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Abstrakt: 

Cílem tohoto článku je analyzovat zapojení nových členských zemí Evropské unie v programu 

Horizont 2020. Důraz je kladen zejména na účast institucí z České republiky. Článek vychází ze 

střednědobého hodnocení Horizontu 2020, na základě kterého se v současnosti připravuje 

navazující 9. rámcový program Horizont Evropa. V článku jsou ověřovány tři hypotézy nižší účasti 

nových členských zemí EU, zejména pak ČR: 1) dostupnost strukturálních fondů EU, 2) národní 

systém hodnocení výzkumných organizací nezohledňující zapojení do rámcových programů a 3) 

samotné výzkumné organizace, které vnitřně nedostatečně podporují zapojování do rámcových 

programů. Závěrem je, že každý z aktérů vědní politiky v ČR nese svou vlastní odpovědnost za 

současný stav a může udělat mnoho pro jeho zlepšení. Největší očekávání jsou vkládána zejména 

do nového národního systému hodnocení výzkumných organizací v ČR. 

Abstract: 

The main objective of this article is to analyze the participation of the new EU member states in 

the Horizon 2020 funding programme. The main focus is put on the research organizations in the 

Czech Republic. The article is based on the mid-term evaluation of Horizon 2020 which is currently 

the main source for the new Framework programme called Horizon Europe. Three hypotheses are 

verified in the article: Lower participation of the EU-13 member states, especially the Czech 

Republic, can be caused by 1) the availability of the EU Structural Funds, 2) the national system of 

evaluation of the research organizations that does not take the participation in the Framework 

programmes into account and 3) by the research organizations that do not specifically support 

participation in the Framework programmes. The main conclusion is that each of the stakeholders 

in the Czech research policy is responsible for the current state and can do a lot for the 

improvement. The biggest expectations are currently from the new system of national evaluation 

of the research organizations. 
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Úvod 

Horizont 2020 (H2020) je nejvýznamnějším evropským programem na podporu výzkumu, vývoje a 

inovací. Tento článek vychází ze střednědobého hodnocení H2020, na základě kterého se v současnosti 

připravuje navazující 9. rámcový program Horizont Evropa. Speciální pozornost bude věnována novým 

členským zemím EU (EU-13)1, jejichž účast je na výrazně nižší úrovni než v případě starých členských 

zemí (EU-15)2.  

Zvýšení zapojení zemí EU-13 je tématem mnoha diskuzí a analýz již od počátku 7. rámcového 

programu (FP7) a právě H2020 měl být programem, během kterého se skrze speciálně vytvořené 

nástroje začne jejich účast zvyšovat.  V následujícím textu je účast zemí EU-13 v dosavadním trvání 

H2020 hodnocena jak v čistě kompetitivních programech, u kterých se nerozlišuje, zda země patří mezi 

EU-13 či EU-15, a jediným hodnotícím kritériem je excelence projektového návrhu, tak i programech, 

které vznikly speciálně pro země z EU-13 s cílem zvýšit jejich celkovou účast v rámcových programech.  

Z řady možných důvodů pro nízké zapojení zemí EU-13, které se objevují v analýzách na odborné i 

politické úrovni, budou v článku ověřovány tyto hypotézy: 

1. úspěšnost zemí EU-13 snižuje dostupnost strukturálních fondů EU, 

2. výzkumné organizace se nedostatečně zapojují do rámcových programů z důvodu, že národní 

systém hodnocení výzkumných organizací, na základě kterého se rozděluje institucionální 

podpora, účast v rámcových programech nijak nezohledňuje,  

3. výzkumné organizace samy nedávají dostatečnou prioritu rámcovým programům ve srovnání 

s jinými finančními zdroji, čemuž odpovídá i nedostatečná administrativní podpora.  

Článek je strukturován do tří základních částí. První část se věnuje samotnému zapojení do Horizontu 

2020, přičemž tato část je rozdělena na střednědobé hodnocení programu, popis účasti zemí EU-13 a 

vyhodnocení podprogramů, kde země EU-13 nemají žádné speciální zacházení, a následně těch, kde 

speciální zacházení mají. Druhá část je zaměřena na ověření tří výše zmíněných hypotéz, na základě 

kterých argumentuji, že je úspěšnost zemí EU-13, resp. České republiky v rámcových programech nižší, 

než odpovídá jejich velikosti. Třetí část popisuje aktuální stav připravovaného rámcového programu 

Horizont Evropa se zdůrazněním nových prvků, které budou ovlivňovat financování výzkumu 

z rámcových programů v období 2021 – 2027. Závěrečná část textu obsahuje vyhodnocení, zda byly 

hypotézy potvrzeny či vyvráceny, a formulace závěrečných doporučení. 

