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Úvod 

Při realizaci programu BETA, programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací (dále VaVaI) pro potřeby státní správy1, se Technologická agentura České 

republiky (dále TA ČR) mj. setkává s nedostatky při využití potenciálu některých výzkumných 

organizací (často veřejných výzkumných institucí) pro odbornou podporu státní správy, 

resp. dozorové a další činnosti, které jsou v působnosti jednotlivých ústředních orgánů státní 

správy (dále ÚOSS). 

Instituce/organizace, v minulosti zřízené státem za účelem jeho přímé odborné podpory, prošly 

v uplynulých letech významnou změnou. Reformou VaVaI z let 2005-2008 byla část této 

odborné podpory převedena na výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, které se řídí 

pravidly zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění (dále 

zákon č. 341/2005 Sb.). Významným faktorem byla také následná transformace rozdělování 

finančních prostředků těmto organizacím s nedostatečnou reflexí v právních předpisech 

a zřizovacích listinách organizací a hlavně v rozpočtech jednotlivých ÚOSS – ministerstev. Vztah 

výzkumu a odborné podpory resortů v těchto organizacích podle zákona č. 341/2005 Sb. je 

nejasný. 

Způsob hodnocení VaVaI pro potřeby poskytnutí institucionální podpory nezohledňuje specifika 

těchto organizací a nejasné podmínky podpory ze strany zřizovatelských resortů a obecně 

nedostatek finančních prostředků vede k tomu, že tyto organizace nemají dostatek finančních 

prostředků ze strany veřejných rozpočtů a za účelem zlepšení své finanční situace někdy 

vstupují do kontroverzních projektů. Jedná se například o partnerství s firmami, které jsou 

předmětem státního dozoru ze strany zřizovatelských ÚOSS a pro které dané organizace 

vytvářejí odborné zázemí a nezávislé posudky. Tato problematika, včetně dosavadních 

zkušeností, byla součástí opakovaných snah TA ČR o změnu programu BETA, předkládaných 

Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace. 

Analytické shrnutí podkladů, analýz a výsledků šetření expertů v týmu Klíčové aktivity 2 - 

Nastavení nového rámce pro odbornou podporu veřejné správy (dále KA 2) si klade za cíl 

formulovat okruhy, které by měly být základem pro následnou formu modelu pro nové 

nastavení odborné podpory veřejné správy se zaměřením na VaVaI. 

                                                             

1 Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA je 

program realizovaný Technologickou agenturou České republiky schválený usnesením vlády č. 54 ze dne 

19. ledna 2011. 
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1. Definice pojmů 

Pro účely analýzy jsou užity následující pojmy v uvedeném významu: 

 Státní správa - správa veřejných záležitostí, která se uskutečňuje jménem a v zájmu 

státu. Státní správa je realizací výkonné moci státu.2 

 Odborná podpora poskytovaná ve veřejném zájmu - činnost, kterou poskytovatel 

(právnická nebo fyzická osoba) provádí na základě požadavků ministerstev a ostatních 

ÚOSS a je hrazena z veřejných prostředků. Cílem odborné podpory je poskytnout těmto 

orgánům a organizacím odborné podklady pro plnění jejich úkolů stanovených 

příslušnými právními předpisy, příp. dalšími závaznými dokumenty, a to na úrovni 

současného stavu poznání v dané oblasti.3 

 Reporting (poskytování dat a informací) - obecně zahrnuje následující aktivity: Sběr dat 

(monitoring, ad hoc průzkumy), ověření kvality dat (QA/QC4), primární zpracování dat, 

sekundární zpracování dat (matematické modely, GIS aplikace), udržování dat 

v časových řadách a zpětné přepočty časových řad (v případě aktualizace či změny 

metodiky), terciární zpracování dat (hodnotící zprávy, statistické přehledy) a předávání 

dat. Povinnost předávání zpráv pro Českou republiku vyplývá: z právních předpisů 

(národních i přímo platných předpisů Evropské unie), z členství České republiky 

v Evropské unii a v mezinárodních organizacích (např. Organizaci pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj, Organizaci spojených národů, Světové zdravotnické organizaci, 

Mezinárodní agentuře pro atomovou energii) a z členství v mezinárodních úmluvách 

a navazujících protokolech. Reporting je v naprosté většině případů vysoce odbornou 

činností (často vyžadující podpůrné výzkumné a vývojové aktivity). Další informace jsou 

uvedeny v příloze č. 1. 

 Výzkumná a vývojová činnost bezprostředně související s poskytovanou odbornou 

podporou - teoretická a experimentální činnost zaměřená na získání nových znalostí 

a dovedností k dosažení a udržení vysoké úrovně poskytované odborné podpory 

odpovídající aktuálnímu stavu poznání v daném oboru. 

 Resortní organizace - organizace v působnosti ÚOSS, či organizace, u nichž tento orgán 

plní funkci zřizovatele. 

 Výzkumná organizace - právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační 

jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem: 

1. Jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo 

vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu 

technologií. 

                                                             

2 Kadečka S., Rigel F.: Výkon státní správy – kompetence, odpovědnost (2009). 

[www.mvcr.cz/soubor/vykon-statni-spravy-kompetence-pdf.aspx] 

3 Odborná podpora může být charakteru dlouhodobého (monitoring a reporting) nebo krátkodobého (časově 

omezené řešení konkrétního problému). 

4 z angl. Quality Assurance/Quality Control 
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2. Jde-li o územní samosprávný celek, ustanovení o hlavním účelu výzkumné 

organizace se vztahuje na jeho organizační složku, která zisk zpětně investuje do 

činností podle bodu 1. 

3. K jejímž výzkumným kapacitám nebo výsledkům podle písmene k) nemají 

přednostní přístup subjekty provádějící ekonomickou činnost spočívající 

v nabídce zboží nebo služeb, které by na ni mohly uplatňovat vliv5. 

● Základní výzkum - teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za účelem 

získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, 

která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi (§ 2 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění - dále zákon 

č. 130/2002 Sb.)6. 

● Aplikovaný výzkum - teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových 

poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů 

nebo služeb (§ 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb.). 

● Institucionální podpora - poskytována na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků formou dotace právnickým 

osobám anebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních 

samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstva zabývajících se výzkumem 

a vývojem (§ 4 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.); je bez konkrétního realizačního zaměření 

a má přispět k vědeckému rozvoji určitého oboru. 

● Účelová podpora - zaměřena na podporu řešení jednotlivého projektu, lze jí poskytnout na 

grantový projekt, programový projekt, specifický vysokoškolský výzkum a velkou 

infrastrukturu (§ 3 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.). 

● Programové financování - financování podle programové struktury umožňující orientovat 

veřejné prostředky jako omezené zdroje cíleně a účelově při zohlednění priorit veřejné 

potřeby.7,8 

                                                             

5 Tento pojem je definován v zákoně č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 

ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za 

slučitelné s vnitřním trhem však namísto pojmu „výzkumná organizace“ zavádí pojem „organizace pro výzkum 

a šíření znalostí“, kterou se rozumí subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, 

zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum) bez ohledu na 

jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním 

cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit 

výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vykonává-li tento subjekt rovněž 

hospodářské činnosti, je třeba o financování, nákladech a příjmech souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené 

účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, například jako podílníci nebo členové, 

nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl (čl. 2 bod 83). 

6 Mírně odlišně je tento pojem definován v Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se 

v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (čl. 2 bod 

54). 

7 Kopečková, I.: Programové financování a reforma veřejných financí v České republice, Brno 2008. 
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● Průmyslový výzkum - plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových 

poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému 

zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích částí 

složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo 

v prostředí se simulovaným rozhraním stávajících systémů a rovněž výrobu pilotních linek, 

je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie.9, 10 

● Orientovaný výzkum - výzkum, který je zaměřen na řešení konkrétních společenských 

a hospodářských cílů.11 

● Transfer znalostí - proces, jehož cílem je získávání, shromažďování a sdílení explicitních 

a implicitních znalostí včetně dovedností a kompetencí v hospodářských i nehospodářských 

činnostech, jako jsou spolupráce při výzkumu, poradenství, poskytování licencí, zakládání 

společností typu spin-off, publikace a mobilita výzkumných pracovníků a dalších osob, jež se 

podílejí na těchto činnostech. Kromě vědeckých a technických poznatků zahrnuje také jiné 

druhy znalostí, např. znalosti, jež se týkají používání norem a právních předpisů, v nichž 

jsou tyto normy obsaženy, znalosti podmínek reálného provozního prostředí a způsobů 

organizačních inovací, jakož i řízení znalostí v souvislosti s určováním, získáváním, 

zabezpečením, ochranou a využíváním nehmotného majetku12. 

                                                                                                                                                                                              

[http://is.mendelu.cz] 

8 § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. 

9 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem - Úřední věstník Evropské unie L 187, 26. června 

2014 a Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie C 198, 27. června 2014 

10 Sdělení Komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) – Úřední věstník Evropské 

unie C 198, 27. června 2014 

11 Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 

2020 a Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  

12 Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie C 198, 27. června 2014 
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2. Legislativní prostředí 

Stěžejním zákonem v oblasti výzkumu a vývoje je zákon č. 130/2002 Sb. 

Vzhledem k tomu, že pojem „odborná podpora” není zakotven v českém právním řádu, jsou v tomto 

výčtu základní legislativní normy, které se tímto pojmem zabývají v přeneseném významu. 

V kapitole je uvedeno pouze stručné shrnutí základních zákonů a nařízení, detailnější výtah 

relevantních ustanovení je uveden v příloze č. 2. 

● Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, v platném znění - stanovuje, které úřady jsou ÚOSS, vymezuje okruh jejich 

působnosti a základní zásady činnosti. 

● Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění (dále zákon č. 218/2000 Sb.) - upravuje problematiku státního 

rozpočtu, finanční hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací 

zřízených organizačními složkami státu. 

● Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních 

vztazích, v platném znění (dále zákon č. 219/2000 Sb.) - upravuje způsoby a podmínky 

hospodaření s majetkem České republiky, vystupování státu v právních vztazích, jakož i 

postavení, zřizování a zánik organizačních složek státu. 

● Zákon č. 130/2002 Sb. - upravuje předmět a způsob podpory, podmínky podpory VaVaI, 

návrhy výdajů státního rozpočtu na VaVaI, práva k majetku pro VaVaI a výsledků VaVaI, 

pravidla pro veřejnou soutěž, poskytování informací o VaVaI, organizační zabezpečení 

(včetně zřízení TA ČR). 

● Zákon č. 341/2005 Sb. - upravuje způsob zřízení, činnost, hospodaření a způsob zrušení a 

zánik veřejné výzkumné instituce, postavení a působnost zřizovatele a orgánů veřejné 

výzkumné instituce. 

● Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - upravuje postupy při 

zadávání veřejných zakázek. 

● Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění 

● Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 

107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 

● Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01), 

který byl nahrazen Sdělením Komise - Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje 

a inovací (2014/C 198/01). 

● Směrnice EP a Rady č. 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 

2004/18/ES. 

● Ustanovení o službách obecného zájmu a nehospodářských službách v rámci Smlouvy 

o Evropské unii  
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3. Analýza současného stavu 

Ve spolupráci s experty Ministerstva životního prostředí (dále MŽP), Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost (dále SÚJB) a jimi zřízených resortních organizací a organizací v jejich působnosti byly 

sestaveny dotazníky, které měly zmapovat situaci organizací poskytujících odbornou podporu 

jmenovaným ústředním orgánům státní správy. Účelem zmapování situace resortních organizací 

byla potřeba získání obrazu systému poskytování odborné podpory zřizovatelským subjektům, 

včetně podmínek zajištění navazující výzkumné a vývojové činnosti, a to v celém kontextu 

fungování těchto organizací, včetně finančních a organizačních dopadů. Analyzovány byly rovněž 

informace poskytnuté resortními organizacemi Ministerstva zemědělství (dále MZe). 

Druhá část analýzy současného stavu je věnována analýze řízení zpracované resortními experty 

s ohledem na nástroje, kterých dotčené ÚOSS užívají při řízení jimi zřízených institucí a při plnění 

úkolů spojených s poskytováním odborné podpory a souvisejícího výzkumu a vývoje. 

3.1. Resortní organizace MŽP 

MŽP vykonává funkci zřizovatele 13 resortních organizací (viz příloha č. 3). Organizační řád MŽP 

svěřuje působnost týkající se plnění funkce zřizovatele jednotlivým věcným útvarům 

ministerstva, takže věcné zaměření resortní organizace odpovídá věcnému zaměření tohoto 

příslušného útvaru. Výjimku tvoří Česká inspekce životního prostředí, která je přímo podřízena 

ministrovi a metodicky řízena jeho náměstkem. V rámci realizace Klíčové aktivity 2 - Nastavení 

nového rámce pro odbornou podporu veřejné správy, byly hodnoceny dotazníky 6 resortních 

organizací MŽP. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále AOPK ČR)13 

AOPK ČR je organizační složkou státu dle § 3 zákona č. 219/2000 Sb. Je zřízena s účinností od 

1. ledna 2015 novelizací zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

zákonem č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě. Je 

správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České 

republiky, v platném znění. Územní působnost Agentury se vztahuje na celou Českou republiku. 

Česká informační agentura životního prostředí (dále CENIA)14 

CENIA je příspěvkovou organizací MŽP. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení, 

interpretace a distribuce informací o životním prostředí. 

Česká geologická služba (dále ČGS)15 

ČGS je příspěvkovou organizací, jejímž posláním je výkon státní geologické služby v České 

republice. ČGS sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je 

správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Poskytuje všem 

zájemcům regionální geologické informace. 

                                                             

13 http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/ 

14 http://www1.cenia.cz/www/o-cenia/profil-organizace 

15 http://www.geology.cz/extranet 

http://www.nature.cz/
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Český hydrometeorologický ústav (dále ČHMÚ)16 

Základním účelem ČHMÚ, jako příspěvkové organizace, je vykonávat funkci ústředního státního 

ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie 

a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu. 

Zřizovací listina (opatřením č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny 

příspěvkové organizace ČHMÚ ze dne 15. června 2004) se odkazuje na vládní nařízení 

č. 96/1953 Sb. částka 57 ze dne 27. listopadu 1953. Řízení této organizace MŽP prostředí je 

součástí kompetencí MŽP dle § 19, odst. 6 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, v platné znění. 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce 

(dále VÚKOZ)17 

VÚKOZ je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou MŽP k 1. lednu 2007 opatřením č. 13/06 

o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb., za účelem 

výzkumu všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, výzkumu biologické 

rozmanitosti a její ochrany, odborné podpory ochrany přírody a péče o krajinu a výzkumu 

v oblasti okrasného zahradnictví. 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (dále 

VÚV T. G. Masaryka).18 

VÚV T. G. Masaryka byl jako veřejná výzkumná instituce zřízen MŽP opatřením č. 12/06 ze dne 

12. prosince 2006 o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce dle zákona 

č. 341/2005 Sb. Do rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy byl zapsán dne 1. ledna 2007. 

3.2. Resortní organizace SÚJB 

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. (dále SÚRO) 

SÚRO je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. dne 

20. října 2010 rozhodnutím předsedkyně SÚJB vydáním zřizovací listiny, stanovující podmínky 

vzniku a rozsah činnosti ústavu v oblasti ochrany před ionizujícím zářením. 

Státní ústav jaderné, biologické a chemické ochrany, v.v.i. (dále SÚJCHBO) 

SÚJCHBO je veřejná výzkumná instituce zřízená SÚJB dle zákona č. 341/2005 Sb., za účelem 

výzkumné a vývojové činnosti v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek 

a zabezpečení technické podpory dozorové a inspekční činnosti prováděné SÚJB v radiační 

ochraně a při kontrole zákazu chemických a biologických zbraní. SÚJCHBO zřídil 

k 1. lednu 2007 SÚJB. 

Obě organizace jsou vybaveny speciálními pracovišti, která provádějí analýzy nezbytné pro 

potřeby dozoru, a to jak v oblasti ozáření umělými nebo přírodními zdroji ionizujícího záření, 

                                                             

16 http://portal.chmi.cz/o-nas/zakladni-dokumenty 

17 http://www.vukoz.cz/ 

18 http://rvvi.msmt.cz/detail.php?ic=00020711 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/pusobnost/zrizlist04.pdf
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/pusobnost/vn96-53.pdf
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/pusobnost/vn96-53.pdf
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tak i při uplatňování kontrolních režimů zákazu a nešíření zbraní hromadného ničení. Mapa 

resortních organizací MŽP a SÚJB je uvedena v příloze č. 3. 

3.3. Resortní organizace MZe 

Zmapování současných podmínek zajišťování odborné podpory a provádění s tím souvisejícího 

výzkumu a vývoje bylo provedeno rovněž v resortních veřejných výzkumných organizacích 

a státní příspěvkové organizaci MZe, které je poskytovatelem účelových a institucionálních 

prostředků na VaVaI. Konkrétně se jedná o: 

1. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. (dále VÚRV) 

2. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. (dále VÚMOP) 

3. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (dále VÚŽV) 

4. Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. (dále VÚPP) 

5. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (dále VÚVeL) 

6. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. (dále VÚZ) 

7. Ústav zemědělské ekonomiky a informací, státní příspěvková organizace (dále ÚZeI) 

3.4. Typy organizací 

Uvedeny jsou základní typy organizací, které jsou v působnosti nebo jsou/mohou být zřizovány 

ministerstvy a ostatními ÚOSS za účelem poskytování odborné podpory a případně provádění 

výzkumné a vývojové činnosti. 

Organizační složka státu (dále OSS) 

OSS jsou dle § 3 zákona č. 219/2000 Sb. ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, 

soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády 

České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová 

agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo 

tento zákon (§ 51 zákona č. 219/2000 Sb.). K plnění úkolů v rámci své působnosti může OSS 

zřídit i ministerstvo. OSS není právnickou osobou, nemá vlastní majetek. Hospodaří s prostředky 

státního rozpočtu, které jí stanoví správce kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak, minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných 

zákonem č. 218/2000 Sb. OSS jsou napojeny na státní rozpočet, resp. jejich příjmy jsou příjmy 

státního rozpočtu a jejich výdaje jsou výdaji státního rozpočtu. Kromě rozpočtových prostředků 

hospodaří OSS také s tzv. mimorozpočtovými zdroji. Jsou jimi hlavně prostředky peněžních 

fondů dané OSS. K mimorozpočtovým prostředkům dále patří zisk z hospodářské činnosti OSS 

vykonávané na základě zvláštního zákona a další zákonem stanovené prostředky. 

Příspěvková organizace (dále PO) 

PO je dle zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 219/2000 Sb. právnickou osobou, která je na 

rozpočet napojena finančními vztahy, tj. zejména příspěvkem a odvodem. Finanční vztahy 

stanoví zřizovatel, a to tak, že příspěvek na provoz stanoví tehdy, když rozpočtované náklady 

organizace bez příspěvku ze státního rozpočtu překračují rozpočtované výnosy, zatímco odvod 

z provozu tehdy, když její rozpočtované výnosy překračují rozpočtované náklady. Jako další 
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finanční vztahy stanovované zřizovatelem stanoví zákon (zákon č. 218/2000 Sb.) též 

individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, návratné finanční výpomoci, 

jakož i odvod z odpisů. Pro charakter a fungování PO je určující její „hlavní činnost“, tj. činnost 

vymezená zřizovateli nebo zvláštním zákonem. Vedle toho PO hospodaří s prostředky získanými 

„jinou činností“ (ta musí být sledována odděleně od hlavní činnosti a její předmět a rozsah musí 

být uveden ve zřizovací listině), dále hospodaří s prostředky svých fondů, dary apod. 

Veřejná výzkumná instituce (dále v.v.i.) 

V.v.i. je dle § 2 zákona č. 341/2005 Sb. právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je 

výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem č. 130/2002 Sb. V.v.i. 

svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu 

s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských 

společenství/Evropské unie. Zřizovatel vkládá do veřejné výzkumné instituce majetek potřebný 

k zajištění jejího účelu. 

3.5. Vyhodnocení dotazníků „Specifikace resortních organizací zabezpečujících 

výzkum pro potřeby státu“ a analýza stavu 

V rámci KA 2 byly hodnoceny dotazníky 6 resortních organizací MŽP, dvou resortních organizací 

SÚJB a 7 resortních organizací MZe. MŽP a SÚJB nejsou, na rozdíl od MZe, poskytovateli 

finančních prostředků na VaVaI. Resortní organizace proto mohou získat prostředky na 

výzkumnou a vývojovou činnost (účelové i institucionální) pouze od jiných poskytovatelů. 

