MŠMT a 
kanceláře CZELO v Bruselu. Sedm renomovaných zahraničních firem bylo osloveno s nabíd-
kou přímo.  

Výběrové řízení již proběhlo, v současné době se s vybraným subjektem připravuje příslušná 
smlouva. Tento zahraniční dodavatel bude spolupracovat s domácím partnerem, který mu 
bude poskytovat organizační, informační a odbornou podporu. Tohoto domácí partnera se 
týká výběrové řízení, které je vyhlášeno na adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy/vyzva-k-podani-nabidek-na-verejnou-zakazku-podpora-1. 

Celkový schválený rozpočet projektu je 90 mil. Kč, z toho asi 70 % měly tvořit náklady na 
služby zahraničního subjektu a jeho domácího partnera. Částka byla vypočtena na základě 
předpokládaného časového rozsahu a obvyklé hodinové sazby. Již nyní je na základě průběhu 
výběrových řízení zřejmé, že náklady budou ve skutečnosti o něco nižší. 
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