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OTÁZKY, NA 
KTERÉ 
HLEDÁME 
ODPOVĚDI

 Jak se vyvíjela porevoluční vědní politika v České 
republice? Jaké cíle má a jak je plní?

 Jaká je role strategií a ostatních veřejně-politických 
strategických dokumentů v politice výzkumu, vývoje a 
inovací?

 Jaká je a bude role Inovační strategie 2019-2030 ve 
směřování a řízení české vědy? 

 Co a proč je důležité pro resorty, poskytovatele, 
výzkumné organizace a jejich management, výzkumná 
centra, výzkumníky a ostatní zainteresované aktéry?



DOPOLEDNÍ 
PŘÍSPĚVKY 

9:45 – 11:00

Michal Pazour

Tvorba vládních strategií ve VaV: Dobrá a jiná praxe

Jiří Nantl

Vývoj vědní politiky v České republice v období 2009-
2019

Lukáš Kačena 

Inovační strategie v kontextu české výzkumné politiky



ÚVODNÍ BLOK
9:45 – 11:00

10 snímků

Michal Pazour 
Tvorba vládních strategií ve VaV: Dobrá a jiná 
praxe
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Několik 
příkladů na 
úvod
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Tradiční 
přístup

Založená na současných trendech

Explorativní 

Reaktivní

Zavádí postupné změny

Připravovaná v úzkém kruhu tvůrců 
politik
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Proměnlivost
Nejistota
Složitost
Dvojznačnost
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Moderní 
přístup

Založená na budoucích příležitostech

Normativní

Proaktivní

Poskytuje nové vize

Proces přípravy je otevřený a 
participativní
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Tradiční
versus
Moderní

Policy-

makers 

centred

Participatory

Future 
opportunities

Current 
evidence

Traditional model 
of policy-making

New model of 
policy-making

Zdroj: Accordino, F.: The Futuriem – a Foresight Platform for Evidence-Based and Participatory Policymaking. Philosophy & Technology (2013) 26:321 – 332. (upraveno)
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Strategický 
foresight
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Příklad z 
Německa

Zdroj: Cuhls, K., Beyer-Kutzner, A., Walter, G., & Warneke, P., 2009. 
The methodology combination of a national process in Germany. 
Technological Forecasting and Social Change. 76, 1187-1197
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Příklad z 
Finska

Zdroj: Prime Minister’s Office Reports 2/2014: Cooperative and continuous foresight - A proposal for a national foresight approach
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Ja připravovat 
strategie v 
zemi pro 
budoucnost?



ÚVODNÍ BLOK
9:45 – 11:00

6 snímků

Jiří Nantl
Vývoj vědní politiky v České republice v 
období 2009-2019
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Základní 
rámec / 
nástroje 
realizace 
politiky

budování kapacit (OP VaVpI, VpK, PIK…)

(běžné) financování (institucionální a 
účelové financování)

 legislativa (zákon o podpoře výzkumu a 
vývoje, zákon o veřejných výzkumných 
institucích, zákon o vysokých školách, zákon 
o Akademii věd…)

deklaratorní a organizační podpora 
(politické koncepce, vědecká diplomacie..)



3 z 6

Reforma VaV  
2009

Pokračování trendu vládní politiky (od r. 1990) 
posilovat výzkumnou roli VŠ (včetně výzkumu 
aplikovaného)

Snaha o přeměnu inkrementálního (historického) 
systému rozdělování institucionálního financování 
VaV na model výkonový („kafemlejnek“)

Cíl dosáhnout přerozdělování rozpočtových 
prostředků na VaV mezi resorty podle „výkonu“

Koncentrace poskytovatelů účelové podpory 
základního a aplikovaného výzkumu (GAČR, TAČR)
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Implementace 
a demontáž 
Reformy VaV 
2009

Nesoulad mezi výdaji na budování nových kapacit ve 
výzkumu a objemem běžného financování (ESIF 
fakticky jako náhrada národních zdrojů)