Resortní organizace MŽP získávají institucionální podporu z prostředků Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, účelovou podporu z TA ČR a Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, dále také z programů Ministerstva vnitra, MZe, Ministerstva kultury (případně 

Ministerstva zdravotnictví), v nevýzkumných činnostech zejména z Operačního programu 

Životní prostředí. Resortní organizace SÚJB získávají institucionální podporu z kapitoly 

Ministerstva vnitra, účelovou podporu zejména z programů TA ČR, Ministerstva vnitra, částečně 

Ministerstva zdravotnictví). MZe je poskytovatelem jak účelových, tak institucionálních 

prostředků na VaVaI. 

Na základě získaných informací byly identifikovány překážky a nedostatky současného systému 

zajištění výzkumných a vývojových činností prováděných resortními organizacemi a nezbytných 

pro poskytování odborné podpory zřizovatelům, příp. ostatním ÚOSS. 

Obsah dotazníků 

- Typ organizace (včetně specifik a právní předpis, na jehož základě byla organizace 

zřízena). 

- Podíl výzkumu a vývoje celkem (hlavní a další činnost), finanční podíl na celkovém objemu 

výdajů/výnosů. 

- Podíl podpory státní správy na financování hlavní činnosti, včetně formy (institucionální 

podpory, přiděleného rozpočtu, zakázek přímo od zadavatele). 

- Podíl financování krátkodobého výzkumu - účelové podpory k celkovému objemu 

finančních prostředků na VaV podle poskytovatele (TA ČR, MZe, MŽP, Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Grantové agentury ČR). 
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- Podíl odborné podpory státní správy na financování další činnosti - podklady pro 

rozhodovací procesy státní správy, další činnost (dle zákona č. 341/2005 Sb.). 

- Názor na řízení provozních nákladů a podmínky tohoto řízení. 

- Názor na řízení kapitálových nákladů. 

- Hlavní nevyužité možnosti financování výzkumu a vývoje blokované platnou právní formou 

instituce a způsobem financování. 

- Činnosti vycházející ze zřizovací listiny. 

- Činnosti vycházející ze zákona, vyhlášky, nařízení vlády. 

- Činnosti vycházející z legislativy/požadavků Evropské unie a zahraniční spolupráce. 

- Činnosti vykonávané pro státní správu. 

Vyhodnocení dotazníků a analýza stavu 

● Existuje nepředvídatelnost a nejistota ve vypisování veřejných zakázek, vycházejících 

z výzkumných potřeb relevantních rezortů, což má dopad na plánování výzkumných 

činností resortních organizací, jejichž zřizovatel není poskytovatelem finančních 

prostředků na VaVaI. 

● Současný systém institucionálního financování neodpovídá rozsahu činnosti organizací 

v oblasti výzkumu a vývoje, který je potřebný pro řádné vykonávání související odborné 

podpory, a tím způsobuje nestabilitu jejich výzkumných činností (bez externích projektů 

a zakázek by resortní organizace nebyly schopny plnit své poslání). Jedná se zejména 

o propad financování na rozvoj těchto institucí, který souvisí se současně platnou 

Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků 

ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016)19. Systém přidělování prostředků 

institucionální podpory (dále IP) ročně neumožňuje plánovat střednědobý výhled 

rozvoje instituce20. Současný systém hodnocení výsledků VaV dle Metodiky hodnocení 

výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná 

pro léta 2013 až 2016), nemá jasná transparentní pravidla. Dochází ke stálému poklesu 

RIVových21 bodů, vzhledem ke změně Metodiky hodnocení výsledků výzkumných 

organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016) 

v průběhu několika let. Dopředu nelze vytvořit strategii pro cílenou podporu výzkumu, 

který by přinášel adekvátní ohodnocení. 

                                                             

19 Schváleno usnesením vlády č. 475 ze dne 19. června 2013, ve znění usnesení vlády č. 250 ze dne 16. dubna 2014 

a usnesení vlády č. 605 ze dne 29. července 2015. 

[http://www.vyzkum.cz/storage/att/471EC8E44A7C3AA09C01B666F1ED6B30/M2013-0815-kor2.pdf] 

20 IP slouží pro podporu činnosti výzkumné instituce a má být určitou stabilizační složkou pro její rozvoj. IP může být 

poskytována pouze vybranými poskytovateli prostředků na VaVaI podle schválené Metodiky hodnocení výsledků 

výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Její výše je ze 30 - 99 % odvislá od dosažených 

výsledků výzkumu. Výjimkou jsou výzkumné organizace Akademie věd ČR, která podstatnou část institucionální 

podpory (32 % IP v roce 2014) dostává přímo ze státního rozpočtu bez vazby na výše uvedené hodnocení. To 

nesporně zvýhodňuje tyto instituce oproti ostatním, zejména resortním výzkumným organizacím. 

21 Rejstřík informací o výsledcích dle § 32 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. 
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● Není nastavené adekvátní hodnocení výstupů VaVaI určených pro odbornou podporu 

veřejné správy. Hodnocení není transparentní. Výzkumné organizace resortu MŽP ve 

sledovaném období 2012 – 2015 získaly rozdílnou finanční institucionální podporu při 

obdobných výsledcích, finanční hodnota 1 RIV bodu je pro jednotlivé organizace 

v resortu MŽP rozdílná (viz příloha č. 4 - Závěrečná zpráva mezinárodního auditu 

výzkumu, vývoje a inovací22). 

● Řízení provozních nákladů je obtížné, protože existuje nesoulad mezi přípravou rozpočtu 

organizace a oznámením výše příspěvku na rozvoj, resp. IP. Nelze proto plánovat rozvoj 

instituce po provozní stránce, ani v oblasti lidských zdrojů. Financování musí probíhat 

kontinuálně, předvídatelně a dlouhodobě alespoň s výhledem 5 let. 

● Řízení cash flow je komplikované (prodleva mezi schvalováním poskytnutím finančních 

prostředků). 

● Obtížná je dostupnost zdrojů pro spolufinancování projektů VaV, pokud je 

partner/podnik v projektech kolaborativního výzkumu požaduje. 

● Ve většině národních programů základního i aplikovaného výzkumu je velmi omezená 

možnost získat investiční prostředky. 

● Existuje nesoulad mezi vyhláškou č. 504/2002 Sb.23 a zákonem č. 341/2005 Sb. Není 

zřejmé jak správně účtovat prodej nepotřebného majetku a kdy prostředky do fondu 

reprodukce majetku přidělit. 

● Nemožnost plného financování výzkumných projektů státem v případě, že se nejedná 

o výzkumné organizace v souladu s evropskými předpisy veřejné podpory. 

Analýza rovněž poukázala na potřebu vytvoření strategického dokumentu – resortní koncepce 

výzkumu a odborné podpory, ve kterém by byly definovány oblasti výzkumu a vývoje nezbytného 

pro tuto odbornou podporu státní správy a vyžadujícího dlouhodobou podporu, a na potřebu 

nastavení systému, který zajistí financování takového výzkumu v potřebné výši a čase. Kvalita 

výzkumných záměrů a hodnocení výstupů výzkumu by mohly být předmětem mezinárodního 

hodnocení. 

3.6. Analýza řízení odborné podpory pro výkon kompetencí ÚOSS 

Sledované ÚOSS (MŽP a SÚJB) nejsou poskytovatelem podpory VaVaI - neposkytují účelovou 

ani institucionální podporu. Své výzkumné náměty uplatňují v rámci programů vyhlašovaných 

TA ČR a Ministerstvem vnitra, popř. jinými subjekty. Sledované ÚOSS proto mají stížené 

možnosti formulace a prosazení výzkumných potřeb pro odbornou podporu státní správy ve 

svém resortu. 

 Řízení a rozsah odborné podpory a souvisejícího výzkumu a vývoje souvisí s právní formou 

a vlivem, jaký může zřizovatel uplatňovat vůči resortním organizacím (zejména možnostmi 

poskytovat finanční prostředky na stanovené činnosti). 

                                                             

22 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Závěrečná zpráva mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací 

[online]. Praha. Technopolis group. 2012. ISBN 978-80-87601-01-3 

[http://audit-vav.reformy-msmt.cz/soubory-ke-stazeni/] 

23 Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují 

v soustavě podvojného účetnictví. 
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 Přístup k organizaci a řízení získávání odborné podpory není jednotný. Ve většině případů 

jsou každoročně konkretizovány úkoly a činnosti, jež jsou pro potřeby výkonu státní správy 

vyžadovány. V některých případech je činnost resortní organizace ponechána v obecné 

rovinné zákonných požadavků či požadavků zřizovací listiny. 

 V současné době existují dvě formy způsobu financování odborné podpory poskytované 

resortními organizacemi, které vyplývají z jejich právní formy (resortní organizace, státní 

příspěvková organizace, veřejná výzkumná instituce), a to dotace a programové financování 

(kromě příspěvku od zřizovatele u státní příspěvkové organizace). 

 Vedle resortních organizací poskytují ministerstvům a ostatním ÚOSS odbornou podporu 

další externí subjekty, a to zejména v oblastech, v nichž nejsou zastoupeni odborníci 

v resortních organizacích – jde-li o zakázky stanoveného rozsahu, je dodavatel vybírán dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 Analýza ukázala, že organizace typu veřejné výzkumné instituce se v některých případech 

mohou „vzdálit“ svému zřizovateli, neboť ten, v případě, že není poskytovatelem prostředků 

na VaVaI, má jen omezený vliv na financování jejich hlavní činnosti. Tyto organizace mohou 

řešit témata VaVaI, která nesouvisejí s požadovanou odbornou podporou, ale z obecného 

hlediska VaV jsou významná a ceněná. 

 Z analýzy vyplynulo, že programové financování může zajistit resortním organizacím vyšší 

míru stability zajišťováním odborné podpory pro svého zřizovatele. 

 Analýzou právních předpisů a následnými konzultacemi byla jednoznačně potvrzena 

potřeba zajistit odbornou podporu ministerstvům a dalším orgánům státní správy a zajistit 

i s ní související výzkum a vývoj. Zároveň byla konstatována nízká operativnost současného 

systému jejího financování a administrace podpory výzkumu. Zcela chybí zajištění potřeb 

dlouhodobého výzkumu. 

 Z analýzy jednoznačně vyplynulo, že v organizační struktuře některých sledovaných ÚOSS 

není zřízen dostatečně personálně vybavený funkční útvar, který by formuloval koncepci 

odborné podpory spojenou s výzkumem, svodně zpracovával a koordinoval náměty za 

resort, a to jak z hlediska odborné podpory, tak z hlediska potřebného výzkumu a vývoje. 
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4. Zahraniční zkušenosti 

Analýza byla komplexně provedena pro situaci v resortním výzkumu a vývoji ve Spolkové 

republice Německo a se zaměřením na oblast ochrany ovzduší a vody v Rakouské republice, 

Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a Slovenské republice. 

4.1. Zajištění výzkumných a odborných činností na podporu státní správy v PO 

typu ČHMÚ ve vybraných státech 

Pro zajištění výzkumných a odborných činností na odbornou podporu státní správy v PO typu 

ČHMÚ byly analyzovány podmínky, jaké jsou v současnosti v analogických zahraničních 

organizacích jako je Slovenský hydrometeorologický ústav (Slovenská republika), Deutsche 

Wetterdienst (Spolková republika Německo), Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 

(Rakouská republika) a UK MetOffice (Spojeném království Velké Británie a Severního Irska). 

Všechny tyto instituce jsou řízeny a financovány svými zřizovatelskými ministerstvy24. Všechny 

tyto instituce hrají významnou roli v systému krizového řízení ve výše uvedených zemích 

podobně jako ČHMÚ, který je součástí krizové infrastruktury České republiky. V organizaci 

výzkumných a odborných činností v jednotlivých institucích lze nalézt drobné odlišnosti, avšak 

ve všech sledovaných zahraničních institucích platí několik základních pravidel, která 

zřizovatelské resorty uplatňují a respektují. Příslušný zřizovatelský resort prakticky ve všech 

sledovaných případech považuje resortní výzkum za zcela přirozenou a nedílnou součást 

aplikačního rozvoje oboru, v němž vykonává státní správu; považuje výzkumné a odborné 

činnosti institucí za součást strategie řízeného resortu; má rozpočtovou a plánovací 

odpovědnost k zajištění interních výzkumných a odborných činností z vnitřních zdrojů a/nebo 

ze zdrojů vnějších (např. třetích institucí) a z tohoto důvodu ve spolupráci s příslušnou institucí 

vypracovává rámcové plány výzkumných a odborných činností v horizontu alespoň 3 až 5 let (ve 

Velké Británii až 10 let); vytváří hodnotící systém efektivity výzkumných a odborných činností 

instituce; zajišťuje vlastní personální a odborné kapacity na takové úrovni, aby mohl výzkumné 

a odborné činnosti aktivně řídit, kvalifikovaně posuzovat využívání výsledků činností, jejich 

financování a aby mohl kvalifikovaně formulovat požadavky na zaměření dalšího resortního 

výzkumu a odborné podpory. 

Uvedených pět základních pravidel v jednotlivých státech doplňují další kroky, které zvyšují 

efektivitu výzkumných a odborných činností na podporu státní správy a které berou v úvahu 

národní zvláštnosti. Mezi tyto kroky patří např. legislativní opora zaměření a činností instituce, 

včetně výzkumných a odborných činností na podporu státní správy; ustavení Rady instituce, 

jejímiž členy jsou zástupci zřizovatelského resortu a dalších resortů, které činnosti instituce pro 

plnění úkolů státní správy využívají; ustavení útvaru ředitele instituce pro výzkum, který 

spolupracuje s jednotlivými sekcemi instituce a s vedením zřizovatelského resortu; ustavení 

vědecké rady instituce, jejímiž členy jsou i zástupci akademické sféry z oborů činnosti instituce, 

                                                             

24 Slovenská republika - Ministerstvo životního prostředí (Ministerstvo životného prostredia), Spolková republika 

Německo - Spolkové ministerstvo dopravy (Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung), Rakouská 

republika - Federální ministerstvo pro vědu a výzkum (Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung), 

Spojeném království Velké Británie a Severního Irska - Ministerstvo pro podnikání, inovace a dovednosti (Department 

for Business Innovation and Skills), do roku 2011 Ministerstvo obrany (Ministry of Defence). 
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resp. oborů příbuzných; výzkumné a odborné činnosti instituce se řídí obecnými legislativními 

pravidly pro provádění výzkumu a projektové činnosti; instituce uzavírá se zřizovatelským 

resortem každoroční upřesňující smlouvu o činnostech, jejíž součástí je výzkumná a odborná 

činnost. 

Vybraná specifika postavení ČHMÚ jsou uvedena v příloze č. 5. 

4.2. Analýza resortního výzkumu ve Spolkové republice Německo na úrovni 

státu 

Rada pro vědu v roce 2004 zadala soubor studií pro zhodnocení stavu federálního resortního 

výzkumu. Cílem studie bylo posoudit kvalitu federálního resortního výzkumu a navrhnout možnosti 

jeho zlepšení.25 

V projektu bylo hodnoceno celkem 52 federálních resortních organizací, které poskytují odbornou 

podporu a zároveň se věnují výzkumu. Studie probíhala v letech 2004 až 2007, bylo provedeno 13 

nezávislých hodnocení, řada slyšení, sběr dat na ministerstvech a federálních organizacích. 

Byly identifikovány problémy obdobného charakteru jako v České republice. Zejména se jednalo 

o rozpor mezi potřebou poskytovat odbornou podporu a kvalitně provádět výzkum (časový 

stres, řada úkolů vs. úsporná opatření mají za následek, že se zaměstnanci nemohou dostatečně 

nevěnovat výzkumu a vývoji, ani řádně vykonávat odbornou podporu). 

Byly identifikovány nedostatky na straně zkoumaných institucí, a to rozdílná kvalita poskytování 

odborné podpory ze strany institucí, nedostatečný podíl výzkumu v činnosti zaměstnanců (podíl 

výzkumu a vývoje: 15 organizací - více než 50 %, 11 organizací - do 10 %), nízká ochota 

získávání dodatečných prostředků zapojením do projektů, nízká či žádná publikační činnost 

u řady pracovníků, nízká soutěživost pracovníků i institucí, rovněž nedostatky na straně 

centrálních úřadů jako např. neexistence koncepce, nedostatky v zadávání výzkumných potřeb. 

Byla navržena klíčová doporučení: důraz na plánování - krátkodobý, střednědobý dlouhodobý 

plán; přesná definice výzkumných témat a termínů ze strany resortů; potřeba vyváženosti mezi 

odbornou podporou a výzkumem, zajištění základny pro výzkum a vývoj, vytváření míst ve 

výzkumu a vývoji; získání dalších prostředků, ustavení vědeckých orgánů v institucích i na 

ministerstvech a další. 

Výzkumná činnost spojená s odbornou podporou poskytovanou státním institucím je považována 

za veřejný zájem. Stát potřebnou odbornou podporu v prioritních oblastech, i výzkum s ní spojený, 

financuje formou přímých vztahů mezi jednotlivými centrálními úřady a resortními organizacemi. 

To znamená, že resortním organizacím jsou zaručeny stabilní podmínky potřebné jak pro kvalitní 

odbornou podporu, tak i kvalitní výzkumnou činnost. Veřejnými zakázkami jsou financována spíše 

okrajová témata s menším rozsahem. Instituce jsou pobízeny k získání dodatečných zdrojů, ale i ty 

by z hlediska objemu neměly být převažující částí rozpočtu. 

                                                             

25 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Rolle und künftigen Entwicklung der Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben 

[online]. Berlín. 2007 

[http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/7702-07.pdf] 
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5. Návrhy opatření26 

5.1. Opatření realizovatelná v krátkodobém horizontu (rok 2015/2016) 

1. Jednotlivé útvary ÚOSS uvedou požadavky na poskytnutí odborné podpory pro výkon svých 

působností a požadavky na související výzkumnou a vývojovou činnost. Ke zpracování 

požadavků využijí zřizovací listiny příslušných resortních organizací a podklady zpracované 

organizacemi. Systematická odborná podpora je přednostně zajišťována resortními 

organizacemi. 

2. Na základě údajů uvedených jednotlivými útvary vypracuje ÚOSS souhrnný dokument, ve 

kterém budou požadavky na odbornou podporu a požadavky na související výzkumnou 

a vývojovou činnost řazeny podle priorit, bude uveden obsah a rozsah činnosti, očekávané 

výsledky a výstupy, budou uvedeny potřebné personální kapacity, náklady spojené s jejich 

realizací a způsob financování. Dokument bude předložen ke schválení vedení ÚOSS. 

ÚOSS tímto způsobem zjistí definovanou odbornou podporu pro své potřeby a zároveň 

identifikuje související výzkum. 

Financování odborné podpory pro činnost ÚOSS je v zásadě možné zajistit čtyřmi způsoby 

(podrobněji viz příloha 6), a to: 

 v případě OSS a státní příspěvkové organizace přímo rozpočtovými výdaji ÚOSS 

(zpravidla zřizovatele), 

 z rozpočtu ÚOSS prostřednictvím dotačního systému, 

 z rozpočtu ÚOSS prostřednictvím systému programového financování, 

 přímými úhradami provedených výkonů odborné podpory na základě fakturace 

od instituce poskytující odbornou podporu. 

Volba vhodné formy financování odborné podpory může do jisté míry přispět ke zvýšení 

efektivnosti vynakládaných prostředků. Pracovní skupina se po podrobné diskusi přiklonila 

k financování odborné podpory prostřednictvím programového financování. 

3. Na základě schváleného dokumentu zpracuje ÚOSS program financování odborné podpory. 

V případě programového financování, předloží tento program ke schválení Ministerstvu 

financí. 

4. ÚOSS předá návrhy projektů výzkumu a vývoje (zpracované podle identifikovaných potřeb) 

TA ČR k zařazení do připravovaného programu BETA 2. 

TA ČR připraví ke schválení program navazující na stávající program BETA (BETA 2) s možností 

alokace finančních prostředků na podprogramy/oblasti formulované pro jednotlivé ÚOSS dle 

věcného zaměření (např. životního prostředí a jaderné bezpečnosti – oblasti působnosti 

pilotních ÚOSS) nebo připraví samostatné programy zaměřené na tyto oblasti a využije další 

výzkumné potřeby návazné na výzkum a vývoj pro potřeby ÚOSS případně identifikované 

                                                             

26 Návrhy opatření jsou součástí Modelu a opatření pro odbornou podporu státní správy se specifickým zaměřením na 

oblast VaVaI. V tomto dokumentu jsou uvedeny ve zkrácené verzi (příloha 5). 
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resortními výzkumnými organizacemi k vyhlášení soutěží v dalších programech (zejména 

programy EPSILON27 a OMEGA28). 