Zapojení ČR do programu Horizont 2020 

H2020 je nejvýznamnějším evropským programem financujícím vědu, výzkum a inovace v letech 2014-

2020 s rozpočtem 80 miliard EUR. H2020 navazuje na rámcové programy vyhlašované od roku 1980, 

přičemž se jedná o dosud nejvyšší rozpočet v historii. Cílem H2020 je přispět k budování znalostní 

ekonomiky, implementaci strategie Evropa 2020 a dalších politik EU a dokončení vytváření Evropského 

výzkumného prostoru. 

V květnu 2017 bylo zveřejněno Střednědobé hodnocení programu H2020, v rámci kterého byl 

analyzován stav ke dni 1. 1. 2017, kdy Evropská komise obdržela více než 100 000 žádostí a bylo 

alokováno 20,4 miliard EUR v celkem 11 108 grantech [Evropská komise 2017a]. Dosavadní průběh 

                                                           
1 Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko. 
2 Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Dánsko, Irsko, Spojené království, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Finsko, 
Rakousko, Švédsko. 



programu H2020 byl hodnocen pěti evaluačními kritérii: relevance, výkonnost, efektivnost, koherence, 

přidaná hodnota EU.  

Z hlediska relevance je konstatováno, že H2020 přispívá ke snižování rozdílů v inovacích mezi 

jednotlivými členskými státy, posiluje vědeckou základnu EU, společenské výzvy, na jejichž řešení je 

H2020 zaměřen, jsou stále aktuální a program jako takový přispívá k plnění cílů EU. V oblasti 

výkonnosti programu je odhadováno, že zdroje programu budou účinně využity. Administrativní 

náklady se pohybují pod 5 %, zkrátila se doba k získání finanční podpory z grantu. Na druhou stranu se 

výrazně snížila úspěšnost návrhů projektů. Aby se dostalo na všechny kvalitní projekty, program by 

musel disponovat rozpočtem zvýšeným o 62 mld. EUR. Ačkoliv byl program v době hodnocení stále ve 

své rané fázi, zpráva konstatuje, že jej lze hodnotit jako efektivní, neboť bylo již podpořeno výrazné 

množství výzkumníků, kteří řeší své výzkumné projekty, podílí se na mobilitách či využívají nově 

zpřístupněné národní výzkumné infrastruktury [Albrecht 2017]. 

Přidanou hodnotu jednoznačně potvrzuje i fakt, že v projektech H2020 zatím vzniklo 4 043 publikací3, 

přičemž bylo změřeno, že publikace vygenerované v projektech FP7 a H2020 jsou citovány více než 

dvakrát častěji než světový průměr. Program dále podpořil 17 nositelů Nobelovy ceny a 71 % projektů 

vedlo k získání zcela nových vědeckých poznatků [Evropská komise 2017b]. Výrazně vzrostla synergie 

mezi H2020 a Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF), což odpovídá kritériu koherence. 

Dostupná data ukázala, že 83 % projektů H2020 by bez podpory tohoto programu nebylo vůbec 

realizováno. 

Z hlediska zapojení nových členských zemí pokračuje trend nízké účasti zemí EU-13 v programu. 59,4 % 

rozpočtu programu putuje do 5 zemí, přičemž země EU-13 se účastní 8,5 % projektů a získaly pouze 

4,4 % udělené finanční podpory4. Při přepočtu na jednoho výzkumníka získává ročně výzkumník z EU-

13 z programu H2020 1 271 EUR, kdežto výzkumník z EU-15 třikrát více, tj. 3 808 EUR. 