Neprovedené změny governance výzkumných 
organizací (VŠ, VVI)

Sobotkova vláda (2014-18) a vicepremiér pro vědu 
anebo od pokusu o koncentraci po rozpad vědní 
politiky zpět na resorty

Obnova role resortů (status quo ante 2009) stvrzena 
Metodikou 17+
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Důsledky

 Neadekvátní legislativa a nastavení kompetencí (hrozba 
konfliktů uvnitř výzkumných organizací i v rámci systému)

 Nepřipravenost na jiný vývoj, než je (alespoň nějaký) 
nárůst rozpočtu

 Neexistence dlouhodobě udržitelných podmínek pro 
obnovu infastruktury (zejména přístrojového vybavení) v 
důsledku dekády spoléhání na ESIF

 Nedošlo ke koncepční změně rozdělování 
institucionálního financování (M17+ je v podstatě také 
retrospektivní systém), o účelovém financování (a jeho 
struktuře) prakticky není vedena diskuse

 Není jasné, kdo je ústřední státní autoritou v oblasti vědní 
politiky

 Také nové politické iniciativy (Inovační strategie) budou 
zřejmě realizovány hlavně na projektové bázi (mandát pro 
meziresortní souboj o programy účelové podpory)
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Co 
potřebujeme?

Řiditelný systém – schopnost provádět strukturální 
změny (uvnitř výzkumných organizací, ze strany 
zřizovatelů)

Prospektivní (kontraktové) institucionální 
financování alespoň pro páteřní část výzkumných 
organizací

Výhled pro investiční politiku výzkumných 
organizací

Ucelenou politiku využívání účelové podpory 
výzkumu a vývoje (jaké chceme systémové dopady 
programů účelové podpory jednotlivě v i v jejich 
celku)



ÚVODNÍ BLOK
9:45 – 11:00 Lukáš Kačena

Inovační strategie v kontextu české výzkumné 
politiky
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Cíl příspěvku

Shrnout stávající stav VaVaI politik a strategií

Porovnat Inovační strategii s ostatními 
politikami VaVaI z hlediska

 jejich zaměření a důvodů vzniku

vizí a cílů

 jejich vzájemných vazeb

Vyhodnotit soulad VaVaI strategií

Formulovat doporučení



3 z 16

O jakých 
dokumentech 
budeme mluvit

Národní priority výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací (2012-2030) (NPOV)

Národní výzkumná a inovační strategie pro 

inteligentní specializaci České republiky (Národní 

RIS3 strategie, NRIS3)

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2016-2020 

(NP VaVaI)

 Inovační strategie České republiky 2019-2030



4 z 16

Proč tyto 
dokumenty 
vznikly a na co 
se zaměřují?

Inovační strategie České republiky 2019-2030

 není vyžadována žádným zákonným ani 

podzákonným předpisem

 dle autorů má „velký kompetenční přesah a 

koncentruje aktivity řady resortů a organizací“

 důvod vzniku – „zkoncentrovat rozhodující a probíhající 

plány a činnosti s vazbou na inovace a následně je 

doplnit těmi, které prokazatelně chybí nebo se 

nerozvíjejí“
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Proč tyto 
dokumenty 
vznikly a na co 
se zaměřují?

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2016-

2020 (NP VaVaI)

 povinnost dle zákona 130/2002 Sb.

 obsahuje základní cíle podpory, její věcné zaměření

 dále předpoklad vývoje výdajů VaVaI

 priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na 

období 4 až 6 let a opatření k jejich realizaci
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Proč tyto 
dokumenty 
vznikly a na co 
se zaměřují?