5.2. Opatření realizovatelná ve střednědobém horizontu (rok 2017 – 2019) 

1. ÚOSS ustaví vědeckou radu, která se bude zejména podílet na formulaci výzkumných 

a vývojových úkolů spojených s poskytovanou odbornou podporou, bude hodnotit plnění 

těchto úkolů a hodnotit činnost resortních výzkumných organizací a bude se vyjadřovat ke 

Koncepci odborné podpory a souvisejícího výzkumu a vývoje. 

2. ÚOSS zajistí odpovídající personální obsazení (s příslušnými znalostmi a odborností), které 

mu umožní co nejpřesněji formulovat požadavky na odbornou podporu a s tím související 

výzkumnou a vývojovou činnost, formulovat zaměření dalšího resortního výzkumu, včetně 

systému financování, a kvalifikovaně posuzovat výsledky těchto činností (vyškolení 

úředníků, případně vytvoření samostatného útvaru pro koordinaci požadavků na odbornou 

podporu a výzkumnou a vývojovou činnost). 

3. ÚOSS iniciuje ustavení Rady pro odbornou činnost a výzkum v resortních organizacích, a to 

i u těch, které nejsou výzkumnými organizacemi, jejímiž členy budou i zástupci dalších 

výzkumných organizací a institucí. Za ustavení Rady je odpovědný ředitel příslušné resortní 

organizace. 

4. ÚOSS zpracuje střednědobou Koncepci odborné podpory a souvisejícího výzkumu a vývoje 

(dále Koncepce) podle jednotné metodiky (Metodika přípravy veřejných strategií schválená 

usnesením vlády č. 318 z 2. května 2013), která bude obsahovat definování potřeb odborné 

podpory pro výkon státní správy v působnosti resortu (tj. okruhy působnosti a navazující 

potřebu odborné podpory, identifikaci potenciálního poskytovatele odborné podpory - 

resortní organizace, či jiný subjekt, identifikaci potřeb výzkumu a vývoje bezprostředně 

souvisejícího s odbornou podporou. Koncepce bude zároveň obsahovat i odůvodněný odhad 

nákladů na odbornou podporu a odůvodněný odhad nákladů na související výzkum. 

Dokument tak bude souborem věcných, časových a finančních podmínek naplňování 

požadavků ÚOSS a bude schvalován na šestileté období. 

Při zpracování Koncepce je nezbytná úzká součinnost ÚOSS – zpracovatele s poskytovateli 

odborné podpory a souvisejícího výzkumu – zejména jím zřízenými resortními 

organizacemi, případně dalšími ÚOSS. Při zpracování koncepce bude vycházet z podkladů 

zpracovaných dle bodu 5.1.2. tohoto dokumentu. Zohledněny by měly být i strategické 

dokumenty a požadavky ostatních ÚOSS na odbornou podporu z příslušné oblasti 

(tj. odborná podpora poskytována resortními organizacemi jinému ÚOSS, odlišnému od 

resortu zřizovatele). Touto syntézou bude vyloučena případná duplicita potřeb odborné 

podpory předkládaných z různých ÚOSS. 

                                                             

27 Program EPSILON - program TA ČR na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje byl schválen 

usnesením vlády č. 987 ze dne 18. prosince 2013. 

28 Program OMEGA - program TA ČR na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního 

vývoje byl schválen usnesením vlády č. 56 ze dne 19. ledna 2011. 
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Pro zpracování podkladů ke Koncepci se doporučuje na úrovni ÚOSS přijmout Metodiku 

zjištění potřeb odborné podpory a s ní souvisejícího výzkumu, která mimo jiné nastaví 

pravidla pro komunikaci v rámci resortu i mezi ÚOSS navzájem.  

5. Na základě Koncepce stanoví ÚOSS dlouhodobější úlohy resortních organizací a zpracují 

programy financování odborné podpory, v případě Programového financování, předloží 

tyto Programy MF ke schválení. 

6. Pilotní ÚOSS (MŽP a SÚJB) iniciuje u MF přípravu návrhu novely zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech, kterým bude upraven institut programového financování 

odborné podpory poskytované resortními výzkumnými institucemi. 

5.3. Opatření realizovatelná v dlouhodobém horizontu (s účinností po roce 

2020) 

Hlavním nástrojem bude zpracování návrhů novel právních předpisů, příp. jiných závazných 

dokumentů, které umožní realizaci navrhovaných opatření s jasně legislativně definovaným 

pojmem „odborné podpory”, a to včetně zakotvení vhodných nástrojů pro její financování, 

a „výzkumu a vývoje bezprostředně souvisejícího s poskytovanou odbornou podporou“. 

1. Vládě by měl být předložen návrh usnesení, kterým uloží všem ÚOSS zpracovat a předložit 

jí ke schválení Koncepci (viz bod 5.2.4.) na období 6 let. Předkladatelem návrhu by mělo 

být MŽP ve spolupráci s SÚJB a TA ČR. 

2. ÚOSS předloží vládě ke schválení Koncepci. 

3. Vláda svým usnesením uloží: 

 ministrům a ostatním vedoucím ÚOSS zpracovat program financování odborné 

podpory státní správy v rozsahu jejich působnosti, 

 Radě pro výzkum, vývoj a inovace zapracovat dlouhodobé potřeby VaVaI do 

Národní politiky VaVaI České republiky, 

 poskytovatelům podpory na VaVaI (včetně TA ČR) zohlednit požadavky na 

výzkum a vývoj, související s odbornou podporou státní správy, při zpracování 

programů účelové podpory tak, že s výkonem státní správy bezprostředně 

související výzkum a vývoj bude zcela hrazen ze státního rozpočtu a v hodnocení 

resortních výzkumných organizací bude pro potřeby institucionálního 

financování náležitě zohledněna jejich primární role odborné podpory. 

4. Vládě by měl být předložen návrh usnesení, kterým bude rozšířeno poskytování 

institucionální podpory VaVaI na všechny ÚOSS, které jsou zřizovateli výzkumných 

organizací a které pro výkon své působnosti požadují odbornou podporu spojenou 

s výzkumem a vývojem. Navrhuje se institucionální podporu poskytovat resortním 

výzkumným organizacím na základě výkonnostních smluv. 

5. Upravit v Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků 

ukončených programů nově činnosti bezprostředně související s odbornou podporou 

poskytovanou ÚOSS. 
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6. Připravit návrh novely zákona č. 130/2002 Sb., kterým bude zavedena definice „odborná 

podpora státní správy“ a tato oblast bude mít samostatná pravidla hodnocení 

a financování. 

7. Připravit legislativní opatření pro zajištění náležitého zařazení odborné podpory státní 

správy do obligatorních výdajů státního rozpočtu. Toto iniciovat materiálem, který do 

vlády na základě návrhu předchozích kroků připraví MŽP ve spolupráci s SÚJB a TA ČR.
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6. Závěr 

Tento dokument, zabývající se shrnutím provedených analýz, upozorňuje na základní poznatky 

v oblasti podpory VaVaI a v oblasti podpory posilování odborných kapacit organizací veřejné 

správy. Tyto poznatky budou využity k hlavnímu účelu projektu, tedy k optimalizaci zabezpečení 

odborného zázemí pro podporu rozhodování státních orgánů, optimalizaci výdajů státu na jeho 

výkon a využívání nových inovativních řešení při výkonu státní správy založením 

systematického doprovodného výzkumu prováděného odborným zázemím státních orgánů. 

Navržená opatření se opírají nejen o podrobnou analýzu současného stavu v České republice, ale 

vychází i ze zahraničních zkušeností. K dané problematice bylo přistupováno jak z pohledu 

orgánů státní správy a poskytovatelů, tak i z pohledu potenciálních příjemců podpory VaVaI. 

V návaznosti na provedené analýzy bude vytvořen model pro nové nastavení odborné podpory 

veřejné správy (se zaměřením na VaVaI). 
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7. Seznam použitých zkratek 

Zkratka Název 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

CENIA Česká informační agentura pro životní prostředí (OSS) 

ČGS Česká geologická služba (SPO) 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav (SPO) 

EDS Evidenční Dotační Systém 

KA 2 Klíčová aktivita 2 Nastavení nového rámce pro odbornou podporu veřejné správy 

Koncepce Koncepce odborné podpory a souvisejícího výzkumu a vývoje 

MZE Ministerstvo zemědělství (resort) 

MŽP Ministerstvo životního prostředí (resort) 

OSS Organizační složka státu 

PO Příspěvková organizace 

RIV Rejstřík informací o výsledcích VaVaI (dle zákona č. 130/2002 Sb. a Nařízení vlády 

č. 397/2009 Sb.) 

SMVS Správa Majetku ve Vlastnictví Státu 

SPO Státní příspěvková organizace 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost (resort) 

SÚJCHBO Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. 

SÚRO Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. 

ÚOSS Ústřední orgán státní správy 

ÚZeI Ústav zemědělských informací 

VaVaI Výzkum a vývoj a inovace 

VO Výzkumná organizace 

VÚKOZ Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví Silva Taroucy, v.v.i. 

VÚMOP*) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.  

VÚPP*) Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.  

VÚRV*) Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.  

VÚVeL*) Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.  

VÚV T. G. Masaryka Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v.v.i. 

VÚZT*) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.  

VÚŽV*) Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  

Zákon č. 341/2005 Sb. Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění 

Zákon č. 130/2002 Sb. Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 

Zákon č. 218/2000 Sb. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění 

Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, v platném znění 

Poznámka: *) částečně analyzované 
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Příloha č. 1: Příklad dlouhodobé potřeby odborné podpory – reporting 

Povinnost pravidelného dlouhodobého reportingu, která pro Českou republiku vyplývá 

z právních předpisů, mezinárodních úmluv, kterými je Česká republika vázána a ze členství 

v Evropské unii a mezinárodních organizacích (např. Organizaci pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj, Organizace spojených národů, Světové zdravotnické organizaci, Organizaci pro výživu 

a zemědělství) se větší či menší měrou dotýká prakticky všech ÚOSS. 

Jako příklad orgánu s vysokou mírou reportingových povinností lze uvést MŽP. Povinnosti 

předávat informace pro toto ministerstvo vyplývají zejména: 

 z členství České republiky v Evropské unii vyplývá nejméně 77 povinných 

reportingových položek, přičemž každá položka zahrnuje další četné podpoložky, často 

vyžadující vysoké množství vstupních dat a jejich náročné zpracování, 

 z 24 mezinárodních úmluv k ochraně životního prostředí, jichž je Česká republiky 

smluvní stranou (nejnáročnější reportingové povinnosti vyplývají z úmluv a navazujících 

protokolů v oblasti klimatu a ovzduší), 

Obsahem reportingu nejsou pouze data získaná fyzickým monitoringem, ale v řadě případů také 

zpracování a vyhodnocení těchto dat pomocí matematických modelů, aktualizace indikátorů, 

příprava projekcí a prognóz a příprava pravidelných podrobných hodnotících zpráv. 

V souladu se současným světovým trendem je řada výsledků sledování stavu a vývoje životního 

prostředí reportována ve formě indikátorů (každoročně je nutno aktualizovat hodnoty nejméně 

100 indikátorů, z nichž mnohé vyžadují vysoké množství vstupních dat náročných jak z hlediska 

samotného získání, tak i zpracování). 

Reporting v oblasti životního prostředí má charakter dlouhodobě opakované (ve většině případů 

každoročně) a vysoce odborné činnosti, která musí být v řadě případů podporována výzkumem 

a vývojem (experimentální metody, expertní systémy, matematické modely). Reporting tak tvoří 

významnou část odborné podpory státní správy v oblasti posuzování a řízení stavu životního 

prostředí. Největší objem činností v oblasti reportingu a aktualizace indikátorů připadá 

v resortu MŽP na: 

 ČHMÚ (ovzduší, klima, meteorologie, částečně voda), 

 AOPK ČR (biodiverzita), 

 CENIA (odpady, informační systém statistiky a reportingu, klíčové indikátory, 

Integrovaný registr znečištění, REACH29, CLP30, INSPIRE31), 

 VÚV T. G. Masaryka (ekologický a chemický stav vod). 

                                                             

29 REACH je zkratka pro chemickou politiku Evropské unie, která vychází z jeho obsahu - registrace, evaluace 

(hodnocení), autorizace (povolování) a omezování chemických látek 

30 z angl. Classification, Labelling and Packaging of substances and mixture 

31 z angl. INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe 
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Z uvedených charakteristik reportingu (nejenom) v resortu vyplývají následující závěry: 

 ad hoc přístup k zajištění reportingových povinností není vhodný, protože se jedná 

o činnosti dlouhodobé a každoročně opakované, k jejichž provozování je často nezbytné 

pořízení nákladného technického vybavení (např. síť monitorovacích stanice kvality 

ovzduší), 

 optimálním řešením je ustavení/využití institucí odborné podpory státní správy se 

zajištěným dlouhodobým institucionálním financováním, 

 vzhledem k určité potřebě realizace výzkumu a vývoje ke zkvalitnění výše uvedených 

činností je vhodné v rámci těchto institucí ustanovit výzkumné entity, jejichž charakter 

by umožnil získávání prostředků zacílených na podporu výzkumu a vývoje, které jsou 

instituci jako celku nedostupné. 
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Příloha č. 2: Vybraná ustanovení relevantních právních předpisů 

A) Zákon č. 130/2002 Sb. 

HLAVA I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

§ 2 

Vymezení pojmů 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) základním výzkumem teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména za 

účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných 

skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi,  

b) aplikovaným výzkumem teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových 

poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, 

postupů nebo služeb, 

(2) Pro účely poskytování podpory je  

a) poskytovatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který 

rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje, 

b) uchazečem organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající 

se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází 

o poskytnutí podpory,  

c) příjemcem uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem 

rozhodnuto, 

d) výzkumnou organizací právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační 

jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem 

1. jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj 

a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; 

jde-li o územní samosprávný celek, ustanovení o hlavním účelu výzkumné 

organizace se vztahuje na jeho organizační složku, 

2. která zisk zpětně investuje do činností podle bodu 1, 

3. k jejímž výzkumným kapacitám nebo výsledkům podle písmene k) nemají 

přednostní přístup subjekty provádějící ekonomickou činnost spočívající v nabídce 

zboží nebo služeb, které by na ni mohly uplatňovat vliv, 

e) infrastrukturou zařízení nebo podpůrná činnost výzkumu, vývoje a inovací, která je 

podporována z veřejných prostředků a která může zahrnovat 

1. služby pro výzkum, vývoj a inovace, 

2. speciální výzkumná zařízení, včetně jejich pořízení, souvisejících investic a zajištění 

jejich činnosti, která jsou nezbytná pro část výzkumné a vývojové činnosti a která 

jsou zřizována výzkumnými organizacemi pro využití pouze jimi samými, 
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3. systémy pořizování a uchování dat, 

4. činnost právnických osob zajišťujících administrativu a financování výzkumu, 

vývoje a inovací, 

5. ověřování výsledků výzkumu a vývoje, zajišťování práv k nim a jejich rozšiřování, 

f) velkou infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovace jedinečné výzkumné zařízení, včetně 

jeho pořízení, souvisejících investic a zajištění jeho činnosti, které je nezbytné pro 

ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou 

náročností a které je schvalováno vládou a zřizováno jednou výzkumnou organizací pro 

využití též dalšími výzkumnými organizacemi (dále jen „velká infrastruktura“), 

g) veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích zakázka na služby v aplikovaném 

výzkumu, vývoji nebo inovacích pro potřeby poskytovatele nebo správního úřadu, který 

není poskytovatelem, pokud jsou tito jedinými uživateli výsledku podle písmene k), která 

je zadána příjemci v rámci programu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací postupem 

podle zákona o veřejných zakázkách a realizována na základě smlouvy o poskytnutí 

podpory podle tohoto zákona, popřípadě na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory 

(§ 9 odst. 5 a 6), je-li příjemce organizační složkou státu nebo organizační jednotkou 

ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem (dále jen „veřejná zakázka“), 

h) programem výzkumu, vývoje a inovací soubor věcných, časových a finančních 

podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů 

1. aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhlášených poskytovatelem ve veřejné 

soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo v zadání veřejné zakázky na jednotlivé 

projekty [písmeno i)] v rámci programu, 

2. mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji realizované na 

základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, včetně spolupráce 

realizované na základě právních aktů vydaných k provedení těchto smluv, nebo 

3. operačních programů ve výzkumu, vývoji a inovacích, (dále jen „program“), 

i) projektem výzkumu, vývoje a inovací soubor věcných, časových a finančních 

podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů ve výzkumu, vývoji a inovacích 

formulovaný uchazečem ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo 

poskytovatelem v rámci zadání veřejné zakázky (dále jen „projekt“), 

j) dalším účastníkem projektu organizační složka státu nebo organizační jednotka 

ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba nebo fyzická 

osoba, jejíž účast na projektu je vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel 

smlouvu o účasti na řešení projektu, 

k) výsledkem výzkumu, vývoje a inovací jsou 

1. v základním výzkumu nové vědomosti o základních principech jevů, procesů nebo 

pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném 

vědním oboru, 

2. v aplikovaném výzkumu nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů 

nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny 
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podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné 

činnosti nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky 

a dovednosti pro potřeby poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud vznikly při 

plnění veřejné zakázky, 

3. ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo 

služeb, 

4. v inovacích nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby, 

zavedené do praxe, 

(dále jen „výsledek“), 

l) způsobilými náklady takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které 

mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo 

v souvislosti s nimi, a to 

1. osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle 

zákona o vysokých školách, 

2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku, 

3. další provozní náklady nebo výdaje, 

4. náklady nebo výdaje na služby, 

5. doplňkové náklady nebo výdaje, 

m) uznanými náklady takové způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

které poskytovatel schválí a které jsou zdůvodněné. 

HLAVA II 

PŘEDMĚT A ZPŮSOBY PODPORY 

Předmět podpory, způsoby jejího poskytování a poskytovatelé 

§ 3 

nadpis vypuštěn 

(1) Podporu, včetně podpory infrastruktury a podpory velké infrastruktury, lze poskytnout 

jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, a to jako účelovou nebo 

institucionální podporu. 

(2) Účelovou podporu lze poskytnout na 

a) grantový projekt, ve kterém příjemce cíle a způsoby řešení v základním výzkumu 

stanovuje sám ve skupině grantových projektů vyhlášené poskytovatelem, 

b) programový projekt, ve kterém příjemce vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých 

podmínek přispěje k naplnění cílů programu; řešení programového projektu může 

obsahovat i nezbytné činnosti základního výzkumu, pokud na ně navazují činnosti 

aplikovaného výzkumu, vývoje nebo inovací, 
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c) specifický vysokoškolský výzkum, kterým je výzkum prováděný studenty při 

uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů 

a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním, 

d) velkou infrastrukturu. 

(3) Institucionální podporu lze poskytnout na 

a) dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí 

dosažených výsledků, 

b) mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, realizovanou na základě 

mezinárodních smluv, včetně spolupráce realizované na základě právních aktů vydaných 

k jejich provedení, jako 

1. poplatky za účast České republiky v mezinárodních programech výzkumu a vývoje, 

2. poplatky za členství v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje, nebo 

3. finanční podíly z prostředků České republiky na podporu projektů mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, pokud je tento finanční podíl možno 

hradit z veřejných prostředků a pokud jsou projekty podporovány z rozpočtu jiných 

států nebo z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků mezinárodních organizací, 

c) operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo na jejich část zajišťující cíle 

ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

d) zabezpečení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále na zadání veřejné 

zakázky, včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených 

výsledků, a dále na vyhodnocení podmínek pro poskytnutí podpory na specifický 

vysokoškolský výzkum, velkou infrastrukturu nebo mezinárodní spolupráci České 

republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích, a to až do celkové výše 2,5 % prostředků 

poskytovatele na výzkum, vývoj a inovace v daném kalendářním roce, s výjimkou 

nákladů orgánů hrazených podle písmene f), 

e) věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací nebo 

finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, vývoje a inovací, kde podmínky 

pro ocenění stanoví vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 

f) náklady spojené s činností Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Grantové agentury České 

republiky, Technologické agentury České republiky a Akademie věd České republiky. 