Pokud však vezmeme v potaz národní investice do VaV, země EU-13 jako celek dokonce získávají o 5,6 

% větší podporu z H2020 než země EU-155, což vypovídá i o robustnosti národních systémů VaV 

[Evropská komise 2017b]. Pro země jako Německo, Francie či Rakousko, které mají vysokou intenzitu 

národního VaV (GERD)6, netvoří podpora z H2020 významný podíl, pro země s nižším podílem GERD na 

HDP (Kypr, Řecko, pobaltské země) je podpora z H2020 daleko významnější. Česká republika v tomto 

indikátoru představuje výjimku, neboť má podprůměrný podíl GERD na HDP (1,68 v roce 2016) a 

zároveň druhý nejnižší podíl podpory z H2020 na GERD [Eurostat 2018].   

Platí, že většina států EU-13 do programu Horizont 2020 spíše přispívá, než z něj získává. 

Nejvýznamnější rozdíl mezi skutečnou a teoretickou podporou z H2020 má Velká Británie, která zatím 

získala o 1 mld. EUR více, než odpovídá jejímu příspěvku do rozpočtu EU. V plusových hodnotách se ze 

zemí EU-13 vyskytuje pouze Slovinsko, Kypr, Malta a Estonsko. ČR obdržela v dosavadním průběhu 

H2020 o 83 mil. EUR méně, než by odpovídalo jejímu příspěvku do rozpočtu EU [Frank 2017]. 

Navíc je potřeba rozlišovat mezi typem jednotlivých akcí H2020. V grantových schématech založených 

na vědecké excelenci (granty Evropské výzkumné rady, akce Marie Sklodowska Curie, tzv. Výzkumné a 

inovační akce, RIA) mají země EU-15 nadprůměrnou účast, kdežto země EU-13 podprůměrnou. 

Naopak země EU-13 mají nadprůměrnou účast v tzv. koordinačních a podpůrných akcích (Coordination 

                                                           
3 4043 publikací po odborném recenzním řízení, celkem 8246 publikací. 
4 U FP7 to bylo 7,9 % účasti a 4,2 % finanční podpory. 
5 EU-13: 67 524 EUR; EU-15: 63 277 EUR 
6 Celkové hrubé domácí výdaje na VaV - Gross Domestic Expenditure on R&D 



and Support Actions, CSA).7 Tento ukazatel je patrný i na příkladu Masarykovy univerzity, která má 

téměř třetinu svých účastí v Horizontu 2020 právě typu CSA [Frank 2017].  

Významným měřítkem kvality národních systémů výzkumu v jednotlivých zemích jsou granty Evropské 

výzkumné rady (ERC), které spadají do prvního pilíře H2020 Excelentní věda. V tomto programu, na 

který je alokováno 13 mld. EUR, Česká republika zaostává. Od roku 2007 bylo uděleno více než 8 000 

ERC grantů, ČR však získala pouze 30 grantů [Evropská výzkumná rada 2018].8 Zaostávání v počtu ERC 

grantů je společné pro všechny země EU-13 – v těchto státech se řeší pouhá 2 % všech grantů ERC. 

Naopak tři nejúspěšnější země v programu ERC (Velká Británie, Německo, Francie) získaly společně 

téměř polovinu všech ERC grantů. 

Celý region EU-13 je také silně poznamenán odlivem držitelů grantů ERC do zemí EU-15. Česká 

republika má aktuálně 30 ERC grantů řešených v ČR a 24 grantů řešených českými vědeckými 

pracovníky na zahraničních institucích, zejména v EU-15. V Rakousku je tento poměr 232 ERC grantů 

řešených v Rakousku a 78 ERC grantů řešených rakouskými vědeckými pracovníky v zahraničí 

[Evropská výzkumná rada 2018; Technologické centrum 2017].9  

Počet ERC grantů tak vhodně popisuje kvalitu a robustnost národních výzkumných systémů, což 

potvrzuje i korelace mezi již výše popsaným GERD a počtem ERC grantů řešených v dané zemi (viz 

obrázek níže) [Evropská komise 2017c].  

Obrázek č. 1 Korelace mezi GERD a počtem ERC grantů 

 

Osa X: GERD v roce 2014 v mil. EUR 

Osa Y: Počet ERC grantů v letech 2007-2015 a ve výzvě ERC Starting grants 2016 

Zdroj: Evropská komise. 2017c 

                                                           
7 Celkem 35 % účastí v akcích CSA v H2020 pro země EU-13 vs. 15 % pro země EU-15). 
8 Rakousko 232, Maďarsko 65, Polsko 27, Slovensko 1. Výsledky z roku 2018 nejsou brány v úvahu. 
9 Z dalších vybraných zemí je poměr v Polsku 27:31, Maďarsku 65:27 a Slovensku 1:5. 