Národní RIS3 strategie

 koncepční dokument zaštiťující orientovaný a 

aplikovaný výzkum 

 účelem efektivní zacílení finančních prostředků –

evropských, národních, krajských a soukromých – do 

prioritních inovativních specializací tak, aby byl plně 

využit znalostní potenciál ČR

 předběžná podmínka pro uskutečňování intervencí 

kohezní politiky Evropské unie v oblasti VaVaI 
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Proč tyto 
dokumenty 
vznikly a na co 
se zaměřují?

Národní priority výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací (2012-2030)

 cílem efektivnější využívání veřejných prostředků na 

účelovou podporu VaVaI

 strategické orientování části (zejména aplikovaného, 

ale i části základního) národního VaVaI do oblastí, 

které napomohou řešit zásadní současné a 

předvídatelné problémy a výzvy ČR

 měly být následně využívány při přípravě programů 

VaVaI pro poskytování účelové podpory
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Proč tyto 
dokumenty 
vznikly a na co 
se zaměřují?

SHRNUTÍ

Inovační strategie
 zdaleka nejširší zaměření (problematika VaVaI ve čtyřech z 

devíti pilířů)

 obecnější rozvojová strategie pro celé české hospodářství, 

částečně řeší mimo jiné i vybrané systémové problémy 

fungování a řízení VaVaI

NRIS3
 většinově zaměření na aplikovaný výzkum a inovační 

výkonnost firem (mimo VaVaI rozvoj eGovernmentu a 

eBusinessu)

 systémové zaměření (tzv. horizontální cíle), zároveň definuje 

prioritní témata (domény specializace) pro aplikovaný výzkum
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Proč tyto 
dokumenty 
vznikly a na co 
se zaměřují?

SHRNUTÍ

NP VaVaI
 zaměření čistě na oblast VaVaI

 řeší rozvoj a problémy celého systému fungování a 

řízení VaVaI včetně způsobů jeho financování

 obsahuje návrh výzkumných témat  a potřeby v oblasti 

resortního výzkumu

NPOV
 zaměření čistě na oblast VaVaI

 stanovují prioritní témata zejména pro aplikovaný 

výzkum
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Jak jsou tyto 
dokumenty 
provázány?

(sborník, strana 17)
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Jak jsou tyto 
dokumenty 
provázány?

(sborník, strana 19)
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Jaké máme 
vize?

Inovační strategie

 vizi ani žádný hlavní cíl explicitně formulovány nemá

 z kontextu je však možné dovodit, že vizí (hlavním cílem) je: 
„…do r. 2025 dosáhnout umístění v kategorii tzv. Strong
Innovators a do r. 2030 být ve vedoucí evropské skupině, tzv. 
Innovation Leaders“

NP VaVaI 2016 - 2020

 „Česká republika se do roku 2020 stane zemí, ve které bude 
vysoká a dlouhodobě udržitelná životní úroveň občanů 
založena na pevných základech konkurenceschopnosti, 
vycházející z nových znalostí a jejich využívání v inovacích v 
podnikovém a veřejném sektoru jako zdrojích budoucí 
prosperity“

NRIS3 2014+

 „Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze“

NPOV

 žádnou vizi ani hlavní cíle neobsahují
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A jaké máme 
konkrétní cíle -
porovnání

NPOV žádné cíle nemají

Většina cílů NP VaVaI 2016-2020 a klíčových oblastí změn Národní 
RIS3 strategie 2014-2020 se navzájem překrývá

Inovační strategie 
 víceméně obsahuje cíle, které již byly uvedeny v NP VaVaI a Národní 

RIS3 strategii (dokumentech vzniklých v roce 2016, respektive 2014)

 z 22 cílů Inovační strategie ve vybraných pilířích se jich s cíli NP VaVaI 

 10 cílů se plně shoduje

 9 cílů se shoduje částečně a 

 3 cíle Inovační strategie jsou oproti NP VaVaI úplně nové

 v případě NRIS3 překryv s Inovační strategií ještě významnější

 13 cílů se plně shoduje

 8 cílů se shoduje částečně a 

 1 cíl Inovační strategie je oproti NRIS3 úplně nový



A jaké máme 
konkrétní cíle -
porovnání

v NP VaVaI 2016-2020? v Národní RIS3 strategii 2014-2020?

zaměřit podporu na klíčové trendy, kde se protíná excelence výzkumu, potenciál 

českých firem a budoucí technologické trendy = Strategie chytré specializace

ANO - specifický cíl 5.1: Nastavit procesy pro soustavnou identifikaci a 

vyhodnocování potřeb uživatelů aplikovaného výzkumu a společnosti.