§ 4 

nadpis vypuštěn 

(1) Účelová podpora je poskytována formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám 

nebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních 

samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstva zabývajících se výzkumem 

a vývojem na 

a) grantové projekty z výdajů Grantové agentury České republiky, 
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b) programové projekty v průřezových a odvětvových oblastech výzkumu, vývoje a inovací, 

které stanoví vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace v Národní politice 

výzkumu, vývoje a inovací, z výdajů na výzkum, vývoj a inovace příslušného 

poskytovatele účelové podpory v dané oblasti, 

c) programové projekty z výdajů Technologické agentury České republiky, 

d) projekty řešené v rámci programu územního samosprávného celku z jeho výdajů na 

výzkum, vývoje a inovace, 

e) projekty programů mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji, 

projekty velkých infrastruktur schválených vládou a specifický vysokoškolský výzkum z 

výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

(2) Institucionální podpora je poskytována z výdajů na výzkum, vývoj a inovace na 

a) dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí 

dosažených výsledků formou dotace právnickým osobám anebo zvýšením výdajů 

organizačních složek státu, organizačních složek územních samosprávných celků nebo 

organizačních jednotek ministerstva zabývajících se výzkumem a vývojem 

1. jejich zřizovatelem, pokud z jeho rozpočtové kapitoly, v případě územního 

samosprávného celku z jeho rozpočtu, lze výzkum, vývoj a inovace podporovat, 

2. Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem zemědělství podle 

působnosti, pokud je výzkumná organizace zřízena podle soukromého práva, 

3. Ministerstvem vnitra, pokud výzkumná organizace provádí převážně bezpečnostní 

výzkum, 

4. Ministerstvem obrany, pokud je výzkumná organizace jeho organizační jednotkou, 

5. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pokud nelze poskytovat 

institucionální podporu podle bodů 1 až 4, 

b) mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji podle § 3 odst. 3 písm. b) 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

c) operační programy ve výzkumu, vývoji a inovacích Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu podle působnosti, 

d) činnosti podle § 3 odst. 3 písm. c) až e) příslušným poskytovatelem a Radě pro výzkum, 

vývoj a inovace prostřednictvím rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky. 

HLAVA III 

PODMÍNKY PODPORY 

§ 7 

Poskytnutí podpory 

(1) Podpora vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a musí být poskytnuta 

v souladu s příslušnými předpisy a pravidly Evropských společenství, upravujícími státní 

podporu výzkumu, vývoje a inovací. 
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(2) Podpora může být poskytnuta pouze na způsobilé náklady. 

(3) Podpora nemůže být poskytnuta 

a) fyzické osobě pravomocně odsouzené pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání této osoby, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin 

proti majetku, 

b) právnické osobě pravomocně odsouzené pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání (činnosti) této osoby, nebo pro trestný čin hospodářský nebo 

trestný čin proti majetku, pokud se na tuto osobu podle zákona nehledí, jako by nebyla 

odsouzena. 

(4) Účelovou podporu poskytne poskytovatel po provedení veřejné soutěže ve výzkumu, 

vývoji a inovacích podle tohoto zákona nebo na základě zadání veřejné zakázky podle 

zákona o veřejných zakázkách, s výjimkou případů podle odstavců 5 a 6 a těch projektů 

mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, kde výběr projektů proběhl na 

mezinárodní úrovni. 

(5) Účelovou podporu na projekty velké infrastruktury poskytne poskytovatel po schválení 

projektu vládou. Při předložení návrhu projektu velké infrastruktury vládě ke schválení 

se postupuje obdobně podle § 5 odst. 2 věty první až třetí. 

(6) Na specifický vysokoškolský výzkum je poskytována účelová podpora podle pravidel 

schvalovaných vládou, ve kterých jsou stanoveni příjemci podpory, kritéria a způsob 

poskytování podpory. 

(7) Institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě 

zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální 

podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu 

podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 

letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace. 

Poskytovatel může výši podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího 

mezinárodně uznávaných metodik, které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a 

pravidly úpravy podpory před jejím poskytnutím zveřejní. Poskytovatel dále 

v institucionální podpoře zohlední i výši nepřímé podpory, která byla výzkumné 

organizaci poskytnuta v předchozích letech formou úlev od daňových povinností. 

(8) Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci je poskytována podle § 3 odst. 3 

písm. b) 

a) bodu 1 a 2 prostřednictvím toho orgánu či organizace, které Českou republiku zastupují,  

b) bodu 3 na základě žádosti, kterou předloží poskytovateli uchazeč, vybraný v souladu 

s pravidly příslušného programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. 

§ 8 

Použití podpory 

(1) Příjemce vede v souladu se zákonem o účetnictví pro každý projekt, pro poskytnutou 

institucionální podporu a pro další činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích podporované 

z veřejných prostředků podle § 3 odst. 2 a 3 oddělenou evidenci o vynaložených výdajích 
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nebo nákladech a v rámci této evidence sleduje výdaje nebo náklady hrazené z podpory. 

Způsob této evidence stanoví na základě zákona o účetnictví příjemce. 

(2) Z účelové podpory projektu lze hradit uznané náklady na výzkum, vývoj a inovace 

prováděný příjemcem, popřípadě dalším účastníkem projektu. 

(3) Při pořízení hmotného a nehmotného majetku pro činnost ve výzkumu, vývoji 

a inovacích lze do způsobilých nákladů zahrnout pouze takovou část nákladů na jeho 

pořízení, která odpovídá předpokládanému využití pro danou činnost ve výzkumu, vývoji 

a inovacích. 

(4) Z institucionální podpory může příjemce hradit náklady na činnosti ve výzkumu, vývoji 

a inovacích jiné výzkumné organizace, pokud jsou tyto činnosti předmětem spolupráce 

ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi výzkumnými organizacemi na základě písemné 

smlouvy. 

(5) V případě, že v projektu není podrobně specifikován předmět služby nebo pořízení 

hmotného nebo nehmotného majetku ve výzkumu, vývoji a inovacích, včetně ceny 

a kurzu platného v době podání návrhu projektu a dodavatele, postupuje příjemce podle 

zákona o veřejných zakázkách. 
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B) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 

ČÁST SEDMÁ 

Hospodaření veřejné výzkumné instituce 

§ 21 

(1) Veřejná výzkumná instituce je povinna majetek využívat k realizaci hlavní činnosti. 

K další nebo jiné činnosti může majetek využívat jen, stanoví-li tak tento zákon; další 

nebo jiná činnost veřejné výzkumné instituce nesmí být hrazena z veřejných prostředků 

určených na podporu výzkumu. 

(2) Veřejná výzkumná instituce může kromě své hlavní činnosti provádět i činnosti, které 

nejsou výzkumem nebo jeho infrastrukturou, kde 

a) další činností je činnost prováděná na základě požadavků příslušných organizačních 

složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná 

z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů, 

b) jinou činností je činnost hospodářská prováděná za účelem dosažení zisku. 

(3) Další nebo jinou činnost může veřejná výzkumná instituce provádět pouze za podmínky, 

že  

a) navazují na hlavní činnost veřejné výzkumné instituce, 

b) jsou prováděny za účelem účinnějšího využití majetku a lidských zdrojů veřejné 

výzkumné instituce, 

c) není ohrožena hlavní činnost veřejné výzkumné instituce, 

d) náklady a výnosy každé z uvedených činností jsou v účetnictví vedeny odděleně, 

e) jejich předmět a podmínky jejich provádění jsou stanoveny ve zřizovací listině veřejné 

výzkumné instituce a jsou v souladu se zvláštními právními předpisy, 

f) výnosy z těchto činností dosahují alespoň skutečně vynaložených nákladů. 

(4) Výsledek hospodaření veřejné výzkumné instituce je tvořen výsledkem hospodaření 

v hlavní činnosti a výsledkem hospodaření v další a jiné činnosti po zdanění. 

(5) Pokud je na konci účetního období výsledkem hospodaření v další nebo jiné činnosti 

ztráta, veřejná výzkumná instituce neprodleně takovou činnost ukončí.  

(6) Zisk po zdanění veřejná výzkumná instituce využívá nejprve k úhradě případné ztráty 

z minulých období a dále prostřednictvím fondů k podpoře hlavní činnosti. Prostředky 

podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků může veřejná výzkumná 

instituce použít pouze k účelu, ke kterému jí byly poskytovatelem poskytnuty, a to 

i v případě jejich převodu do fondu účelově určených prostředků podle § 26. 
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C) Zákon č. 137/2006 Sb. 

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 18 

Obecné výjimky z působnosti zákona 

(1) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže 

a) by uveřejněním podle § 146 nebo uveřejněním písemné výzvy k podání nabídek ve 

zjednodušeném podlimitním řízení došlo k vyzrazení utajované informace), 

b) jde o veřejné zakázky, jejichž předmětem je výroba vojenského materiálu nebo obchod 

s ním, a tento postup je nezbytný k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů České 

republiky; tento postup přitom nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské 

soutěže na vnitřním trhu Evropské unie s výrobky, které nejsou určeny výlučně 

k vojenským účelům, 

c) jejich předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji, s výjimkou případů, kdy cena za 

provedení výzkumu a vývoje je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným 

uživatelem výsledků výzkumu a vývoje, 

d) jejich předmětem je nabytí, nájem nebo pacht existujících nemovitostí, bytů či 

nebytových prostor nebo s nimi souvisejících práv, vyjma veřejných zakázek, jejichž 

předmětem jsou finanční služby související s takovým nabytím, nájmem nebo pachtem, 

bez ohledu na to, zda tyto finanční služby mají být poskytnuty před či po uzavření 

smlouvy na nabytí, nájem nebo pacht existujících nemovitých věcí nebo s nimi 

souvisejících práv, 

e) jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému 

zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto 

veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný 

zadavatel má výlučná majetková práva v určité osobě, zejména pokud disponuje sám 

veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v takové osobě, nebo pokud taková 

osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek 

a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové osoby, 

f) jde o poskytování rozhodčích a smírčích služeb, 

g) jejich předmětem je nabytí, nájem nebo pacht závodu, nebo 

h) se jejich zadávání řídí zvláštními procesními pravidly a jsou zadávány určitému 

dodavateli či dodavatelům v návaznosti na mezinárodní smlouvu týkající se pobytu 

ozbrojených sil jiných států na území České republiky nebo vyslání ozbrojených sil České 

republiky na území jiných států, jíž je Česká republika vázána. 

(2) S výjimkou veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti není zadavatel 

povinen zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona rovněž tehdy, jestliže  

a) jde o veřejné zakázky, které jsou zadávány v rámci zvláštních bezpečnostních opatření, 
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b) jejich předmětem je vydání nebo převod cenných papírů či jiných finančních nástrojů 

nebo jiné operace prováděné zadavatelem za účelem získání peněžních prostředků či 

kapitálu, popřípadě finanční služby související s takovými operacemi, 

c) jejich předmětem jsou služby poskytované Českou národní bankou při výkonu její 

působnosti podle zvláštních právních předpisů, 

d) jde o veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem, spočívající v nabývání, přípravě, 

výrobě nebo společné výrobě programového obsahu určeného pro vysílání nebo 

distribuci, a o veřejné zakázky týkající se vysílacího času,  

e) jejich hlavním účelem je umožnit veřejnému zadavateli poskytování nebo provozování 

veřejné telekomunikační sítě nebo poskytování veřejných telekomunikačních služeb 

podle zvláštního právního předpisu, 

f) jde o veřejné zakázky na služby zadávané veřejným zadavatelem jinému 

veřejnému zadavateli nebo několika zadavatelům na základě výhradního práva 

přiznaného zvláštním právním předpisem nebo uděleného na základě zvláštního 

právního předpisu, 

g) jejich předmětem jsou služby znalce nebo tlumočníka ustanoveného příslušným 

orgánem pro účely soudního, správního, rozhodčího nebo jiného obdobného řízení 

včetně přípravného řízení trestního, 

h) jsou zadávány podle zvláštních postupů či pravidel mezinárodní organizace, nebo  

i) jsou zadávány podle zvláštních postupů stanovených mezinárodní smlouvou uzavřenou 

mezi Českou republikou a jiným než členským státem Evropské unie a zahrnují dodávky, 

služby nebo stavební práce určené pro společnou realizaci nebo využití projektu 

smluvními stranami; uzavření takové smlouvy sdělí Česká republika Evropské komisi. 

(3) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky v oblasti obrany 

nebo bezpečnosti rovněž tehdy, jestliže 

a) jsou zadávány v rámci programů spolupráce ve výzkumu a vývoji, jež společně provádějí 

Česká republika a alespoň další členský stát Evropské unie při vývoji nového výrobku, 

a případně i v pozdějších fázích celého či části životního cyklu tohoto výrobku; při 

uzavírání smluv o těchto programech spolupráce pouze mezi Českou republikou a jinými 

členskými státy Evropské unie sdělí Česká republika Evropské komisi podíl nákladů na 

výzkum a vývoj na celkových nákladech daného programu, sdílení nákladů a rovněž 

zamýšlený případný podíl na nákupech jednotlivých členských států Evropské unie, 

b) v době nasazení ozbrojených sil České republiky nebo ozbrojených bezpečnostních sborů 

České republiky (dále jen "ozbrojené složky České republiky") mimo území Evropské 

unie operační potřeby vyžadují, aby byly zadány dodavatelům umístěným v oblasti 

těchto operací, 

c) jsou zadávány veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) vládě nebo místní správě 

jiného státu a jejich předmětem jsou 

1. dodávky vojenského či citlivého materiálu, 

2. stavební práce či služby přímo související s dodávkami podle bodu 1, 
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3. stavební práce či služby pro výhradně vojenské účely, nebo 

4. citlivé stavební práce či citlivé služby,  

d) jejich předmětem jsou finanční služby s výjimkou pojišťovacích služeb, 

e) jsou zadávány pro účely zpravodajských činností zpravodajských služeb, 

f) jsou zadávány podle zvláštních postupů stanovených mezinárodní smlouvou uzavřenou 

mezi Českou republikou a jiným než členským státem Evropské unie, nebo 

g) se jejich zadávání řídí zvláštními procedurálními pravidly mezinárodní organizace, která 

provádí nákupy pro své vlastní účely, anebo které musí být zadávány členskými státy 

v souladu s uvedenými pravidly. 

(4) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona podlimitní veřejné zakázky 

a) na dodávky nebo na služby přímo související s návštěvami ústavních činitelů jiných států 

a jimi zmocněných zástupců v České republice, 

b) na stavební práce, dodávky či služby poskytované Vězeňskou službou České republiky 

České republice,  

c) na dodávky či služby související s poskytováním humanitární pomoci, 

d) je-li zpravodajskou službou podle zvláštních právních předpisů, 

e) je-li zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, 

f) je-li jejich předmětem pořízení, údržba nebo obnova majetku České republiky 

v zahraničí, 

g) je-li jejich předmětem nabytí věci nebo souboru věcí do sbírky muzejní povahy, 

h) je-li jejich předmětem výroba, koupě nebo oprava zbraní, zbraňových systémů, střeliva 

nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu pro ozbrojené složky České republiky; 

seznam vojenského materiálu stanoví prováděcí právní předpis. 

(5) Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky malého rozsahu; 

veřejný zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6. 
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D) V meziresortním připomínkovém řízení je v současné době návrh nového zákona 

o zadávání veřejných zakázek: 

§ 10 

Vertikální spolupráce 

(1) Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou uzavírá veřejný 

zadavatel s jinou právnickou osobou jako dodavatelem, pokud 

a) sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu obdobně jako své 

vnitřní organizační jednotky, 

b) v ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel 

nebo veřejní zadavatelé a 

c) více než 80 % celkové činnosti ovládané osoby je prováděno při plnění úkolů, jež jí byly 

svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo 

jinými právnickými osobami, jež ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé 

rovněž ovládají. 

CELEX: 32014L0025, 32014L0024, 32014L0023 

(2) Veřejný zadavatel ovládá právnickou osobu obdobně jako své vnitřní organizační 

jednotky, pokud má rozhodující vliv na strategické cíle i významná rozhodnutí ovládané 

právnické osoby. K takovému ovládání může docházet i ze strany jiné právnické osoby, 

která je sama stejným způsobem ovládána týmž veřejným zadavatelem. 

CELEX: 32014L0025, 32014L0023, 32014L0024 

(3) Veřejní zadavatelé společně ovládají právnickou osobu podle odstavce 1 písm. a), pokud 

a) orgány s rozhodovacím oprávněním ovládané právnické osoby jsou složeny ze zástupců 

všech zúčastněných veřejných zadavatelů; jednotliví zástupci mohou zastupovat více 

ovládajících veřejných zadavatelů, 

b) ovládající veřejní zadavatelé mají společně rozhodující vliv na strategické cíle 

a významná rozhodnutí ovládané právnické osoby a 

c) ovládaná právnická osoba nesleduje žádné zájmy, které jsou v rozporu se zájmy 

ovládajících veřejných zadavatelů. 

CELEX: 32014L0025, 32014L0024, 32014L0023 

(4) Odstavec 1 se použije obdobně i v případě, že právnická osoba ovládaná podle odstavce 1 

písm. a) uzavře smlouvu s dodavatelem, který je 

a) veřejným zadavatelem, který ji ovládá, nebo 

b) jinou právnickou osobou ovládanou veřejným zadavatelem podle písmene a), pokud 

v právnické osobě, s níž je smlouva uzavřena, nemá přímou kapitálovou účast žádná 

soukromá osoba. 

CELEX: 32014L0025, 32014L0023, 32014L0024 

(5) Odstavce 1 až 4 se použijí i pro zadavatele podle § 3 odst. 3.  
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§ 11 

Horizontální spolupráce 

Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy výlučně mezi veřejnými zadavateli, 

pokud 

a) tato smlouva zakládá nebo provádí spolupráci mezi veřejnými zadavateli za účelem 

dosahování jejich společných cílů směřujících k zajišťování veřejných potřeb, které mají 

tito veřejní zadavatelé zajišťovat, 

b) se spolupráce podle písmene a) řídí pouze ohledy souvisejícími s veřejným zájmem a 

c) tito veřejní zadavatelé vykonávají na trhu méně než 20 % svých činností, kterých se 

spolupráce podle písmene a) týká. 

CELEX: 32014L0024, 32014L0023, 32014L0025 

§ 12 

Podíl činnosti 

(1) Pro určení podílu činností podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo § 11 písm. c) se bere v úvahu 

průměrný obrat, pokud je činnost, která je předmětem smlouvy, hrazena jejími příjemci 

v plné výši. Není-li možno určit obrat podle věty první, pak se jako základ pro výpočet 

použijí se v případě vertikální spolupráce celkové náklady právnické osoby a v případě 

horizontální spolupráce náklady vzniklé v souvislosti s činností, kterých se tato 

spolupráce týká. 

CELEX: 32014L0025, 32014L0023, 32014L0024 

(2) Podíl činností se vypočítá v souhrnu za 3 účetní období předcházející účetnímu období, 

ve kterém došlo k uzavření smlouvy. Vznikla-li nebo zahájila-li prokazatelně právnická 

osoba příslušnou činnost později nebo došlo k reorganizaci jejích činností, postačí 

prokázat, zejména prostřednictvím plánů činnosti, že dosažení podmínek podle odstavce 

1 je věrohodné. 

CELEX: 32014L0024, 32014L0025, 32014L0023, 32014L0025 
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E) Zákon č. 218/2000 Sb. 

HLAVA III 

ÚČAST STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 

A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 

DÍL 1 

Účast státního rozpočtu na financování programu 

§ 12 

Programy 

(1) Programem se rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek konkrétních 

akcí na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. 

(2) Dokumentace programu obsahuje 

a) identifikační údaje programu, jeho případné členění na podprogramy a harmonogram 

jeho přípravy a realizace,  

b) bilanci potřeb a zdrojů financování programu a jeho jednotlivých podprogramů, 

c) specifikaci cílů programu a podprogramu spolu s jejich technicko-ekonomickým 

zdůvodněním a vyhodnocením efektivnosti vynaložených finančních prostředků. 

(3) Věcné, časové a finanční ukazatele konkrétních akcí se evidují v Informačním systému 

programového financování (dále jen „informační systém“), nestanoví- li zvláštní právní 

předpis jinak. 

(4) Informační systém spravuje ministerstvo, které stanovuje jeho strukturu a obsah, řídí 

jeho aktualizaci prováděnou správci rozpočtových kapitol a zabezpečuje datové výstupy 

pro vypracování návrhů státního rozpočtu, státního závěrečného účtu a střednědobého 

výhledu. 

(5) Z informačního systému jsou předávány údaje do rozpočtového systému. 

(6) Registraci akce v informačním systému provádí příslušný správce rozpočtové kapitoly na 

základě investičního záměru obsahujícího věcné, časové a finanční určení akce, její 

technicko-ekonomické zdůvodnění a vyjádření efektivnosti vložených prostředků spolu 

se specifikací požadavků na zabezpečení provozu budované nebo obnovované kapacity. 

(7) Registraci akce podle odstavce 6 financované účelově určenými prostředky státního 

rozpočtu podle § 13 odst. 3 písm. a) nebo c), její zadání a změnu závazně určených 

parametrů lze provést jen se souhlasem ministerstva. 