Z výše uvedeného lze pozorovat, že navzdory snahám na národní i evropské úrovni se nedaří snižovat 

rozdíly v kvalitě výzkumu mezi jednotlivými zeměmi EU, což se projevuje v prokazatelně nižší 

úspěšnosti zemí EU-13 v H2020. Podle Evropské komise se tak děje z důvodu nedostatečných investic 

do výzkumu, nedostatku synergií mezi evropským a některými národními systémy výzkumu, přístupu 

k sítím, rozdílům v odměňování a nedostatečné informační a komunikační podpoře a chybějícímu 

tréninku [Evropská komise 2017c).  

Z těchto důvodů je v programu H2020 zařazen nově podprogram Šíření excelence a podpora účasti 

(Widening Participation and Spreading Excellence, SEWP), který má napomoci snížit rozdíly mezi 

členskými státy a regiony. Za tímto účelem byla vytvořena nová kategorie tzv. Widening členských 

států, které se mohou ucházet o podporu z programu SEWP.10 Podpora excelence v těchto zemích a 

regionech, zvýšení jejich účasti v H2020 a kvalitativní posun v začlenění do Evropského výzkumného 

prostoru je cílem akcí Teaming, Twinning, ERA Chairs a Policy Support Facility (PSF) [Evropská komise 

2017c 1060]. Twinning má podporovat networking, Teaming se zaměřuje na excelenci, budování a 

změny v institucích, program ERA Chairs se zaměřuje na získávání talentů a podpoře principů 

Evropského výzkumného prostoru a PSF na umožnění národních reforem. Ačkoliv je na vyhodnocení 

tohoto programu pořád brzy, dosavadní analýzy naznačují, že k žádoucím změnám zatím nedochází, 

což se projevuje víceméně stejný podílem zemí EU-13 na programu H2020 v letech 2014 (4,3 %) a 

2015 (4,7 %) [Evropská komise 2017c]. 

Dalším opatřením, které má kromě výše uvedených cílů SEWP zvýšit synergie mezi H2020 a ESIF, je tzv. 

Pečeť excelence (Seal of Excellence), která je udělena Evropskou komisí projektům, které byly pozitivně 

hodnoceny v H2020, ale kvůli nedostatku finančních prostředků nemohly být podpořeny. A právě 

takovéto projekty se měly následně financovat z prostředků ESIF, a to konkrétně projekty s jedním 

příjemcem, tj. SME Instrument, ERC, Marie-Sklodowska Curie a Teaming [Evropská komise 2017c]. 

1. Vybrané důvody nízké účasti ČR 

Problematikou nízké účasti zemí EU-13, potažmo České republiky, se zabývá celá řada odborných 

studií. Možné příčiny nízké účasti a úspěšnosti zemí EU-13 ve FP7 a H2020 ověřuje na jedenácti 

stanovených hypotézách studie Science and Technology Options Assessment s názvem „Overcoming 

innovation gaps in the EU-13 Member States“ od autorského kolektivu vedeného Michalem Pazourem 

[Pazour et al. 2017]. O českých specificích často píše i Vladimír Albrecht.  

První hypotéza, kterou se tento článek zabývá, stanoví, že dostupnost strukturálních fondů pro oblast 

výzkumu snižuje úspěšnost v rámcových programech. K tomuto tématu neexistují jednoduše dostupná 

data, která by dávala do korelace úspěšnost v rámcových programech a objem dostupných finančních 

prostředků ze strukturálních fondů určených na výzkum. Ke stejnému závěru dospěli i autoři 

dokumentu „Analýzy financování výzkumu z národních zdrojů“, kteří konstatují, že neexistují data 

srovnatelná napříč různými zeměmi kvůli různé míře spolufinancování z národních zdrojů a 

nemožnosti oddělit výdaje na výzkum a inovace [Joint Research Centre 2017].  