V rámci tohoto cíle je definováno mj. opatření 25: Vytvořit a implementovat principy 

pro stanovení hlavních směrů aplikovaného výzkumu a přípravu navazujících 

programů VaVaI.

ANO - jedná se o jeden ze dvou hlavních druhů intervencí, konkrétně o intervence 

zacílené na vybrané domény, vedoucí k posílení inteligentní specializace 

prostřednictvím hledání a využívání příležitostí pro inovace vedoucí k růstu firem a 

jejich zvyšující se úspěšnosti na globálních trzích (Národní RIS3 strategie, strana 

107 ).

vytvořit vzájemně komplementární schéma financování kapacit pro VVI  z 

institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a tzv. 

velkých výzkumných infrastruktur na straně jedné, a nástroje pro podporu dlouhodobé 

strategické spolupráce veřejného výzkumného sektoru a průmyslové sféry v podobě 

tzv. Národních center kompetence na straně druhé

ANO - specifické cíle 2.1: Stabilizovat systém financování výzkumných organizací a 

zvýšit jeho efektivitu, 3.1: Posílit institucionální základnu aplikovaného výzkumu a 

5.2: Vytvořit koncepci podpory aplikovaného výzkumu.

V rámci těchto cílů jsou definována opatření 8: Vytvořit účinný systém institucionální 

podpory výzkumu a vývoje, opatření 9: Vytvořit podmínky pro rozvoj center 

podpořených z OP VaVpI a velkých infrastruk tur VaVaI a začlenit je do výzkumného 

a inovačního systému, opatření 16: Vytvořit podmínky pro vznik  center aplikovaného 

výzkumu a opatření 29: Vytvořit nástroje pro podporu hlavních směrů aplikovaného 

výzkumu.

ANO - specifický cíl B.1.1: Zajistit stabilní podmínky pro dlouhodobý rozvoj kvalitních 

výzkumných pracovišť a C.1.1: Posílit spolupráci a interakci mezi VO a aplikační 

sférou.

V rámci těchto cílů uvedena mj. typová aktivita "upgrade strategicky významných 

výzkumných infrastruk tur a infrastruk tur vybudovaných ze struk turálních fondů EU 

(zejm. z OP VaVpI a infrastruk tur zahrnutých do Cestovní mapy ČR velkých 

infrastruk tur pro výzkum experimentální výzkum a inovace), včetně zajištění 

dlouhodobě stabilního financování" a ak tivita "dlouhodobé, problémově orientované 

výzkumné programy reagující na střednědobé potřeby aplikační sféry; důraz na 

síťování předních českých pracovišť a subjektů z aplikační sféry (zejm. 

technologicky vyspělých firem) v k líčových ekonomických odvětvích a mezioborová 

témata s potenciálem širokého uplatnění výsledků v praxi".

podpora excelentních center vyplývající ze Strategie chytré specializace – světové 

vizitky ČR v oblasti nejpokročilejších technologií

ANO - specifický cíl 2.2: Zvyšovat kvalitu výzkumu a vytvořit podmínky pro rozvoj 

světově excelentních výzkumných týmů a pracovišť.

V rámci tohoto cíle je definováno opatření 11: Rozvoj světově excelentních 

výzkumných pracovišť.

ANO - specifický cíl B.1.1: Zajistit stabilní podmínky pro dlouhodobý rozvoj kvalitních 

výzkumných pracovišť.