§ 13 

Účast státního rozpočtu na financování programu 

(1) Účastí státního rozpočtu na financování programu se rozumí 

a) výdaje na financování programů uvedené v odstavci 3, 
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b) poskytování státní záruky za úvěry přijaté právnickými nebo fyzickými osobami. 

(2) Výši účasti státního rozpočtu na financování programu stanoví na základě posouzení 

dokumentace programu 

a) vláda, je-li účast státního rozpočtu nejméně 5 000 000 000 Kč, 

b) ministerstvo, je-li účast státního rozpočtu nižší než 5 000 000 000 Kč. 

(3) Výdaje na financování programu jsou účelově určené prostředky státního rozpočtu 

a člení se na 

a) individuálně posuzované výdaje organizační složky státu, které jsou účelově určené na 

financování konkrétní akce, zpravidla vyšší než 200 000 000 Kč,  

b) systémově určené výdaje organizačních složek státu na financování vymezeného okruhu 

finančních potřeb, v jejichž rámci stanoví správce kapitoly výdaje na konkrétní akce, 

c) individuální dotace právnickým a fyzickým osobám účelově určené na financování 

konkrétní akce, zpravidla vyšší než 200 000 000 Kč, 

d) systémové dotace stanovené na financování vymezeného okruhu finančních potřeb, 

v jejichž rámci poskytne správce kapitoly dotaci právnickým nebo fyzickým osobám na 

konkrétní akce, 

e) návratné finanční výpomoci poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na 

financování konkrétních akcí nebo vymezeného okruhu finančních potřeb. 

(4) Pravidla postupu ministerstva, správců kapitol a investorů pro přípravu, schvalování 

a realizaci programů a akcí a jejich evidenci v informačním systému a pro jejich 

závěrečné vyhodnocování stanoví ministerstvo v dohodě s Ministerstvem pro místní 

rozvoj vyhláškou. 

HLAVA XIII 

HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

DÍL 1 

Hospodaření organizačních složek státu 

§ 45 

(1) Organizační složka státu hospodaří s prostředky státního rozpočtu, které jí stanoví 

správce kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 

jinak, minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním 

rozpočtu. Její příjmy jsou příjmy státního rozpočtu a výdaje jsou výdaji státního 

rozpočtu, nestanoví-li tento zákon jinak. Rozpočet organizační složky státu může 

zahrnovat pouze příjmy a výdaje související s činnostmi vymezenými ve zřizovací listině 

nebo příjmy a výdaje související s činnostmi stanovenými jí zákonem. 

(2) Organizační složka státu je povinna dbát, aby dosahovala příjmů stanovených rozpočtem 

a plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem. Prostředky, kterými disponuje, 

může používat na krytí nezbytných potřeb a na opatření zakládající se na právních 

předpisech. Prostředky může čerpat jen do výše závazných ukazatelů stanovených jí 
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zákonem o státním rozpočtu nebo správcem kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly 

a v souladu s věcným plněním, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 24, 25 a 47). 

(3) Organizační složka státu dále hospodaří s mimorozpočtovými zdroji, kterými jsou 

prostředky fondů organizační složky státu, zisk získaný hospodářskou činností 

vykonávanou na základě zvláštního zákona, peněžité dary a prostředky poskytnuté ze 

zahraničí podle jejich vymezení na základě právního aktu, kterým byly poskytnuty 

a prostředky zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv 

podle zvláštního předpisu. Mimorozpočtové zdroje se používají prostřednictvím 

rozpočtu. Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb se s výjimkou prostředků 

určených na financování reprodukce dlouhodobého hmotného majetku a prostředků 

zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv používají přímo. 

(4) Organizační složka státu sestavuje rozpočet příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové 

skladby. Veškeré rozpočtové příjmy dosažené v rámci svého hospodaření soustřeďuje na 

svém příjmovém účtu státního rozpočtu a uhrazuje všechny rozpočtové výdaje ze svého 

výdajového účtu státního rozpočtu. Zůstatky těchto účtů Česká národní banka uspořádá 

vždy ke dni 31. prosince tak, aby výsledný zůstatek těchto účtů byl nulový. 

(5) Každá organizační složka státu zřídí u České národní banky jeden příjmový a jeden 

výdajový účet státního rozpočtu. Výjimku z důvodu složité vnitřní organizační struktury 

organizační složky státu může povolit ministerstvo. Ministerstvo může zřídit jeden 

příjmový a jeden výdajový účet státního rozpočtu pro každou kapitolu, jejímž je 

správcem. 

(6) Organizační složky státu dále zřizují účty fondů tvořených podle tohoto zákona, účet 

cizích prostředků, účet sdružených prostředků, a účty, o kterých to stanoví zvláštní 

právní předpis nebo z povahy příjmů a výdajů dané právním předpisem vyplývá, že 

nejsou součástí příjmů nebo výdajů státního rozpočtu. Ministerstvo zahraničních věcí 

zřizuje zvláštní účet pro vedení zálohy k zajištění financování vnitřních organizačních 

jednotek, které jsou zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí. 

(7) Organizační složky státu mohou po předchozím souhlasu ministerstva zřizovat u bank 

účty, ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím 

platebních karet při pracovních cestách. Prostřednictvím platebních karet lze z těchto 

účtů uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné provést jiným způsobem. 

(8) Zůstatky na účtech podle odstavce 6 koncem roku nepropadají. 

(9) Účet cizích prostředků se zřizuje pro oddělené uložení cizích peněžních prostředků, 

zejména pro omylem došlé peněžní prostředky, mzdy pracovníků organizační složky 

státu a s nimi související výdaje za měsíc prosinec, vyplácené v lednu následujícího roku, 

prostředky, které správci kapitol soustřeďují v rámci finančního vypořádání od příjemců 

prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, peněžní částky pacientů a chovanců 

v léčebných a jiných ústavech a pro prostředky kulturních fondů obyvatel ústavů sociální 

péče. 

(10) Soustřeďovat příjmy na jiných účtech a uhrazovat výdaje z jiných účtů může organizační 

složka státu jen v případech stanovených tímto zákonem. Příjmy státního rozpočtu 

soustředěné na jiných než příjmových účtech je organizační složka státu povinna do 30 
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pracovních dnů po připsání částky na její účet, případně do 5 pracovních dnů od 

okamžiku, kdy je nepochybné, že prostředky mají být příjmem státního rozpočtu nebo je 

nepochybné, příjmem, které organizační složky státu mají být, odvést do státního 

rozpočtu, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

(11) Organizační složka státu je oprávněna překročit závazné ukazatele výdajů státního 

rozpočtu podle jejich vymezení o příjmy podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, s výjimkou vybraných pokut, a o prostředky přijaté z rozpočtu 

územního samosprávného celku, od jiné právnické osoby nebo od fyzické osoby pro 

účely požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel 

prováděné organizačními složkami státu zřízenými zákonem č. 238/2000 Sb. na základě 

právního aktu, kterým byly poskytnuty. 

(12) Ministerstvo zřídí účet u České národní banky, na který budou převáděny peněžní 

prostředky určené jako vlastní zdroje Evropské unie. 

§ 50 

(1) Organizační složka státu financuje programy ze svého rozpočtu v rámci závazných 

ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu. 

(2) Organizační složka státu může k posílení prostředků podle odstavce 1 použít prostředky 

fondu kulturních a sociálních potřeb, prostředky rezervního fondu, prostředky získané 

hospodářskou činností vykonávanou na základě zvláštního zákona, prostředky přijaté ze 

zvláštních účtů vedených ministerstvem, na kterých jsou soustředěny finanční 

prostředky, které přešly na stát ze zrušeného Fondu národního majetku spolu 

s finančními prostředky z výnosu prodeje privatizovaného majetku a ze zisku z účasti 

státu v obchodních společnostech a prostředky přijaté od právnických a fyzických osob, 

pokud jsou poskytnuté na reprodukci majetku. O tyto prostředky, převedené na 

příjmový účet státního rozpočtu zřízený pro organizační složku státu, může organizační 

složka státu překročit rozpočet výdajů na financování reprodukce majetku. Nepoužitý 

zůstatek těchto prostředků převede organizační složka státu nejpozději do 31. prosince 

běžného rozpočtového roku na účet, ze kterého byly tyto prostředky převedeny. 

DÍL 2 

Hospodaření příspěvkových organizací 

§ 53 

(1) Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní činností 

a s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních vztahů 

stanovených zřizovatelem. Dále příspěvková organizace hospodaří s prostředky svých 

fondů, s prostředky získanými jinou činností, s peněžitými dary od fyzických 

a právnických osob, s peněžními prostředky poskytnutými ze zahraničí a s peněžními 

prostředky poskytnutými z rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů, 

včetně prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu Evropské unie, z finančních 

mechanismů a přijatých příspěvkovými organizacemi z Národního fondu. Hlavní činností 

je činnost vymezená zřizovateli příspěvkové organizace zvláštním zákonem 
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a vykonávaná příspěvkovou organizací. V případě příspěvkové organizace zřízené 

zvláštním zákonem je hlavní činností činnost vymezená zvláštním zákonem. 

(2) Hospodaření příspěvkové organizace se řídí jejím rozpočtem, který po zahrnutí 

příspěvku ze státního rozpočtu nebo stanovení odvodu do státního rozpočtu musí být 

sestaven jako vyrovnaný. Rozpočet příspěvkové organizace může zahrnovat pouze 

náklady a výnosy související jen s jí poskytovanými službami, které jsou předmětem její 

hlavní činnosti. 

(3) Při sestavení rozpočtu nákladů a výnosů se použití prostředků rezervního fondu 

a peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí v průběhu roku vždy rozpočtuje. 

Tento postup nemusí být uplatněn při použití prostředků z dotací poskytnutých podle 

§ 54 odst. 1 písm. e) a f) a převedených do rezervního fondu podle § 54 odst. 7. 

(4) Příspěvková organizace je povinna dbát, aby plnila určené úkoly nejhospodárnějším 

způsobem a dodržela stanovené finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. Peněžní 

prostředky, kterými disponuje, může používat jen k účelům, na které jsou určeny, a to na 

krytí nezbytných potřeb, na opatření zakládající se na právních předpisech a na krytí 

opatření nutných k zabezpečení nerušeného chodu organizace. Úhrady, ke kterým se 

příspěvková organizace zaváže v běžném roce, nesmí překračovat její rozpočet na tento 

rok. 

(5) Jestliže skutečná výše nákladů a výnosů v průběhu rozpočtového roku neodpovídá jejich 

rozpočtované výši a je předpoklad, že může být zhoršen rozpočtovaný hospodářský 

výsledek, je příspěvková organizace povinna učinit opatření, která zajistí jeho vyrovnání. 

(6) Příspěvková organizace je povinna do 15 pracovních dnů po připsání částky na její účet 

odvést do státního rozpočtu příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se 

kterým hospodaří, s výjimkou příjmů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková 

organizace nabyla darem nebo děděním. 

§ 54 

(1) Finanční vztahy stanovené zřizovatelem jsou  

a) příspěvek na provoz ze státního rozpočtu nebo odvod z provozu do státního rozpočtu,  

b) individuální a systémové dotace na financování programů a akcí,  

c) návratná finanční výpomoc, 

d) odvod z odpisů, 

e) dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské 

unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů,  

f) dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých 

jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně 

stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů. 

(2) Příspěvek na provoz se stanoví v případě, že rozpočtované náklady bez příspěvku ze 

státního rozpočtu překračují rozpočtované výnosy. Odvod z provozu stanoví zřizovatel 

příspěvkové organizaci v případě, že její rozpočtované výnosy překračují rozpočtované 
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náklady. Výše příspěvku na provoz nebo výše odvodu z provozu se stanoví jako rozdíl 

objemu rozpočtovaných nákladů a výnosů hlavní činnosti. Výši příspěvku na provoz 

a jeho čerpání během roku může zřizovatel vázat na předem stanovené ukazatele, a to 

zpravidla na jednotku výkonů zabezpečovaných příspěvkovou organizací. Pokud není 

příspěvek vázán na jednotku výkonů, je organizace oprávněna čerpat příspěvek na 

činnost do výše závazně stanovené zřizovatelem. 

(3) Při významné změně podmínek, za nichž byl stanoven finanční vztah ke státnímu 

rozpočtu, krátí zřizovatel příspěvkové organizaci stanovený příspěvek nebo uloží 

nerozpočtovaný odvod z provozu nebo může zvýšit stanovený příspěvek. Příspěvková 

organizace je povinna takovouto změnu podmínek zřizovateli neprodleně oznámit. 

V případě stanovení nerozpočtovaného odvodu z provozu stanoví zřizovatel termín 

splatnosti odvodu. 

(4) Návratnou finanční výpomoc lze poskytnout v případě, že zřizovatel rozhodne o úhradě 

zhoršeného hospodářského výsledku podle § 55 odst. 2 písm. c). Návratná finanční 

výpomoc poskytnutá v případě, že zřizovatel rozhodne o úhradě zhoršeného 

hospodářského výsledku podle § 55 odst. 2 písm. c), musí být vrácena do konce 

rozpočtového roku, v němž měl být zhoršený hospodářský výsledek uhrazen. 

(5) Odvod odpisů může zřizovatel stanovit 

a) jestliže nepočítá s dalším rozvojem činnosti příspěvkové organizace a postupně omezuje 

její činnost,  

b) jestliže uvažuje o jejím zrušení, 

c) v případě, kdy objem odpisů výrazně převyšuje reálné potřeby příspěvkové organizace 

v oblasti reprodukce dlouhodobého majetku; v tomto případě nesmí celkový odvod 

odpisů převyšovat objem odpisů z nemovitého majetku.  

(6) Odvody odpisů lze nařídit vždy pouze v běžném roce, a to do výše zdrojů v tomto roce 

vytvořených. 

(7) Pokud se prostředky poskytnuté podle odstavce 1 písm. e) a f) nespotřebují do konce 

kalendářního roku, převádějí se do rezervního fondu jako zdroj financování 

v následujících letech a mohou se použít pouze na stanovený účel. V rezervním fondu se 

tyto zdroje sledují odděleně. Prostředky, které na stanovený účel nebyly použity, 

podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, 

na který byla dotace poskytnuta. 

§ 55 

(1) Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je tvořen výsledkem hospodaření z hlavní 

činnosti a ziskem vytvořeným v jiné činnosti po zdanění. 

§ 63 

(1) Jiná činnost musí být sledována odděleně od hlavní činnosti. Pokud příspěvková 

organizace vykonává jinou činnost, musí být její předmět a rozsah doplněn do 

zřizovací listiny před jejím započetím. 
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(2) Jestliže je hospodářským výsledkem jiné činnosti k 30. září ztráta, je statutární orgán 

příspěvkové organizace povinen zajistit, aby byla do konce rozpočtového roku 

vyrovnána, nebo učinit opatření k ukončení jiné činnosti tak, aby v této činnosti nebylo 

pokračováno po skončení rozpočtového roku. 

DÍL 3 

Společná ustanovení pro hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací 

§ 64 

(1) Jestliže organizační složka státu nebo příspěvková organizace vznikne ze zákona a tento 

zákon nestanoví, kdo vůči ní plní funkci zřizovatele, plní tuto funkci správce kapitoly, na 

jehož rozpočet je napojena finančními vztahy. 

(2) Je-li k některé úhradě organizační složky státu třeba souhlasu zřizovatele a potřeba 

úhrady vznikne právě zřizovateli, je k souhlasu příslušný správce kapitoly, a je-li tímto 

zřizovatelem správce kapitoly, je k souhlasu příslušné ministerstvo. 

§ 66 

Některé finanční vztahy organizačních složek státu a příspěvkových organizací 

(1) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, organizační složky státu v působnosti 

jednoho správce kapitoly si při plnění svého předmětu činnosti navzájem neposkytují 

peněžitá plnění. To platí také pro organizační složku státu a jí zřízenou příspěvkovou 

organizaci. 

(2) Organizační složky státu neposkytují náhrady za užívanou plochu na pozemku nebo ve 

stavbě, se kterými hospodaří jiná organizační složka státu nebo příspěvková organizace. 
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F) Zákon č. 219/2000 Sb. 

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Organizační složky státu 

§ 3 

(1) Organizačními složkami státu (dále jen "organizační složka") jsou ministerstva 

a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní 

úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného 

ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná 

zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon (§ 51); obdobné 

postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář 

Senátu. 

(2) Organizační složka není právnickou osobou. Tím není dotčena její působnost nebo výkon 

předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů a její jednání v těchto případech je 

jednáním státu. 

(3) Organizační složka je účetní jednotkou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis anebo 

tento zákon (§ 4 a 51). 

(4) Pravidla financování organizačních složek upravují zvláštní právní předpisy. 

§ 4 

(1) K plnění úkolů v rámci své působnosti může organizační složku podle tohoto 

zákona jménem státu zřídit i ministerstvo (dále jen "zřizovatel"). Pro tyto účely 

zřizovatel použije majetek státu, se kterým je příslušný hospodařit (§ 9) on sám anebo 

jiná organizační složka jím zřízená. Ke zřízení organizační složky je třeba předchozího 

souhlasu Ministerstva financí. O zřízení rozhoduje zřizovatel opatřením (§ 20), jehož 

součástí je zřizovací listina. Takto zřízená organizační složka je vždy účetní jednotkou. 
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G) Zákon č. 2/1969 Sb. 

ČÁST TŘETÍ 

Zásady činnosti ústředních orgánů státní správy 

§ 20 

Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy uvedené v části první (dále jen 

"ministerstva") plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně 

závazných právních předpisech a úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii 

a v ostatních integračních seskupeních a mezinárodních organizacích, pokud jsou pro Českou 

republiku závazné. 

§ 21 

Ministerstva se ve veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády. 

§ 22 

Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují 

dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje 

svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. 

O návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost. 

§ 23 

Ministerstva předkládají za svěřená odvětví podklady potřebné pro sestavení návrhů státních 

rozpočtů republiky a pro přípravu jiných opatření širšího dosahu. Zaujímají stanovisko 

k návrhům, které předkládají vládě České republiky jiná ministerstva, pokud se týkají okruhu 

jejich působnosti. 

§ 24 

 Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky; 

připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich 

působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila; dbají o zachovávání zákonnosti 

v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě. 

§ 25 

Ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních 

smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce. Zabezpečují ve své působnosti 

úkoly, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství 

v mezinárodních organizacích. 

§ 27 

Ministerstva si navzájem vyměňují potřebné informace a podklady. Nižší orgány státní správy 

jim podávají zprávy a sdělují údaje, které si příslušná ministerstva vyžadují v rozsahu nezbytně 

nutném pro plnění svých úkolů. 

§ 28 

(1) Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky. 
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Příloha č. 3: Mapa analyzovaných resortních organizací MŽP a SÚJB 
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Příloha č. 4: Výtah z metodiky hodnocení ve výzkumu a vývoji a zásady 

financování32 

1. Jednotlivá ministerstva musí být schopná analyzovat a vyjádřit potřeby svých vlastních 

resortů a lobbovat za ně. V tomto kontextu má způsob organizace a řídicí struktura pro 

financování výzkumu v České republice některé prvky, které snižují jejich schopnost 

fungovat správně. Reforma systému VaVaI z roku 2008 měla zásadní negativní efekt na 

kapacitu řídicího systému. Snížila počet ministerstev a dalších veřejných institucí 

s kompetencemi pro financování VaVaI a vytvořila situaci, v níž značná část ministerstev 

postrádá (nebo má nedostačující) rozpočet pro financování institucionálních nákladů na 

výzkum a vývoj – a tudíž také pro udržování souboru výzkumných schopností a dokladů 

relevantních k vytvoření jejich politik. Výsledná centralizace rozpočtů nebyla vyvážena 

efektivním mechanismem schopným koordinovat potřeby a výzkumné priority jednotlivých 

resortů. 

2. Návrh nové metodiky hodnocení a zásad financování obsahuje sadu „všeobecných“ zásad 

s ohledem na potřeby specifické v České republice. Na prvním místě je to potřeba férovosti 

a transparentnosti v hodnoticím a financujícím systému a zohlednění rozdílností mezi všemi 

hodnocenými subjekty, zejména z pohledu vědeckého oboru, v němž jsou aktivní, a poslání 

přináležející charakteru jejich výzkumné organizace. Metodika hodnocení a zásady 

financování jsou navrženy tak, aby zamezily konkurenčnímu střetu výzkumných organizací 

různých typů. 

3. Všeobecný systém institucionálního financování musí zohledňovat potřeby stability, 

zatímco hodnoticí systém musí poskytovat informativní, stejně jako sumativní vstupy 

tvůrcům politik všeobecně a specifickému vývoji individuálních výzkumných týmů 

a organizací. 