Analýza od Pazoura et al. porovnává na obrázku níže objem finančních prostředků získaných z FP7 a 

ESIF v období 2007-2013, a to s využitím dat od The Royal Society: 

                                                           
10 Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a 
Slovinsko, Portugalsko a Lucembursko. 



Obrázek č. 2 Rozdělení výdajů na výzkum, vývoj a inovace mezi země EU v letech 2007-2013 z FP7 a ESIF 

v mil. EUR 

 

Osa X: FP7 v mld. EUR 

Osa Y: ESIF na výzkum a vývoj v mld. EUR 

Zdroj: Pazour et al. 2017 

Z výše uvedeného grafu je jasně patrný rozdíl mezi novými a starými členskými zeměmi, nelze z něj 

však vyvodit žádné závěry. Když se však v tabulce níže podíváme na Slovinsko, Kypr a Estonsko, které 

patří mezi relativně úspěšné při získávání podpory z H2020 při zohlednění velikosti země, počtu 

výzkumníků a národních investic do VaV, je zřejmé, že jejich rozpočet na výzkum z ESIF patří mezi ty 

nižší, což vynikne zejména při srovnání s objemem prostředků dostupným např. pro Českou republiku, 

Polsko či Slovensko: 

  



Tabulka č. 1 Srovnání rozpočtu na výzkum z ESIF a úspěšnosti v H2020 

Země Objem prostředků z ERDF 

určených na výzkum a inovace 

v období 2014-2020 

Pořadí země dle podpory 

získané z H2020 po přepočtu na 

1 mil. EUR vynaložených na 

výzkum (z 28) 

Slovinsko 594 673 949 8. 

Kypr  82 352 949 1. 

Estonsko 1 077 196 764 4. 

Česká republika 4 150 410 917  28. 

Polsko 9 802 803 231 26. 

Slovensko 2 940 193 173 23. 

 Zdroj: Data od Evropská komise 2018 a Albrecht 2017 

 

Tato tabulka, ač není metodologicky zcela správná, potvrzuje možný negativní vliv financování z ESIF 

na úspěšnost v rámcových programech v některých zemích EU-13, zejména pak v České republice, kde 

již v programovacím období 2007-2013 byl největší rozdíl mezi vysokým objemem prostředků z ERDF a 

nízkým objemem prostředků získaných z FP7. Není pak překvapením, že země, které patří 

k nejvýkonnějším z pohledu výzkumu, jako jsou Dánsko, Belgie, Irsko, Nizozemsko, Švédsko a 

Rakousko, získaly více prostředků z FP7 než ze strukturálních fondů určených na výzkum [Schuch 

2014]. 

Ačkoliv se téma propojení ESIF a rámcových programů diskutuje již dlouho, nedaří se nalézt 

jednoznačné řešení. Naopak vznikají překryvy a možná nedorozumění, jako v případě výzvy 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) s názvem Excelentní výzkum, která budí 

dojem, že se bude jednat o podporu excelentního výzkumu, jenž je typově financován mj. i programu 

Horizont 2020.11 Z hodnotících kritérií lze však vyčíst, že se jedná spíše o budování kapacit pro 

provádění excelentního výzkumu, nikoliv výzkum samotný.12  

Potvrzuje se tak argument, že jednodušeji dostupné financování z ESIF může, v přinejmenším na 

začátku, odvracet pozornost v tzv. kohezních zemích od kompetitivních nástrojů financování výzkumu 

[Schuch 2014]. To potvrzuje i vyjádření zástupců výzkumných organizací z regionu střední a východní 

Evropy během akce „Times Higher Education Research Excellence Summit: New Europe“, která se 

uskutečnila v Olomouci v dubnu 2018: „Jednoduché peníze z Evropské unie učinily univerzity ve 

střední a východní Evropě „líné“ a snížily jejich potřebu ucházet se o kompetitivní financování na 

nejvyšší úrovni.“ [Times Higher Education 2018]  