V rámci těchto cílů uvedena mj. typová aktivita "upgrade strategicky významných 

výzkumných infrastruk tur a infrastruk tur vybudovaných ze struk turálních fondů EU 

(zejm. z OP VaVpI a infrastruk tur zahrnutých do Cestovní mapy ČR velkých 

infrastruk tur pro výzkum experimentální výzkum a inovace), včetně zajištění 

dlouhodobě stabilního financování".

dosáhnout začlenění českých firem do oborových klastrů s účastí výzkumných 

institucí
NE

ANO - specifické cíle A.1.3: Posílit technologickou spolupráci firem a B.1.1: Zajistit 

stabilní podmínky pro dlouhodobý rozvoj kvalitních výzkumných pracovišť.

V rámci těchto cílů podporovány typové aktivity - sdílené kapacity pro průmyslový 

výzkum, vývoj, inovace a profesní vzdělávání - VTP, Kompetenční centra, k lastry, 

inovační centra, ak tivity zaměřené na iniciaci vzniku nových sítí spolupráce a open-

innovation platforem, podpora sdílené infrastruk tury budované v rámci spolupráce v 

k lastrových organizacích a aktivita využít know-how a zkušeností k lastrových 

organizací pro směrování výzkumných činností a výsledků směrem k rychlému 

uplatnění v průmyslu.

v rámci podpor z veřejných prostředků specificky podporovat navržená řešení s 

potenciálem komercializace prostřednictvím ochrany duševního vlastnictví

ANO - specifický cíl 3.2: Zefektivnit šíření a sdílení znalostí z výzkumných 

organizací.

V rámci tohoto cíle definováno opatření 17: Zlepšit podmínky pro šíření znalostí z 

výzkumných organizací a stimulovat jejich spolupráci s aplikačním sektorem.

ANO - specifické cíle A.1.1: Posílit výzkumné a vývojové kapacity podniků a C.1.2: 

Zvýšit komerční využití výsledků VaV a znalostí VO.

V rámci těchto cílů podporovány mj. ak tivity přímá podpora ochrany duševního 

vlastnictví MSP a zajištění interních i expertních kapacit pro transfer technologií 

(licencování, smluvní výzkum) z výzkumných organizací do praxe.

Cíle Inovační strategie
Existuje obdobný cíl či opatření

Pilíř Inovační a výzkumná centra
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Závěry – co z 
toho všeho 
vyplývá

 Strategické dokumenty vznikaly v různé době, z různých 
důvodů a liší se způsobem formulace svých cílů a vizí

 Tři starší dokumenty byly tvořeny především z toho důvodu, že 
jejich tvorba je vyžadována legislativním předpisem, nařízením 
vlády či je jejich existencí podmíněno financování z ESIF

 to není případ Inovační strategie, která vzniká spíše z deklarované 
potřeby

 Obsahově se dokumenty překrývají
 Inovační strategie obsahově nepřináší nic zásadního, co by již 

nevyplývalo z ostatních již existujících strategických dokumentů

 Současná existence minimálně čtyř relevantních VaVaI 
dokumentů k celkové orientaci v celém systému nepomáhají 

 a to jak organizacím veřejné správy, poskytovatelům, 
výzkumným organizacím, ostatním aktérům či samotným 
výzkumníkům 
a akademikům
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Doporučení –
abychom 
jednou byli dál 
…

 Jasně nastavit a popsat hierarchii strategických 
dokumentů s vazbou na VaVaI

 provázat NP VaVaI 2021+ a NRIS3 2021+

 vyjasnit vztah IS a vznikajících akčních plánů k 
dalším dokumentům

 Rozhodnout o roli tematických priorit (NRIS3 vs 
NPOV vs NP VaVaI)

 V budoucnu redukovat počet strategií a politik

 Přejít od popisování problémů a stanovování cílů 
ve stále nových strategických dokumentech k 
realizaci tolik potřebných změn