4. Pro řídicí orgány bude hlavní přínos zavedení nové metodiky hodnocení spočívat v hlubším 

pochopení silných a slabých stránek výzkumných organizací v rámci jejich působnosti. To je 

důležité, protože vedení výzkumu je v České republice (a v jiných zemích) typickou slabinou 

a často není ze strany managementu výzkumných organizací vnímáno jako podmínka dobré 

výkonnosti výzkumu. 

5. Klíčovým principem institucionálního systému financování je poskytnutí kontinuity, 

stability, udržitelnosti a pružnosti pro institucionální vývoj. Podmínkou pro funkčnost 

navrženého modelu financování je existence oddělených rozpočtových fondů pro různé 

typy výzkumných organizací v českém systému VaVaI. Tyto rozpočty jsou následně 

rozdělovány do tří částí: blokových grantů, výkonnostních smluv a výkonnostním systému 

financování. Zatím co blokové granty zajišťují důvěru a kontinuitu, komponenty založené na 

výkonu, zahrnující smlouvy a výkonnostní systém financování, reflektují minulý výkon, 

stejně jako budoucí vývoj a plány. 

6. Výzkumné organizace poskytující veřejné služby jsou zřizovány státem s cílem poskytovat 

mu služby. Obvykle neexistuje žádný jiný zákazník těchto služeb než vláda, takže vlastníkem 

                                                             

32 Mathieu B., Arnold E.: Metodika hodnocení ve výzkumu a vývoji a zásady financování [online]. Praha. 2015. ISBN 

978-80-87601-32-7 

[http://metodika.reformy-msmt.cz/vystupy-projektu] 
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organizací je za normálních okolností stát. Bez ohledu na formu vlastnictví hradí náklady 

stát prostřednictvím institucionální podpory (a často dodatečně prostřednictvím smlouvy 

o nevýzkumných službách). 

7. Specifické vlastnosti a poslání různých typů výzkumných organizací by měly být zvažovány 

také při definování podílů z rozpočtů založených na hodnoticích kritériích. Zdůvodnění 

tohoto návrhu spočívá v tom, že různé typy výzkumných organizací plní ve společnosti 

různé úkoly a funkce. Proto by neměly soutěžit o stejný fond rozpočtových peněz, protože to 

může vést k tomu, že některé výzkumné organizace už nebudou schopny plnit své úkoly. To 

je v souladu s běžnou mezinárodní praxí a představuje to odklon od současného systému 

financování, kde všechny výzkumné organizace soutěží o institucionální financování 

výzkumných organizací bez ohledu na svůj typ nebo praxi, což kritizoval český audit. 

8. Zavedení výkonnostních smluv by mělo přispět k institucionálnímu rozvoji výzkumných 

organizací a budování kapacit. Výkonnostní smlouva je dohoda mezi zodpovědným 

ministerstvem (řídicím orgánem) a výzkumnou organizací (příjemcem) o závazcích, které 

výzkumná organizace bude realizovat v dohodnutém období s cílem zvýšit nebo zlepšit 

kapacitu výzkumu a vývoje a zlepšení pracovních podmínek pro výzkum a pomocný 

personál. Resorty, které o svůj rozpočet na výzkum a vývoj přišly v důsledku reformy 2008, 

musí být rovněž zapojeny do jednání o výkonnostní smlouvě, aby byl zajištěn její význam. 

Proto budou obě ministerstva, jak financující, tak zakládající, vystupovat jako řídicí orgán 

a obě podepíší výkonnostní smlouvu na straně ministerstva. V dlouhodobém horizontu se 

předpokládá možnost přenést odpovědnost za financování výzkumu a vývoje zpět 

k zakládajícím ministerstvům. 

9. Ministerstva budou muset vybudovat odbornost a znalosti, aby se mohly chopit své 

aktivnější role v řízení výzkumných organizací ve svém resortu, jak je požadováno 

v systému financování, ale také pro převod výsledků hodnocení do různých agend a vice 

versa. To znamená, že by se mělo předpokládat navýšení finančních zdrojů pro ministerská 

oddělení odpovědná za podporu VaVaI a umožnit tím zaměstnávání odborníků nebo 

najmutí externích specialistů. Také pro ministerstva platí, že kontinuita a stabilita personálu 

jsou rozhodující pro budování institucionální paměti. 

10. V mezinárodním srovnání se Česká republika nachází v menšině zemí s vysokým poměrem 

účelového k institucionálnímu financování výzkumu. Obecně platí, že vlády financují většinu 

výzkumu a vývoje pomocí institucionálního financování spíše než na základě projektů. 

Většina mezinárodních systémů financování obsahuje v celkovém mixu vysoký podíl 

institucionálního financování. Mezinárodní praxe tedy naznačuje, že postavit velkou část 

českého institucionálního financování v krátkodobém horizontu na soutěži (jak tomu bylo 

v případě původní Metodiky) nemusí být dobrý nápad. 

11. Nejběžnější chápání institucionálního financování je, že musí zajistit kontinuitu, stabilitu, 

udržitelnost a odolnost pro institucionální rozvoj a že dlouhodobý nedostatek 

institucionálního financování vede k „vyprázdnění“ výzkumných organizací. Výzkum je ve 

své podstatě dosti dlouhodobá činnost, takže je zde zvláštní potřeba, aby systém 

institucionálního financování zajistil určitý stupeň stability a svobody pro strategické 

investice prostřednictvím (a) mechanismu výkonnostních smluv a (b) tlumení nadměrných 

pohybů v institucionálním financování mezi rozpočtovými obdobími. Tento druhý prvek 

musí být zabudován do struktury modelu financování. 
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12. Organizace a řídicí struktura VaVaI v České republice mají některé vlastnosti, které ohrožují 

jejich fungování. Klíčovou slabinou Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která je nejvyšším 

orgánem, který radí vládě v prioritách, rozpočtu a v celkové organizaci systému pro VaVaI, 

je skutečnost, že ji obsazují téměř výhradně členové výzkumné komunity 

a nereprezentuje tedy širší zájmy zúčastněných stran – uvnitř i vně vlády. Dále je 

poradním orgánem vlády bez skutečné výkonné moci. Struktura řízení VaVaI v České 

republice se tedy jeví jako decentralizovaná, postrádající oficiální centrální koordinační 

orgán. Reforma systému VaVaI z roku 2008 měla významný negativní dopad na kapacitu 

systému řídicího oblast VaVaI. Snížila počet ministerstev a ostatních orgánů veřejné správy 

s kompetencí pro financování VaVaI a vytvořila situaci, kdy řada oborových ministerstev, 

jako je například Ministerstvo životního prostředí nemá prostředky ani na financování 

institucionálních nákladů na výzkum a vývoj – a tudíž na udržování struktury výzkumných 

kapacit a dokladů důležitých pro rozvoj jejich politik. Požadavek na financování výzkumu 

a na spojení politik se společenskými potřebami prostřednictvím státu je úkolem 

jednotlivých ministerstev – určit a spravovat finanční prostředky, které putují do systému 

výzkumu prostřednictvím institucionální podpory, stejně jako prostřednictvím „účelového“ 

financování. V praxi to znamená, že tato ministerstva, jejichž rozpočty pro výzkum byly před 

časem centralizovány, musí být znovu osvobozena tím, že budou jejich rozpočty obnoveny. 

V některých případech bude třeba posílit jejich vnitřní kapacitu pro vytváření VaVaI politik. 

13. Navrhuje se provést řadu změn v oblasti řízení a kompetence ministerstva: 

 Jasné přidělení rozpočtové a plánovací odpovědnosti za resortní výzkum ministerstvům, 

která potřebují smysluplné množství výzkumu. 

 Tato ministerstva budou pravidelně vytvářet strategii výzkumu a rozpočet, 

aktualizované ročně. 

 Přidělení „vlastnictví“ výzkumných organizací konkrétním ministerstvům, společně 

s odpovědností za poskytnutí odpovídajících institucionálních finančních prostředků na 

výzkum a za správu odpovídajících smluv o výkonu. 

 Postupem času přidělení odpovědnosti za organizace podporující VaVaI (včetně 

Akademie věd ČR) jednomu řídícímu ministerstvu.  

 Odpovědnost za koordinaci celkového financování výzkumu, metodiky hodnocení 

a zásad financování jednomu vládnímu úřadu. 
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Příloha č. 5: Specifika PO - ČHMÚ 

ČHMÚ je koncipován jako oborově (je rozuměno, že se jedná o vědecké obory, resp. disciplíny, 

nikoli hospodářské obory) členěný ústav s úzkými mezioborovými vazbami a jeho základním 

posláním je vykonávat funkci ústředního státního (pojem „státní ústav“ je sice tradiční, ale má 

oporu v právním řádu; nebylo by lépe „státní autoritou“) ústavu České republiky pro obory 

meteorologie, klimatologie, hydrologie, jakosti vody a čistoty ovzduší jako objektivní odborné 

služby poskytované přednostně pro státní správu. Velmi významnou součástí ČHMÚ je 

monitoring a reporting v oblastech ovzduší, klimatu, meteorologie a částečně vody. Zajištění 

výzkumné a odborné podpory státní správy musí probíhat v souladu se zajištěním činností 

a služeb, pro které je ČHMÚ jako PO zřízen. 

Činnosti v uvedených oborech jsou v současnosti zajišťovány podle Zřizovací listiny ČHMÚ 

(opatření č. 3/04 MŽP, č. j. M/200269/04) v právně ne zcela jasné vazbě na vládní nařízení 

č. 96/1953 o Hydrometeorologickém ústavu. Vzhledem k různým možným právním výkladům je 

v poslední době právní základ postavení ČHMÚ stále častěji zpochybňován, čímž se odlišuje od 

ostatních institucí sledovaných v tomto projektu. Naplnění Usnesení č. 10 Bezpečnostní rady 

státu ze dne 18. června 2012 ke Koncepci environmentální bezpečnosti 2012–2015, zpracovat 

návrh právní úpravy zabezpečení meteorologické a hydrometeorologické služby by mohlo 

jakékoliv případné pochybnosti rozptýlit. 

Působnost a činnosti ČHMÚ mají v současné době charakter výrazně meziresortní, v převažující 

míře s povahou veřejné služby. Informace a služby jsou poskytovány nejen zřizovatelskému 

resortu MŽP - (monitoring a reporting), ale i dalším resortům, především Ministerstvu vnitra 

a Ministerstvu obrany (krizové řízení a spolupráce s integrovaným záchranným systémem), dále 

Ministerstvu dopravy (vč. letecké), Ministerstvu průmyslu, Ministerstvu zemědělství, 

Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy, stejně jako složkám veřejné správy a samosprávy (zejména krajům). Velmi 

podstatná část výstupů je určena široké veřejnosti mj. i prostřednictvím médií a v posledních 

letech významně narůstá objem požadavků na výstupy vědeckým a výzkumným ústavům, 

resortním organizacím a podnikatelské sféře na různých úrovních. ČHMÚ nemá od MŽP jako 

zřizovatele k dispozici žádnou smlouvu či jiný právně využitelný rozpis financování jednotlivých 

činností, tzn. ani výzkumných a odborných činností na podporu státní správy33. 

Současný stav financování všech činností a služeb ČHMÚ v požadovaném rozsahu a kvalitě je 

zatížen stále se zvyšujícím stupněm nejistoty a nestability, neboť pouze zhruba polovina činností 

je kryta přímo ze státního rozpočtu. To se pochopitelně odráží i na dlouhodobě podfinancované 

výzkumné a odborné činnosti. Státní správa má v současné době v řadě případů problémy 

kvalifikovaně posuzovat odborné trendy jednotlivých oborů a tak s výraznějším časovým 

předstihem prosazovat a následně finančně pokrývat výzkum, který by vedl ke zkvalitnění 

objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu. 

                                                             

33 Provoz a činnosti ČHMÚ jsou v současnosti finančně zajišťovány z příspěvku zřizovatele na činnost (50–55 %) ze 

státního rozpočtu v rámci finančních vztahů stanovených MŽP, z programového financování ISPROFIN (15–20 %, od 

roku 2015 bude toto financování ukončeno) a z příjmů z komerční činnosti (25–30 %). 
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V důsledku toho, že ČHMÚ (PO) není z hlediska evropských předpisů veřejné podpory 

považován za výzkumnou organizaci, došlo k následujícím skutečnostem: 

 k poklesu počtu řešených výzkumných projektů v posledních 5 letech o 80 % a poklesu 

finančního objemu řešených projektů o více než 90 %; 

 k poklesu podílu výdajů na výzkum na celkových nákladech ze 4 % v roce 2010 na 0,3 % 

v roce 2015; 

 k postupnému zužování účasti ČHMÚ na projektech VaVaI prostřednictvím „pouhých“ 

dodávek zcela unikátních dat z meteorologických, klimatologických, hydrologických 

databází a z databází ochrany ovzduší. To, že ČHMÚ není považován za výzkumnou 

organizaci, vede k tomu, že prakticky nemůže navrhovat výzkumná témata umožňující 

rozvoj jeho služeb. Jako podnik (z hlediska pravidel veřejné podpory Evropské unie 

a znění zákona č. 130/2002 Sb.) je ústav povinen kofinancovat případné výzkumné 

projekty neveřejnými prostředky ve výši 50 % uznatelných nákladů (podle počtu 

zaměstnanců je ČHMÚ považován za velký podnik); 

 k obtížnosti provádění aplikovaného výzkumu směrovaného na zvyšování úrovně 

odborné podpory veřejné správy a pro služby ve veřejném zájmu. 

Je zřejmé, že ČHMÚ potřebuje změnit dosavadní nepříznivou situaci v podpoře výzkumu pro 

odbornou podporu státní správy. Proto je třeba hledat společně se zřizovatelským resortem 

cestu, jak zajistit stabilní a dostatečné financování odborné podpory i výzkumu nejen v ČHMÚ, 

ale i jiných podobných PO. Jednou z možností je zřízení výzkumné entity uvnitř ČHMÚ. 
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Příloha č. 6: Financování odborné podpory 

a) Financování odborné podpory napojením rozpočtovými vztahy přímo na státní 

rozpočet/rozpočet ÚOSS je možné pro OSS a případně pro PO. 

Pokud nejsou prostředky na odbornou podporu přímo účelově určeny v rámci rozpočtového 

vztahu k OSS, pak není vyloučena možnost prostředky rozpočtu použít i na jiné účely, než je 

odborná podpora. V případě úkolů odborné podpory nad rámec výdajů stanovených rozpočtem 

pro daný rozpočtový rok, lze ve vyjmenovaných případech provádět rozpočtové operace pomocí 

postupů opravňujících k provádění změn rozpočtu podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb. 

U PO se financování odborné podpory zajišťuje prostřednictvím rozpočtově finančních vztahů 

stanovených zřizovatelem vůči PO ve formě: 

 příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, nebo odvod z provozu do rozpočtu zřizovatele, 

 individuální, nebo systémové dotace na financování programů a akcí v rámci programového 

financování, 

 návratné finanční výpomoci, pokud je tato forma potřebná pro plynulost financování, 

 odvodu z odpisů, pokud, pokud to umožňuje potřeba a způsob financování investic do 

provozně nezbytného majetku v PO. 

b) Financování odborné podpory prostřednictvím dotačního systému je možné/vhodné 

pro všechny hospodářsko-právní formy institucí poskytujících odbornou podporu, s výjimkou 

OSS, kde pro tuto formu není rozpočtový důvod. Aby byl splněn požadavek definování účelu 

dotace, musí dotace na odbornou podporu vycházet z priorit, navázaných na strategii ÚOSS 

(resortu) a zákonem stanovené působnosti ÚOSS a zřizovací listiny poskytovatele odborné 

podpory. 

Pro poskytování dotace by měla být určena odpovídající pravidla určující mimo jiné především: 

 účel dotace, včetně ukazatelů měření účelu a sankčního vynucování respektování účelu, 

 období pro poskytování dotace s ohledem na stanovené věcné priority, 

 příjemce dotace - pro koho je dotace určena (zpravidla organizace zřízené ÚOSS – PO, 

veřejné výzkumné instituce), 

 zásady pro finanční vypořádání dotace v návaznosti na její účelové určení a způsob 

čerpání. 

Proces rozhodování a poskytování dotací sestává z následujících kroků: 

 žádost příjemce s obsahem daným zákonem č. 218/2000 Sb. (včetně částky a účelu), 

 rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí/zamítnutí dotace podle pravidel pro poskytování 

dotace s obsahem daným rozpočtovými pravidly a zásadami poskytovatele pro daný 

dotační titul, 

 poskytnutí dotace příjemci z bankovního účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce 

dotace, 

 použití dotace u příjemce v souladu s rozhodnutím poskytovatele, 
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 finanční vypořádání použití dotace s poskytovatelem s obsahem podle rozhodnutí a 

zákona č. 218/2000 Sb. 

Poskytování dotací musí být evidováno v systému centrální evidence dotací podle příslušné 

legislativy. 

Jednou z nevýhod užití dotačního systému pro financování odborné podpory je zvýšená složitost 

v případě, kdy je nezbytné hradit i obnovu a rozvoj majetku podporující instituce, pokud jej 

odborná podpora vyžaduje. V takovém případě by musela být tato část financována systémem 

programového financování, zatímco vlastní výkon odborné podpory by byl hrazen formou 

dotací. 

c) Financování odborné podpory prostřednictvím systému programového financování je 

aktuálně v praxi používáno, nicméně pouze v programu SÚJB na období let 2013 - 2017, který 

byl ze strany Ministerstva financí schválen v době tehdy platného zákona č. 218/2000 Sb. Dále je 

programové financování, mimo účelového určení na reprodukci majetku, používáno i v jiných 

případech, které se však netýkají odborné podpory pro plnění funkcí ÚOSS. V současné době 

zákon č. 218/2000 Sb. neumožňuje financování programů, zaměřených mimo akce pořízení 

nebo technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Užití formy 

programového financování by tedy vyžadovalo změnu uvedeného. Pro úplnost charakterizování 

možných forem financování odborné podpory je však popis zásad, užitých v této věci formou 

programového financování, vhodný. 

Podmínkou finančního zajištění odborné podpory v systému programového je definování 

věcného účelu podpory, která musí vycházet z priorit navázaných na strategii ÚOSS a zákonem 

stanovené působnosti ÚOSS a zřizovací listiny poskytovatele odborné podpory. Další nezbytnou 

podmínkou je zpracování programu financování, nebo jeho části (podprogramu), který bude 

účelově zaměřen na odbornou podporu činnosti ÚOSS, a to v souladu se zásadami 

programového financování (viz zákon č. 218/2000 Sb. a relevantní navazující předpisy). 

Zpracovaný program musí být předložen a obsahově schválen ze strany Ministerstva financí. 

Věcné, časové a finančně rozpočtové ukazatele programu, případně podprogramů (součást 

programu) a akcí programu se evidují v informačním systému programového financování - 

EDS34/SMVS35 spravovaném Ministerstvem financí jako dotační tituly (EDS) nebo výdajové tituly 

(SMVS). 

Dokumentace programu obsahuje: 

 identifikační údaje programu, včetně členění na podprogramy a harmonogram jeho 

přípravy a realizace, 

 bilanci výdajových potřeb a zdrojů jejich financování v programu, včetně jednotlivých 

případných podprogramů, 

 specifikaci věcných cílů programu spolu s jejich technickoekonomickým zdůvodněním 

a s vyhodnocením předpokládané efektivnosti vynaložených výdajů; věcné cíle 

programu/podprogramu naplňují žadatelé svými konkrétními akcemi, kterými se hlásí 

                                                             

34 Evidenční Dotační Systém 

35 Správa Majetku ve Vlastnictví Státu 
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k účasti na financování v programu, a na něž čerpají finanční prostředky, pokud jsou akce 

k financování schváleny,  

 cíle programu/podprogramu/akcí jsou vyjádřeny v hodnotách indikátorů a parametrů 

(pomocí nich se věcně specifikuje konkrétní věcný cíl a/nebo efektivnost 

programu/podprogramu); naplnění programu se zajišťuje akcemi uplatněnými do 

programu, indikátory a parametry akcí a jejich hodnoty musí být adekvátní cílům 

programu/podprogramu (plnění akcí musí vést ke splnění cílů programu / 

podprogramu). 