                                                           
11 Cílem výzvy je podpořit problémově orientovaný výzkum interdisciplinárního charakteru, který napomůže efektivnímu využití výzkumných 
center a iniciuje dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho originality a praktických dopadů. K využití dojde 
prostřednictvím koncentrované podpory výzkumného záměru, souvisejícího výzkumného týmu a materiálně technického vybavení. Popis 
výzvy na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum  
12 Ze 150 bodů, které mohl projekt v 1. kole získat, mohlo být 45 bodů uděleno za Výzkumnou agendu projektu. Stejný počet bodů však bylo 
možné získat za „Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu projektu / financování a rozpočet v realizační a provozní 
fázi“ a „Financování projektu“. Více viz 
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_Excelentni_vyzkum/Priloha_c2_Hodnotici_kriteria_verze_3.pdf  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-019-excelentni-vyzkum
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_Excelentni_vyzkum/Priloha_c2_Hodnotici_kriteria_verze_3.pdf


Jedním z nástrojů pro využití synergií může být výše zmíněný koncept tzv. Pečetí excelence. Jako 

případovou studi lze zmínit výzvu v rámci OPVVV s názvem „Mezinárodní mobilita výzkumných 

pracovníků – MSCA– IF“. Cílem výzvy je podpořit kvalitní projekty schválené na evropské úrovni z 

Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v „no-money“ seznamu. Ke dni 

psaní tohoto textu bylo z celkové alokace 500 mil. Kč využito zatím pouze 149 mil. Kč [MŠMT 2018a], 

což znamená, že české výzkumné organizace si na tento typ financování projektů teprve zvykají. 

Důvodem také může být skutečnost, že předkladatelé úspěšně hodnocených, avšak z Horizontu 2020 

finančně nepodpořených projektů, musí jimi zpracované návrhy projektů vždy přepracovat v souladu s 

administrativními a finančními pravidly ESIF, popř. výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a 

inovace [MŠMT 2018b].  

Druhá hypotéza stanovuje, že zapojení do rámcových programů není dostatečně oceňováno 

v národním systému hodnocení výzkumných organizací, a proto nejsou výzkumné organizace 

motivovány se do těchto programů zapojovat. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a 

hodnocení výsledků ukončených programů, která byla platná po dílčích úpravách do konce roku 2016, 

je postavena výhradně na hodnocení výsledků vědecké činnosti. Zdrojem informací jsou všechny 

záznamy o výsledcích zařazené v Registru informací o výsledcích (RIV) bez ohledu na typ výzkumné 

aktivity nebo zdroj financování [Úřad vlády ČR 2015]. Výstupem pak je souhrn bodového hodnocení 

těchto výsledků.  

Ačkoliv mají publikace vzniklé v mezinárodní spolupráci větší dopad než publikace pouze s národními 

autory, v národním hodnocení výzkumných organizací se to nijak neodráží. Jedinou provazbou na zdroj 

financování je Pilíř II., v rámci kterého lze získat bonifikaci 2000 bodů pro instituci, jejíž pracovník v 

hodnoceném pětiletém období získal grant ERC. Nutnou podmínkou pro tuto bonifikaci je, aby 

podstatná část výsledků uvedených v přihlášce o ERC grant vznikla na tomto pracovišti a proces 

přidělení grantu tak bylo možné považovat za zhodnocení výsledků dané výzkumné organizace 

externím subjektem [Úřad vlády ČR 2015].  

Obecně také platí, že v jiných zemích, zejména v EU-15, není systém národního hodnocení výzkumu 

postaven pouze na hodnocení výsledků vědecké činnosti. Např. v Nizozemsku jsou součástí hodnocení 

i vědecké granty udělené jednotlivým vědeckým pracovníkům [Royal Netherlands Academy of Arts and 

Sciences 2014].  

Změny v hodnocení na národní úrovni má přinést nová Metodika hodnocení výzkumných organizací a 

hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, kterou schválila vláda ČR usnesením 

ze dne 8. února 2017. Toto hodnocení má být realizováno v pěti modulech, které společně umožní 

plnění strategických cílů systému hodnocení a financování. Hlavními moduly jsou: Kvalita vybraných 

výsledků, Výkonnost výzkumu, Společenská relevance, Viabilita/Životaschopnost a Strategie a 

koncepce [Úřad vlády ČR 2017].  Právě v rámci modulu 4 „Viabilita“ má být posuzováno i financování 

z externích zdrojů, konkrétně úspěšnost v získávání projektů. Váha těchto kritérií však závisí na MŠMT, 

které jako poskytovatel aplikuje tuto metodiku pro výzkumné organizace. Každopádně se bude jednat 

o náběh postupný, neboť stabilizační složka bude založena na fixaci 100 % rozdělení podle Metodiky 

2013 – 2016. Na základě nového hodnocení bude rozdělen pouze meziroční nárůst objemu finančních 

prostředků na institucionální podporu [Úřad vlády 2017].  

