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Praha - O prvních návrzích rozpočtu na výzkum, výsledcích hodnocení výzkumných organizací a 

budoucnosti programu Beta bude v pátek jednat Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Úřad 

vicepremiéra pro výzkum Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) předloží také zprávu o stavu národní 

výzkumné a inovační strategie, která ovlivňuje rpzdělení více než 70 miliard korun na výzkum. Na 

strategickém dokumentu závisí čerpání z evropských fondů. ČTK dnes o tom informoval Bělobrádek. 

Rozpočet na výzkum má vláda schválit do konce května. Jednání o něm začnou v pátek, finální 

podobu by měl dostat zhruba v březnu. Rada bude nyní podle Bělobrádka rekapitulovat mandatorní 

výdaje a požadavky od jednotlivých institucí. Ty jsou prý zatím značně nadnesené. 

V roce 2022 mají skončit zdroje z evropských fondů, které zvyšovaly procento výdajů na výzkum vůči 

HDP. "Musíme postupně připravovat systém na to, aby byl čím dál tím méně závislý na penězích z 

Evropy. Naopak přijdou-li, aby to bylo něco navíc, co nás posouvá," řekl vicepremiér. 

Chtěl by, aby se rozpočet na výzkum v dlouhodobém horizontu přiblížil 35 miliardám korun ze státních 

a evropských zdrojů. Střednědobý nárůst vidí zatím ve stovkách milionů až jedné případně dvou 

miliardách korun. 

Rada má také zaujmout stanovisko k programu Beta, vede ho Technologická agentura ČR (TA). 

Prostřednictvím něj se státní správa zapojuje do výzkumných programů. Podle Bělobrádka má ale 

program problémy a nefunguje tak, jak bylo původně zamýšleno. 

TA navrhovala, aby se Beta změnila a dostala víc peněz ještě během svého fungování. Podle 

Bělobrádka by se ale měl program nejdříve dokončit a vyhodnotit. "Nikdo nevyčítá Technologické 

agentuře, že to nefunguje, problém byl především ve střetu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek," zdůraznil. 

Vládní vědecká rada bude v pátek řešit i výsledky posuzování výzkumných organizací, návrh zásad 

jejich institucionálního financování, takzvanou IPN metodiku, a návrh nového zákona o výzkumu, 

vývoji a inovacích včetně zřízení nového ministerstva pro vědu. Do dvou měsíců chce Bělobrádek také 

doplnit posledního člena vládní vědecké rady. Rád by, aby to byla žena. 
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