Účast žadatele v programu/podprogramu se od podání žádosti až po ukončení účasti 

v programu rámcově řídí následujícím postupem: 

 žadatel předloží správci programu záměr akce, zpracovaný v souladu s cíli programu 

(viz indikátory, parametry), 

 správce programu/podprogramu posuzuje obsah záměru, registruje akci, stanoví výdaje 

na financování akce (u OSS), nebo vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace, určuje věcné 

podmínky účasti státního rozpočtu na financování akce a zapisuje akce do informačního 

systému EDS/SMVS; tím je účast v programu pro žadatele určena – účastník programu, 

  účastník programu/podprogramu realizuje a financuje akce podle zadaných podmínek, 

 účastník programu/podprogramu předloží správci programu závěrečné vyhodnocení 

akce po jejím ukončení, s obsahem vyúčtování a finančního vypořádání využitých 

prostředků státního rozpočtu, doklady prokazujícími plnění cílů akcí (viz indikátory, 

parametry), a další potřebnými podklady podle charakteru akce, 

 pokud správce programu nezjistí nedostatky ve vyhodnocení, provede závěrečné 

vyhodnocení akce/podprogramu/programu; tímto krokem účast v programu končí. 

Z obsahu programové dokumentace a z procesu účasti v programu vyplývá, že účast v programu 

je v tomto způsobu financování odborné podpory administrativně náročnější v přípravě 

u účastníka programu i u správce programu. Na druhé straně však je tato forma financování 

odborné podpory konkrétnější z pohledu věcného strategického záměru ÚOSS, který je zpravidla 

i správcem (svého vlastního) programu a tudíž má možnost kvalitněji určit cíle odborné podpory 

už v programové dokumentaci a sledovat jejich plnění v záměrech žadatelů, a to pomocí 

plánovaných a skutečně dosažených hodnot identifikátorů parametrů v akcích. 

d) Financování odborné podpory prostřednictvím přímých úhrad provedených úkonů 

odborné podpory přímo z výdajů na základě fakturace instituce, která poskytuje věcnou 

odbornou podporu, je standardní pro podporu poskytovanou z oblasti podnikatelské sféry. Tuto 

formu není přípustné využít ve sféře veřejných rozpočtů v rámci jedné OSS, nebo PO a/nebo 

rozpočtové kapitoly a není možné tuto formu využít ani mezi rozpočtovými kapitolami. 

V případech, kdy tak stanoví legislativa platná pro veřejné zakázky (zákon č. 137/2006 Sb.), 

musí být dodávka odborné podpory podrobena odpovídajícímu výběrovému řízení na 

dodavatele podpory. 

Proces finančního zajištění následně probíhá jako standardní vztah zadavatele/objednatele se 

zhotovitelem/dodavatelem na základě příslušné smlouvy/objednávky s nezbytnými smluvními 

ujednáními, následuje proces realizace díla odborné podpory obvykle v měřitelných jednotkách 
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a jeho akceptace, fakturace provedených a akceptovaných výkonů a úhrada smluvně stanovené 

částky přímo z výdajů ÚOSS, který odbornou podporu pro sebe objednal a využil. 

Ke zkvalitnění financování odborné podpory je nezbytné zajistit: 

 kvalitnější metodické zázemí ze strany ÚOSS – zřizovatelů resortních institucí a příjemců 

odborné podpory, včetně distribuce potřebných metodických znalostí pro ekonomické 

zázemí příjemců i poskytovatelů odborné podpory, 

 vyčerpávající resortní definování výkonných pravomocí, odpovědností a oprávnění ve 

vztazích mezi ÚOSS a zřizovanými institucemi v oblasti ekonomiky, rozpočtu 

a financování, včetně definování obsahu a periodicity reportingu, promítnutí do 

personálního obsazení na pracovištích řídicích instituce a do jejich řídicích orgánů, 

 definování, postupné získání a centralizování dat charakterizujících ekonomický, 

majetkový, rozpočtový a finanční stav institucí, jako podklad pro benchmarking, 

zpřístupnění a využívání výsledků, 

 jednotné definování ukazatelů pro měření výkonu poskytování odborné podpory, 

využitelných pro finanční a rozpočtové plánování a pro sledování racionality skutečného 

vynakládání výdajů, 

 odborně podložené strategické podklady, a to jak u poskytovatelů, tak příjemců odborné 

podpory, jejichž výstupem bude časová řada ukazatelů charakterizujících obsah, kvalitu 

a objem poskytované podpory jako základu pro minimálně střednědobé rozpočtové 

a finanční plánování a pro měření a zdůvodnění skutečně dosahovaných výsledků 

v odborné podpoře, včetně finančního vyjádření. 



 

 

 

 

 

Strana 62/75 

Příloha č. 7: Programové financování veřejných výzkumných institucí v resortu 

SÚJB 

Odborná podpora poskytovaná SÚRO, v.v.i. a SÚJCHBO, v.v.i. v rámci další činnosti SÚJB je 

úřadem hrazena ze státního rozpočtu – kapitoly 375 formou programového financování. 

V současné době je schválen Ministerstvem financí program financování na období let 2013 – 

2017 s tím, že je každoročně upřesňován v návaznosti na schválený státní rozpočet a aktuální 

požadavky na odbornou podporu. 

Program financování je členěn na podprogramy podle jednotlivých organizací. Je orientován na 

realizaci odborné podpory vynakládáním účelových výdajů těchto druhů: 

● běžné i kapitálové výdaje na pořízení a trvalou reprodukci provozně nezbytného 

majetkového vybavení, 

● výdajové dotace a transfery. 

Podprogram SÚRO 

Specificky účelově orientované součásti - reprodukce a rozvoj majetkového vybavení výkonu 

funkcí a práce provozně ekonomického zázemí SÚRO hmotným majetkem pro realizaci 

podprogramu a jeho rozvoj, akce pro zajištění podpory dozorové činnosti SÚJB, akce pro 

zajištění komplexní havarijní připravenosti složek SÚRO. 

Podprogram SÚJCHBO 

Specificky účelově orientované součásti - reprodukce a rozvoj majetkového vybavení potřebného 

pro realizaci podprogramu, jeho rozvoj a technické zhodnocení stávajících staveb, podpora 

dozorové činnosti SÚJB nad jadernou, chemickou a biologickou bezpečností, řízení, připravenost 

a provoz zejména laboratorního zázemí pro provádění aktivních opatření a prevenci před 

jaderným, chemickým a biologickým nebezpečím, zásahová činnost účastníků podprogramu 

a spolupracujících subjektů při realizaci akcí pro odstranění dopadů jaderného, chemického 

a biologického nebezpečí, včetně zajištění nezbytné logistiky a spolupráce se složkami 

Integrovaného záchranného systému České republiky, dále snižování toxicity nebezpečných 

nálezů, zásilek a jejich dočasné uložení, vzdělávací a školící činnost určená pro udržení a rozvoj 

specifické odbornosti zaměstnanců v oblasti jaderné, chemické a biologické, účast na akcích 

pořádaných Integrovaným záchranným systémem pro zvyšování součinnosti těchto složek, 

stavební opravy objektů SÚJB a SÚJCHBO, ve kterých se vykonávají činnosti podprogramu 

(tj. neinvestiční část stavebních oprav – navazující a doplňující položku reprodukce a rozvoj 

majetkového vybavení), zajištění provozní podpory, servisu, oprav a údržby všech součástí 

majetku používaných v podprogramu. 
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Příloha č. 8: Odborná podpora výzkumu a vývoje pro veřejnou správu ve 

Spolkové republice Německo (výtah) 

Souhrn 

Německý inovační systém je charakteristický velkým počtem zainteresovaných subjektů včetně 

sítí/společností výzkumných organizací, které se zaměřují na základní výzkum (univerzity, 

Společnost Maxe Plancka nebo Leibnizova společnost), aplikovaný výzkum (Fraunhoferova 

společnost), nebo patří pod některé spolkové ministerstvo jako součást spolkové státní správy 

(resortní výzkumné ústavy jako například Německý spolkový ústav hydrologický). 

Resortní výzkumné ústavy jsou součástí spolkové státní správy a k plnění svých úkolů byly 

zřízeny příslušnými ministerstvy. Aby mohly ministerstvům zaručit mezinárodní podporu 

nejnovějších poznatků vědy, plní tyto resortní výzkumné ústavy dvě hlavní úlohy najednou: 

1) poskytují výzkumné poradenství dle požadavků ministerstev (často v průběhu velmi 

krátké časové lhůty), 

2) realizují dlouhodobý výzkum založený na výzkumných programech a jako výzkumná 

infrastruktura. 

V současné době působí ve Spolkové republice Německo celkem 37 spolkových ústavů, které 

jsou odpovědné za výzkum a vývoj (resortní výzkumné ústavy). Zaměstnávají přibližně 21 300 

pracovníků a disponují rozpočtem ve výši 1,8 mld. eur (z toho 910 mil. eur je určeno na výzkum 

a vývoj). 

Aby bylo možné udržet vysokou úroveň kvality výzkumu i organizací, probíhají interní a externí 

hodnocení resortních výzkumných ústavů. V této souvislosti požádala německá vláda německou 

Vědeckou radu, aby hodnotila resortní vědecké ústavy pravidelně. Německá Vědecká rada je 

složena ze zástupců státní správy na spolkové úrovni, zástupců státní správy na úrovni 

jednotlivých spolkových zemí a ze zástupců vědecké komunity. 

Resortní výzkumné ústavy se podílí na projektech výzkumu a vývoje, které jsou financovány 

z národních i mezinárodních zdrojů, např. na projektech financovaných Evropskou unií. Způsob 

financování jim umožňuje využívat poskytnuté finance také k nákupu výzkumu a vývoje od 

ostatních (externích) subjektů. Resortní výzkumné organizace spadají do gesce spolkových 

ministerstev a nemají svou vlastní právní způsobilost / způsobilost k právním úkonům. 

Základní charakteristika výzkumu a vývoje ve Spolkové republice Německo 

Německý Národní inovační systém (dále NIS) je rozvětvený. Jednotlivé výzkumné ústavy plní 

různé funkce a úkoly. K charakterizování jednotlivých zainteresovaných subjektů německého 

NIS je možné použít následující aspekty: zdroj financování, povaha výzkumu, hlavní klienti 

a rozsah. Zásadní informací je vztah mezi zdrojem financování a charakterem výzkumu. Ve 

Spolkové republice Německo jsou organizace, které se pohybují na hranici mezi veřejně 

financovaným základním výzkumem a soukromě financovaným aplikovaným výzkumem 

a vývojem. Na tomto rozhraní existují specializované organizace s různými cíli a organizačním 

systémem. 
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Obrázek 1: Prostředí výzkumu a vývoje v Německu - zainteresované instituce 

 

Resortní výzkumné ústavy jsou 100% financované ve stanovených výzkumných a odborných 

činnostech, ale je jim umožněno získávat další zdroje od třetích stran. Pokud se zaměříme na to, 

kde jsou výzkumné a vývojové činnosti realizovány, získáme tyto údaje: 51,1 mld. eur bylo 

realizováno v soukromém sektoru (z něm. Wirtschaft), 10,95 mld. eur bylo realizováno státem, 

včetně soukromých neziskových organizací (z něm. Staat und private Institutionen ohne 

Erwerbszweck) a 13,45 mld. eur bylo realizováno vysokými školami. 

Celkově shrnuto, německý soukromý sektor nese odpovědnost za téměř 66 % všech výdajů, 

které směřují do výzkumu a vývoje. V průběhu posledních několika let se zvyšuje počet 

zaměstnanců pracujících v oblasti výzkumu a vývoje v soukromém sektoru a stejně tak rostou 

i interní a externí výdaje na výzkum a vývoj. 

Resortní výzkumné ústavy 

Vzhledem k tomu, že Spolková republika Německo je federace spolkových zemí, jsou politické 

kompetence/působnosti v oblasti výzkumu a vývoje a odborné podpory soustředěny na úrovni 

celostátní i na úrovni jednotlivých spolkových zemí (z něm. Bundesländer). Německá ústava 

(z něm. Grundgesetzt) stanoví, že spolkové země mají na starosti univerzity a vysoké školy 

s působností v aplikovaném výzkumu. 

Veřejná státní správa v Spolkové republice Německo sestává ze 14 resortů (ministerstev), 

které jsou hlavními orgány uplatňujícími státní politiku také ve výzkumu a vývoji. O všech 

otázkách v oblastech výzkumu a inovací v příslušných sférách výzkumu musí být německá 

ministerstva informována a je jim poskytováno příslušné poradenství. 

Německá ústava propůjčuje spolkovým ministerstvům právo zřizovat resortní výzkumné 

ústavy v rámci jejich legislativní pravomoci. Podle informací Spolkové zprávy o stavu výzkumu 

a inovací pro rok 2014 existuje ve Spolkové republice Německo 37 resortních ústavů, které 

zaměstnávají přibližně 21 300 zaměstnanců a jejich rozpočet tvoří 1,8 mld. eur (910 mil. eur je 
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určeno na vývoj a výzkum). 

Resortní výzkumné ústavy jsou spolkové agentury, které patří pod různá ministerstva. Plní 

úkoly stanovené ze zákona. Každé ministerstvo je odpovědné za výzkum prováděný v oblasti 

jeho zákonné pravomoci. V této souvislosti je hlavním cílem resortních výzkumných ústavů 

poskytování poznatků z oblasti výzkumu a vývoje pro účely realizace konkrétních úkolů 

zadávaných ministerstvem a poskytování odborného poradenství. 

Resortní výzkumné ústavy jsou jedinečné v tom smyslu, že musí poskytovat své odborné 

znalosti z oblasti výzkumu a vývoje na vyžádání ministerstva ve velmi krátkém časovém období. 

Zároveň musí realizovat konkrétní dlouhodobé výzkumné úkoly na vysoké mezinárodní 

úrovni. V tomto ohledu přispívají k optimálnímu plnění odborných úkolů a zajišťování nových 

výzkumných poznatků. 

Podíl výzkumné a vývojové činnosti ve vztahu ke všem činnostem vědeckých pracovníků 

resortních výzkumných ústavů se mezi různými ústavy významným způsobem liší. V důsledku 

pevného provázání a integrace mezi výzkumem a vývojem na jedné straně a odborného 

poradenství a odborných konzultací na straně druhé lze výše zmíněný podíl pouze odhadnout. 

Tento podíl činí cca 25 %. 

Kromě resortních výzkumných ústavů poskytují přímou i nepřímou pomoc v oblasti výzkumu 

a vývoje ministerstvům i jiné výzkumné organizace v podobě nejrůznějších služeb, jako je 

poskytování informací, poradenství, studií, základního výzkumu, aplikovaného výzkumu atd. 

Tyto služby poskytují univerzity, Akademie věd a výzkumné organizace neuniverzitního typu, 

jako jsou například Společnost Maxe Planka, Fraunhoferova společnost, Leibnizova společnost 

a Helmholtzova společnost prostřednictvím smluvně zajišťovaného výzkumu. 

Spolkové veřejné výdaje na výzkum a vývoj, jakož i základní otázky týkající se resortního 

výzkumu, řeší ministerská komise pro výzkum a vývoj. Členy této komise jsou osoby 

odpovědné za výzkum z jednotlivých spolkových ministerstev a spolkového kancléřství. V čele 

komise stojí představitel ministerstva, které má na starosti výzkum. 

Na institucionální financování výzkumu a vývoje ve Spolkové republice Německo bylo v roce 

2011 vynaloženo přibližně 75,5 mld. eur. Téměř 1 mld. eur byla poskytnuta resortním 

výzkumným ústavům (0,97 mld. eur). V roce 2012 to bylo 0,965 mld. eur na institucionální 

financování a v roce 2014 částka 0,971 mld. eur. 

 

Právní rámec a pravidla státní pomoci 

Na základě výše uvedené analýzy přijala německá vláda deset bodů pro resortní výzkum: 

1. Vztah mezi odbornou podporou a výzkumnými činnostmi 

Výzkumné činnosti, které jsou součástí všech činností resortního výzkumného ústavu, musí být 

kalkulovány tak, aby ústav mohl plnit své úkoly optimálním způsobem. Proto je nutné provádět 

kalkulace požadavků na výzkum a související zdroje - finanční i lidské. V případě potřeby je 

možné kalkulaci upravit. Měly by být pravidelně uzavírány cílové smlouvy. 

2. Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé výzkumy 

Resortní výzkumné ústavy, které jsou charakteristické velkým podílem výzkumné činnosti, 
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potřebují střednědobé a dlouhodobé výzkumné programy, které jsou orientovány na potřeby 

konkrétního ministerstva. Tyto výzkumné programy byly vytvořeny společně s externími 

odborníky a projednány s konkrétním ministerstvem. 

3. Vnitřní a vnější zajišťování kvality 

Klíčovými prvky jsou pravidelná interní a externí hodnocení. 

4. Publikování způsobem vhodným pro uživatele a předávání výsledků výzkumu 

Resortní výzkumné ústavy plánují publikování a poskytování osvědčených praktických postupů 

se zaměřením na cílové skupiny. Pokud je to vhodné, měli by výzkumní pracovníci resortních 

výzkumných ústavů získat prostor, aby se mohli s použitím svých výzkumných přístupů 

a výsledků účastnit vědeckých debat. 

5. Poskytování podpory mladým akademikům a kvalifikace vědeckých pracovníků 

Resortní výzkumné ústavy podporují v rámci stanoveného rozsahu svých úkolů mladé 

akademické pracovníky. Pokud je to možné, měli by mladí akademici mít přístup k vědecké 

kvalifikaci, výzkumným stážím a přednáškám na národní i mezinárodní úrovni. 

6. Obsazování vedoucích pozic 

Vedoucí pozice v resortních výzkumných ústavech s vysokým procentem výzkumných činností 

jsou obsazovány na základě výsledků veřejných výběrových řízení. Důležitá je náležitá 

výzkumná způsobilost pracovníků na takových vedoucích pozicích. 

7. Národní a mezinárodní spolupráce 

Resortní výzkumné ústavy budou posilovat své mezinárodní výzkumné sítě, a to vzájemnými 

výměnnými pobyty svých zaměstnanců, společně prováděnými výzkumy, společným 

publikováním a využíváním společné infrastruktury. 

8. Pravidla smluv uzavíraných v souvislosti s výzkumem 

Spolková ministerstva vyvíjejí pro resortní výzkumné ústavy společný rámec, který poskytuje 

orientační informace týkající se výběrových řízení pro účely uzavírání smluv o provádění 

výzkumu, jakožto alternativy nebo doplnění jejich vlastního výzkumu. Spolková a evropská 

legislativa týkající se zadávání veřejných zakázek stanovuje povinná pravidla pro spravedlivou 

soutěž mezi externími dodavateli. 

9. Koordinace výzkumných a vývojových činností 

Je třeba využívat potenciál synergického efektu spolupráce napříč ministerstvy. Všechny 

spolkové agentury jsou součástí systému elektronické koordinace výzkumných projektů. 

Agentury dále pracují v souladu s principy a procesy koordinace výzkumu a vývoje. Tyto 

principy byly schváleny ministerstvy a v případě potřeby byly upraveny. 

10. Rámcové podmínky orientované na budoucnost 

Výzkumní pracovníci v resortních výzkumných organizacích se účastní výzkumných soutěží 

v oblasti národních a evropských výzkumných fondů. Spolková ministerstva vypracovávají 

společná doporučení, jak získávat externí finanční prostředky od třetích stran v rámci konceptu 

moderního resortního výzkumu. 
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Pokud se jedná o regulaci státní pomoci, resortní výzkumné ústavy se nemohou zapojit do 

všech výzev k předkládání žádostí o grant atd. Záleží na jejich konkrétním institucionálním 

financování. Příslušné podkladové materiály uvádějí konkrétní podmínky pro zapojení se do 

výběrových řízení. Většina resortních výzkumných ústavů jsou státní agentury, tudíž jsou 

součástí spolkové státní správy. Výzkumné ústavy mají různá právní postavení. 

V rámci poptávkou řízené výzkumné podpory poskytované ministerstvům a programu 

dlouhodobého výzkumu poskytují resortní výzkumné ústavy širokou škálu služeb, včetně 

testování, rozhodnutí/souhlasů ve smyslu výkonu veřejné správy, schválení, stanovování 

pravidel (předpisů), sledování trendů, poradenství politikům, analýz společenského vývoje 

a hodnocení veřejných opatření. 

 

Hodnocení resortních výzkumných ústavů 

Pro to, aby mohly resortní výzkumné ústavy plnit své úkoly náležitým způsobem a zajišťovat 

vysokou kvalitu své výzkumní práce, provádí německá Vědecká rada od roku 2004 systematická 

hodnocení spolkových výzkumných ústavů, které plní úkoly v oblasti výzkumu a vývoje. Pro 

účely hodnocení byla zřízena Hodnotící komise Vědecké rady. Hodnotící skupina rozhoduje, 

která kritéria a s jakou váhou budou k hodnocení využívána. Kritéria závisí na vlastním 

popisu výzkumné organizace. Pro hodnocení služeb a poradenských prvků a také pro 

hodnocení dosažených výsledků existují různá kritéria. 

