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AG, otázky

• 4 aplikační garanti: 
i. národní úroveň: MŠMT

ii. institucionální úroveň: CESNET, CzechNanoLab, SoWa

• Rozhovory v období od 14.9. do 24.9.

• Otázky pro národní úroveň:
– mezinárodní prostředí pro fungování VI

– národní prostředí pro fungování VI

• kompetence a struktura řízení

• cestovní mapa

• financování

• monitoring a hodnocení

– institucionální podmínky pro fungování VI

– náměty pro zaměření INFRAM

• Otázky pro institucionální úroveň:

– řízení českých VI

– financování českých VI

– periodické hodnocení českých VI

– výběr VI pro umístění na cestovní mapu

– náměty pro zaměření INFRAM
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Shrnutí. Národní úroveň – MŠMT, 1.

1. Mezinárodní prostředí

a. vyhovující, oceňována role ESFRI

b. ERIC konsorcia: výhody i obtíže (uplatňování daňových výjimek) 

c. EOSC: bude vyžadovat finanční prostředky i lidské kapacity

2. Národní prostředí

a. kompetenční uchopení (gesce na MŠMT) vyhovující, v Evropě neexistuje společný ideální model

b. chybí hlubší dialog s RVVI

c. role Rady pro výzkumné infrastruktury, sektorové platformy

3. Cestovní mapa

a. VI byly zařazovány principem bottom-up, nyní pokus o rozšíření top-down - sektorové platformy

b. počet VI a jejich oborová distribuce na mapě výsledkem historického bottom-up principu. Do 

budoucna přesun některých VI do skupiny mezinárodních výzkumných organizací, MŠMT bude 

hradit členské příspěvky (zatím 12 VI ze stávající cest.mapy). Analogicky účast v ERIC konsorciích

c. kladně hodnoceno, že ČR rozvíjí svou expertízu na širokém poli vědních oborů, zejména účastí v 

mezinárodních VI

4. Financování

a. současná alokace pro program LM maximem možného

b. prostředky ESIF důležitým (a dosud jediným) zdrojem financování investičních potřeb

c. existuje projekce budoucích potřeb prostředků ze státního rozpočtu, nebudou-li zdroje ESIF 3



Shrnutí. Národní úroveň – MŠMT, 2.

5. Periodické hodnocení VI

a. informace z hodnocení využívány při řízení VI

b. v minulosti z doporučení mezinár. panelu sloučení do 3 konsorcií (CZ e-infra, CzechNanoLab, hum-

soc)

c. při přípravě metodiky 2021 vycházeli i z metodiky ESFRI

d. hodnocení je formativním nástrojem; VI musí sdělit, jak využívá doporučení z hodnocení 

6. Institucionální podmínky pro fungování VI

a. hodně distribuovaných VI, tvorba jednotné strategie je složitější

b. v ČR chybí robustnější celky v krajině VI

7. Náměty pro INFRAM

a. metodika hodnocení socio-ekonomických dopadů 

b. příklady dobré praxe vnitřního fungování VI, jaké má orgány řídicí, dozorčí, do jakých aktivit VI 

vstupuje, je plán rozvoje věrohodný, tvorba společné strategie pro distribuované VI
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Shrnutí. Institucionální úroveň, 1.

1. Řízení českých VI

a. systém řízení z národní úrovně uspokojivý. Upravit některé procesy, více důvěry managementu VI, 

převzetí větší odpovědnosti ze strany gesčních orgánů.

b. cestovní mapa považována za garanci financování = stabilita

c. schvalování VI vládou nadbytečné, jiní chápou schválení vládou za potvrzení významu VI z cestovní 

mapy

d. někde kritický názor na obsazení a fungování Rady pro výzkumné infrastruktury

2. Financování českých VI

a. program LM pro financování provozních nákladů unikátní, zřejmě i v evropském měřítku, a nanejvýš 

oceňovaný. Zajišťuje stabilitu a předvídatelnost

b. slabinou pro dlouhodobou udržitelnost VI projektové financování VI ze dvou komplementárních zdrojů

c. kritický názor na financování investičních nákladů z OP VVV, nekvalitní hodnocení, nadměrná 

byrokracie. Proč nelze využít výsledky hodnocení mezinárodním panelem?

d. dotace na provozní náklady klasifikovaná jako institucionální zřejmě vhodnější než účelová

e. nesouhlas s plošným krácením podpory

f. žádoucí kontrola vynakládání finančních prostředků samotnými infrastrukturami 

g. specifické postavení e-infrastruktury, která poskytuje zdroje a služby také ostatním VI, přičemž 

„soutěží“ o stejné zdroje
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Shrnutí. Institucionální úroveň, 2.

3. Periodické hodnocení českých VI

a. posuzovat splnění základních atributů VI

b. negativní hodnocení by nemělo vézt k okamžitému vyřazení z cestovní mapy (až po druhém negat. 

hodnocení)

c. zahrnout hodnocení socio-ekonomických dopadů

d. hodnotit odděleně vědeckou stránku a implementaci (v analogii s probíhajícím hodnocení VI z cestovní 

mapy ESFRI)

e. pravidelný on-site audit, zaměřený na otevřený přístup, evidenci uživatelů, …

4. Cestovní mapa

a. výhrada k infrastrukturám s českou účastí, které nejsou fyzicky v ČR, de facto účast v mezinárodních 

výzkumných organizacích (takových je podle MŠMT v současnosti 12)

b. výhrada vůči malým infrastrukturám, patří vůbec na cestovní mapu „velkých výzkumných infrastruktur“?

c. posilovat princip českého příspěvku do mezinárodní spolupráce a její rozvíjení formou nabízených 

servisních činností a služeb

5. Náměty pro INFRAM

a. definovat atributy VI

b. doporučit/připravit metodiku hodnocení socio-ekonomických dopadů 6



Shrnutí. Národní a institucionální 
úroveň.

Přínosy:

1. dobře fungující systém řízení VI, vč. odd. VI na MŠMT (existence cestovní mapy, 

financování, periodické hodnocení)

2. existence programu LM pro podporu provozních nákladů VI, stabilita a udržitelnost

3. existence pravidelně se opakujícího a stabilního hodnocení VI

Slabiny:

1. krátkodobé projektové investiční financování VI z ESIF

2. nesplnění základních atributů výzkumné infrastruktury některými příjemci dotace z 

programu LM

3. nevhodné poslání a personální složení Rady pro výzkumné infrastruktury, nevyvážené 

oborové zastoupení

4. chybějící robustní metodika pro hodnocení socio-ekonomických dopadů VI

5. zneužívání programu LM pro financování výzkumných skupin příjemce dotace

6. neobjektivní hodnocení VI, které byly ve fázi výstavby

7. posilovat princip českého příspěvku do mezinárodní spolupráce a její rozvíjení formou 

nabízených servisních činností a služeb
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Děkuji za pozornost

ruzickav@tc.cz