Hodnocení se provádí v následujících oblastech: 

a) výkonnost výzkumu, 

b) infrastruktura, služby a konzultační činnosti, 

c) organizace a zařízení. 

Německá Vědecká rada, v zastoupení německé vlády, vyhodnotila všechny resortní výzkumné 

ústavy v průběhu let 2004-2010 a v roce 2010 toto hodnocení dokončila a zveřejnila. Kromě 

toho, některé resortní výzkumné ústavy zavedly systémy zajišťování kvality v souladu 

s mezinárodními normami. Certifikované laboratoře a testovací nebo kalibrační činnosti jsou 

akreditovány v souladu s předpisy. Všechny resortní výzkumné ústavy jsou povinny fungovat 

v souladu s doporučeními německé Grantové agentury v oblasti osvědčených výzkumných 

postupů. 

Resortní výzkumné ústavy mají za úkol předkládat své výsledky dvěma způsoby. Za prvé, musí 

připravovat a předkládat své výzkumné závěry podle požadavků ministerstev tak, aby co 

nejlépe vyhověly požadavkům resortů. Za druhé, musí připravovat a předkládat své vědecké 

závěry (pokud možno) v rámci vědeckých komunit v souladu s mezinárodními standardy. 

Většina resortních výzkumných organizací je organizována jako spolkové agentury, a proto 

dodržují hierarchickou organizační strukturu a podléhají kontrole ministerstev. Většina 

resortních výzkumných ústavů má právní postavení jako „Anstalt des offentlichen Rechts“, jako 

„Bundesforschungsanstalt“, „Bundesanstalt“, „Bundesinstitut“ a „Bundesamt“. Ve Spolkové 

republice Německo existuje přibližně 70 „Bundesoberbehorden“ a/nebo „Obere 

Bundesbehorden“. Tyto agentury spadají pod spolková ministerstva (z něm. unmittelbar 
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nachgeordnete Behörde) a nemají vlastní právní způsobilost. 

Resortní výzkumné ústavy mají možnost pořizovat služby výzkumu a vývoje subdodavatelsky. 

Německá vláda zastává názor, že s ohledem na heterogenitu resortních výzkumných ústavů, 

není konstruktivní stanovovat přísná pravidla, pokud jde o interně i externě zajišťovaný 

výzkum, podíl vlastního výzkumu oproti všem činnostem a svobodu vlastního výzkumu. 

Pro budoucí rozvoj resortních výzkumných ústavů poskytuje Spolková zpráva pro výzkum 

a inovace (z něm. Bundesbericht Forschung und Innovation36) kompletní seznam všech 

resortních výzkumných ústavů, jakož i přehled externě (subdodavatelsky) pořizovaného 

výzkumu. Ty by měly zaručovat potřebnou transparentnost. 

Na základě přijaté koncepce resortního výzkumu je stanoveno, že resortní výzkumné ústavy 

musí předkládat pololetní přehledy hlavních předmětů výzkumu a vývoje, jejichž struktura 

vychází z tematických oblastí. Pololetní přehled by měl zároveň ponechat prostor a být 

dostatečně flexibilní pro účely případových a krátkodobých výzkumných činností. Tyto 

programy výzkumu a vývoje by měly být aktualizovány každé dva roky. Tyto programy výzkumu 

budou představeny a projednány s různými externími komisemi, jako např. s dozorčí radou 

a vědeckým poradním výborem, a společně odsouhlaseny s ministerstvem. Ostatní 

ministerstva jsou do procesu zapojena, pokud se budou tyto programy týkat jejich oblasti. 

Resortní výzkumné ústavy s nízkým podílem VaV mohou předávat data ve zjednodušeném 

formátu. 

                                                             

36 http://www.bmbf.de/pub/BuFI_2014_barrierefrei.pdf 
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Příloha č. 9: Způsoby financování odborné podpory veřejné správy se zaměřením na státní správu37 v České republice (včetně 

výzkumné formy) a jejich hodnocení (SWOT analýza) 

A. Financování odborné podpory prostřednictvím systému „programového financování“38 

Souhrnné hodnocení: Je preferovanou formou v navrhovaných opatřeních. Představuje kompromis mezi obecnou formou dotačního financování a konkrétními vysoce účelovými 

a dílčími a krátkodobými formami financování odborné podpory veřejné správy analyzované na ucelené reprezentativní oblasti státní správy, konkrétních resortech a institucích. 

Hlavní výhody / 

kladné stránky 

Hlavní nevýhody/ 

záporné stránky39 

Příležitosti dané využitím 

programového financování 

Aktuální hrozby vyplývající z využití 

programového financování 

 Legislativně přímo určeným obsahem 

programu (podprogramu) lépe vede 

zpracovatele ÚOSS k definování cíle 

a věcného účelu (vyjádření vlastních 

věcných požadavků na odbornou 

podporu) především pomocí 

měřitelných ukazatelů (indikátory 

a parametry cílů programu a jejich 

vyhodnocování), tj. je účelově 

jednoznačnější; tato vlastnost je 

 Značná, neúměrně vysoká 

administrativní náročnost spočívající: 

o V legislativě programového 

financování (sestavení, schvalování, 

realizace a vyhodnocení programu) 

o V poměrně náročné obsluze 

souvisejícího ekonomického 

informačního systému EDS/SMVS, 

který má omezené vazby na resortní 

Ekonomický informační systém 

 Možnost členitosti struktury programů 

(podprogramy, akce) umožňuje jedním 

programem se stejnými finančně 

ekonomickými a rozpočtovými principy 

zvládnout širokou škálu věcného 

zaměření odborné podpory a tím 

i účelového užití výdajů s tím spojených 

a to odděleně od ostatních součástí 

rozpočtového hospodaření ÚOSS 

 Pětileté programové období nutí věcně 

 Poruchy ve spolupráci ekonomických 

a věcně výkonných pracovišť 

v podmínkách programového 

financování mohou mít za následek 

taková porušení rozpočtových principů, 

která nemohou ekonomická pracoviště 

věcně ovlivnit (rozpočtová účelnost, 

hospodárnost, rozpočtový proces) 

 Pětileté programové období s sebou nese 

nižší kvalitu věcných podkladů pro 

                                                             

37 Státní správou se rozumí specifická část veřejné správy, vymezená působností orgánů a institucí v rámci zákona č. 2/1969 Sb., ve které se projevují problémy a opatření týkající se 

projektu (vztah ÚOSS a jimi zřízených nebo k podpoře využívaných organizací). Analýza a hodnocení bylo provedeno pro tuto plně reprezentativní oblast veřejné správy, 

označovanou jako odborná podpora státní správy. Pro ostatní oblasti veřejné správy (tzv. samosprávy, na úrovni krajů, obcí a v přenesené působnosti) platí uvedené principy 

a zjištění obdobně. 

38 Programovým financováním se rozumí mechanismus zahrnutý v zákoně č. 218/2001 Sb. do roku 2012, podle kterého dosud probíhá financování programů založených před tímto 

datem, ale nejsou zakládány nové. Zahrnuje možnost financování jak investičních, tak provozních nákladů a není proto totožný se současně platnou formou programového 

financování dle §12 cit zákona (vyhrazenou aktuálně pouze pro investice). Není rovněž (pro část podpory státní správy formou výzkumu) zaměnitelný s veřejnou podporou VaVaI dle 

zákona č. 130/2002 Sb., pokud probíhá formou Programu podpory (př. programy Alfa, Omega TA ČR) 

39 Pojem doplňkové je relativní v tom, že z hlediska objemu financí může v dané oblasti podpory i převažovat, pokud není financování této specifické formy odborné podpory zahrnuto 

v předchozích. Obecně platí, že odborná podpora, včetně výzkumu, může být financována prostřednictvím programového financování a/nebo dotací, ale odborná podpora, která nemá 

charakter výzkumu, nemůže být financována z prostředků VaVaI. 
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vynucována zákonem č. 218/2000 Sb. 

 Zpracovává se na programové období 5 

let, tj. vede zpracovatele ke 

koncepčnější práci a k trvalým věcným 

aktualizacím, období je delší než 

stanovený tříletý rozpočtový cyklus 

(1 rok NR + 2 roky RV); také tato 

vlastnost je vynucována zákonem 

č. 218/2000 Sb. 

 Na celé programové období 

jednoznačně předurčuje a tím pozitivně 

stabilizuje navazující potřebu 

analytického členění struktury 

v celkovém obsahu podpory 

(podprogramy, akce) při přípravě 

a realizaci rozpočtu, i při vykazování 

skutečnosti ve věcných i hodnotových 

ukazatelích u poskytovatele 

i u objednatele 

 Program a jeho součásti lépe čelí (ale 

nemůže zabránit) případným 

restrikcím výdajů při sestavování 

rozpočtu, neboť je z principu 

definovaný a perspektivně stanovený, 

tj. případné výdajové restrikce se (při 

správném sestavení programu a péči o 

něj) hned projeví snížením 

objemu/kvality poskytované odborné 

podpory, tj. vytváří argumentaci pro 

rozpočtová jednání, 

 Program lze v průběhu období věcně 

i rozpočtově měnit 

(navázán pouze na Integrovaný 

informační systém Státní pokladny) 

 Vysoká náročnost na rozsah a kvalitu 

spolupráce ekonomických a věcně 

výkonných pracovišť u ÚOSS i u podporu 

poskytující instituce při sestavení, 

realizaci, změnách a vyhodnocení 

programu, 

 Vstup Ministerstva financí do 

programového procesu jako schvalující 

instituce programu a jeho změn přináší 

poměrně silnou administrativní závislost 

(administrativní proces i čas), nelze 

vyloučit věcně neodborné zásahy do 

věcné podstaty programu (definice 

a využití parametrů a indikátorů 

programu) 

 Programové období stanovené na 5 let 

není časově synchronizováno 

s rozpočtovým cyklem; z toho vznikají 

problémy s dopady do obsahu 

rozpočtového výhledu, nebo do věcného 

obsahu programu 

 Plynulost peněžního toku při 

programovém financování je počátkem 

roku ovlivněna nutností technického 

uzavření uplynulého roku a otevření 

rozpočtově programového období 

běžného roku; problém lze překlenout 

pouze obtížně 

výkonná pracoviště pracovat 

s potřebnou perspektivou (což není 

běžné) 

 Kvalitní spolupráce ekonomických 

a věcně výkonných pracovišť je pro 

programové financování nezbytná; tím, 

že ji systém programového financování 

vyžaduje, podporuje její funkčnost 

a stabilitu 

financování v delším časovém horizontu 

(věcné ukazatele nemají v konci 

programového období potřebnou kvalitu 

a přesnost) 

 Vzhledem k tomu, že systém 

programového financování byl zaveden 

pro reprodukci majetku státu, platí jeho 

nevýhody (viz výše) a navíc lze očekávat 

zrušení možnosti používat programové 

financování pro jiné, než majetkové 

účely 
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B. Financování odborné podpory prostřednictvím dotačního systému 

Souhrnné hodnocení: Je obecnou základní formou financování odborné podpory státní správy. Ve své podstatě zahrnuje a pokrývá jak principy „programového financování“ tak 

i zvláštní účelové formy veřejné podpory VaVaI. Právě tyto obecné možnosti ji však mohou znevýhodnit pro některé konkrétní účely. Má význam v oblasti odborné podpory, s 

charakterem trvalé činnosti, kdy by programové financování mělo náplň periodicky se opakujícího prakticky totožného zadání (př. základní činnosti ČHMÚ). Naopak může být 

využita pro zajištění dodatečných okamžitých aktuálních potřeb odborné podpory státu. (př. doplňující se komplex opatření ve vztahu k dopadům změny klimatu). 

Hlavní výhody, kladné stránky Hlavní nevýhody, záporné stránky Příležitosti dané využitím dotačního 

financování 

Hrozby vyplývající z využití dotačního 

financování 

 V legislativě menší náročnost na 

definování věcného obsahu odborné 

podpory (neurčena povinnost užití 

technicko-hospodářských ukazatelů pro 

tento účel) 

 Nižší administrativní náročnost, dotační 

pravidla nepodléhají věcnému ani 

procesnímu schválení mimo vlastní 

resort 

 Lze jednoduše časově koordinovat 

s tříletým rozpočtovým cyklem 

 Snížená přesnost definování věcného 

obsahu odborné podpory ohrožuje 

prokazování účelnosti a hospodárnosti 

vynakládání rozpočtových prostředků 

v rozpočtovém procesu i při vlastní 

skutečné realizaci a tím i zesiluje 

odpovědnost věcně odpovědných 

pracovišť za dosažený stav; ekonomická 

pracoviště tento stav v podstatě 

neovlivní, mají možnost pouze zastavit 

dotační financování, cože je v praxi 

téměř nemyslitelné 

 Zvýšená složitost úplného financování 

odborné podpory tím, že péče o rozvoj 

majetku podporující instituce (pokud jej 

odborná podpora vyžaduje a financování 

mimo VaV je nutné) by musela na straně 

ústředního orgánu zůstat 

v programovém financování, zatímco 

vlastní výkon odborné podpory by byl v 

dotačním systému 

 Nutnost obsluhy dalšího IT systému, 

neboť systém programového financování 

se v daném případě neopustí, přibude 

obsluha centrální evidence dotací 

 Vyšší samostatnost a odpovědnost věcně 

výkonných pracovišť ústředního orgánu 

státní správy, zadávajících požadavky na 

odbornou podporu činnosti, nižší 

odpovědnost ekonomických pracovišť 

(rozpočtová, účetně evidenční a platební 

obsluha fungování dotačního systému) 

 Stabilita dotačního systému daná tím, že 

požadavky na odbornou podporu jsou 

obecně věcně poměrně stabilní a dále 

proto, že nelze předpokládat, že by se 

podstatně měnila rozpočtová legislativa, 

která obsahově musí pojmout daleko 

širší škálu účelů financování, 

tj. z principu nemůže ovlivňovat dílčí 

resortní, účelově daná, dotační specifika 

 Pokud by nebyl systém dotací podroben 

trvalé kontrole věcného obsahu při 

přípravě i v realizaci, má logickou 

tendenci k rutinně, až k obsahové 

degeneraci, se zdůvodňováním pouhým 

povrchním verbálním způsobem 

 Nelze a priori vyloučit vznik tlaku na 

centrální schvalování obsahu dotačních 

systémů účelově orientovaných na 

externí odbornou podporu činností 

ústředních orgánů státní správy ať již 

rozšířením stávajících kompetencí, nebo 

vznikem nových institucí 
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C. Doplňkové financování výzkumné formy státní podpory prostřednictvím veřejné podpory VaVaI 

Jedná se o doplňkové zdroje40 financování odborné podpory státní správy (viz vymezení výše) v případě, že je podmíněna nebo založena na výzkumu 

(aplikovaném ve zvláštní oblasti – veřejné správě). 

Souhrnné hodnocení: Forma financování použitelná pouze doplňkově – její účel lze zajistit v plném rozsahu formou dotačního a/nebo „programového“ financování. Významná 

je zejména v oblasti odborné podpory států zajišťované organizacemi, jejichž hlavní činností je výzkum (v.v.i., výzkumné organizace podle obchodního práva). 

Hlavní výhody/ 

kladné stránky 

Hlavní nevýhody 

záporné stránky 

Příležitosti využitelné v oblasti 

financování prostřednictvím VaVaI 

Hrozby vyplývající z využití financování 

prostřednictvím VaVaI 

 Institucionální podpora je možným 

zdrojem stabilního financování na 

základě výkonu a požadavků na kapacitu 

organizací zajišťujících státní podporu 

 Může modifikovat resort, pokud je 

poskytovatelem VaVaI 

 Může zajistit vysoký standard a stabilitu 

odborné podpory trvale založené na 

výzkumu 

 Aktuálně je součástí administrativně 

jednoduchého mechanismu hodnocení 

a přidělování 

 Účelová podpora může být vymezena 

účelem „podpora státní správy“ 

(např. program Omega, Beta TA ČR) 

 Účelová podpora může zajistit 

financování nezbytné výzkumné 

činnosti, pokud je součástí odborné 

podpory 

 Nelze financovat jiné činnosti než 

(převážně) aplikovaný výzkum jako 

zvláštní formu odborné podpory. 

 Pro využití v komplexní odborné 

podpoře státní správy vyžaduje 

prakticky vždy určitou kombinaci s jinou 

formou financování 

 Oddělení zdrojů pro výzkumnou formu 

podpory je metodicky obtížné (výzkum 

často splývá s ostatními formami 

zajištění odborné podpory) 

 V oblasti účelové podpory a podle 

nastavených pravidel je financování 

podmíněno otevřenou veřejnou soutěží 

 Proces je administrativně náročný, 

zejména přísným odlišením prostředků 

účelově vázaných na výzkumnou činnost 

 Je obtížné odlišit výzkumnou formu 

zajištění podpory, což limituje nebo 

 Využití výzkumných forem podpory 

státní správy pro identifikaci budoucích 

potřeb 

 Možnost přenášet, promítnout a sířit 

prostřednictvím aplikovaného výzkumu 

prvky a způsoby podpory státní správy 

na nejlepších dostupné úrovni 

 Kombinací odborných a výzkumných 

činností zvýšit efekt prostředků 

použitých pro financování odborné 

podpory státu 

 Přenos poznatků a zkušeností 

z privátního sektoru a mezinárodního 

kontextu do odborné podpory 

 Nahrazování financování odborné 

podpory prostředky výhradně určenými 

na její výzkumnou formu 

 Snížení kvality a využitelnosti poznatků 

a tím i efektivnosti a kvality odborné 

podpory, pokud bude její financování 

i zajištění silně založeno na pravidlech 

financování VaVaI 

                                                             

40 Vzhledem k možným typům a způsobům užití vnitřních zdrojů, grantů, darů, atp. se tabulka vztahuje na základní typy. 
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 Podpora prostřednictvím VaVaI 

umožňuje určit, oddělit a finančně 

ohodnotit a evidovat tu část podpory 

státní správy, zajišťovanou výzkumem 

 Koordinace podpory VaVaI podporuje 

snížení duplicit výzkumu potřebného 

pro podporu státní správy 

znemožňuje kombinaci s financováním 

jiným způsobem 
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D. Financování státní podpory prostřednictvím mimorozpočtových a mimořádných zdrojů 

Jedná se o zcela doplňkové, přechodné a náhodné zdroje financování (mimorozpočtové finanční zdroje, používané prostřednictvím rozpočtu 

poskytovatele, např. nároky z nespotřebovaných výdajů, účelově určené prostředky z rezervních fondů, ze zahraničních grantů, dary, apod. 

Souhrnné hodnocení: Forma financování použitelná pouze doplňkově. Může mít význam při významných změnách v agendách státní správy a vyvolaných potřebách a zaměření 

odborné podpory. Ve vnitřním procesu u organizací má význam pro zvýšení hospodárnosti zajištění odborné podpory. Je důležitá pro zapojení do nadnárodních a mezinárodních 

procesů zajištění odborné podpory veřejného sektoru společné pro více členských států Evropské unie. 

Hlavní výhody/ 

kladné stránky 

Hlavní nevýhody/ 

záporné stránky 

Příležitosti dané využitím 

mimořádného financování 

Hrozby vyplývající z využití 

mimořádného financování 

 Možnost hlubšího rozpracování dílčích 

stránek podpory 

 Překlenutí aktuální kumulace nároků na 

podporu státní správy 

 Motivace k vyšší efektivnosti a 

hospodárnosti při možnosti využití 

vlastních zdrojů 

 Dřívější zahájení podpory a její posílení 

podle okamžité situace 

 Zkušenosti z nadnárodního kontextu 

financování 

 Zajištění podpory státní správy 

v procesu implementace pravidel 

Evropské unie 

 Zdroje nejsou zpravidla jisté a pravidelné 

 Liší se dostupnost v jednotlivých fázích 

tvorby a užití těchto zdrojů (např. 

Evropské fondy) 

 Jejich použití je provázeno omezujícími 

podmínkami (př. výsledky uplatnitelné 

pro státní správu i privátní sektor) 

 Nejednotná administrace a pravidla 

 Pro překlenutí kumulovaných požadavků 

na podporu státní správy, zejména ve 

spojení se závazky přijatými v Evropské 

unii a jejich podporou 

 V podmínkách použití těchto zdrojů 

převzít i podmínky a pozitivní formy 

zajišťování podpory státní správy 

z evropského kontextu 

 Přístup k uceleným řešením podpory 

státní správy v rámci Evropské unie 

 Tvorbou a možností užití uspořených 

zdrojů zvýšit efektivnost a hospodárnost 

zajišťování odborné podpory 

 Nahrazování programové a dotační 

podpory náhodnými zdroji 

 Vznik duplicit v národním a evropském 

kontextu 

 Rizika střednědobých závazků (např. 

využívání investic) s dopadem do 

nákladů 
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