Národní vlády mohou také ovlivňovat podíl finančních prostředků na výzkum udělovaný jako 

institucionální financování nebo jako účelové financování. Celkové lze pozorovat trend příklonu 

k alokování finančních prostředků na bázi výkonu s cílem zvýšit excelenci univerzit [Joint Research 



Centre 2017]. Rozlišujeme tak země, které se v letech 2008 – 2014 nejvíce posunuly směrem 

k účelovému financování (Irsko, Polsko), a zemi, která naopak od účelového financování ustupuje 

(Rumunsko).  

Pro ověření třetí hypotézy je potřeba analyzovat, zda zapojení výzkumných organizací do rámcových 

programů nesnižuje fakt, že tento zdroj není vnímán jako prioritní ve srovnání s jinými zdroji. Jak již 

bylo popsáno, národní systém hodnocení výzkumných organizací neoceňuje, zda je organizace aktivní 

a úspěšná v rámcových programech EU. To se odráží i na reálných prioritách výzkumných organizací, 

přestože většina výzkumných organizací13 zdůrazňuje zapojování do mezinárodních programů ve svých 

dlouhodobých záměrech na období 2016 – 2020. 

V případě podpory zapojování do mezinárodních programů se tak jedná primárně o strategická 

rozhodnutí univerzit, které souvisí s prestiží univerzit a mezinárodní viditelností jejich výzkumu více než 

s přímým ekonomickým dopadem. Z těchto důvodů vznikají na některých českých univerzitách 

speciální podpůrné programy pro zapojení do mezinárodních programů, zejména H2020 s důrazem na 

granty ERC. Na Karlově univerzitě například funguje Evropské centrum UK, které poskytuje kromě 

kompletního poradenství také finanční podporu na spolupráci se soukromými poradenskými firmami 

při přípravě kolaborativních projektů do výzev programu H2020, a to v roli koordinátora. Speciální 

podpora je poskytována ve snaze motivovat akademické a vědecké pracovníky k podávání žádostí o 

projekty ERC, a to až do výše 100 tis. Kč [Univerzita Karlova 2018]. Masarykova univerzita v rámci své 

interní grantové agentury kryje náklady spojené s přípravou mimořádně prestižních a významných 

projektů mezinárodních poskytovatelů, a to až do výše 400 tis. Kč v případě, že pracovník MU bude 

hlavním navrhovatelem kolaborativního projektu, a 200 tis. Kč v případě, že pracovník MU bude 

spolunavrhovatelem. Speciální podpora je opět věnovávána grantům ERC [Masarykova univerzita 

2018].  

Podpora zapojování do mezinárodních výzkumných programů však nespočívá pouze ve finanční 

podpoře zapojování, ale také v kvalitní administrativní podpoře výzkumných pracovníků během 

přípravy projektových žádostí. Sean McCarthy rozlišuje čtyři stupně podpory poskytované vědeckým 

pracovníkům: 

  

                                                           
13 Univerzita Karlova: Cíl 2: Univerzita Karlova má vytvořen systém, kterým zabezpečuje dlouhodobý rozvoj své vědecké a tvůrčí činnosti; dílčí 
cíl „Výrazně zvýšit aktivitu a úspěšnost Univerzity Karlovy v mezinárodních grantových soutěžích včetně grantů Evropské výzkumné rady“ 
[Univerzita Karlova 2015]; Masarykova univerzita: Strategický cíl 5.2: Upevnit postavení a viditelnost univerzitního výzkumu v mezinárodním 
prostředí [Masarykova univerzita 2015: 32]; Univerzita Palackého: část 3.2 Posílení mezinárodního rozměru ve VaV a tvůrčích činnostech 
[Univerzita Palackého 2015: 9]. 



Tabulka č. 2: Stupně podpory poskytované vědeckým pracovníkům 

 Vyplňování tabulek Podpora na vysoké úrovni 

Obsah Úroveň 2:  

Znalost obsahových částí 

žádostí (části B projektového 

návrhu) 

 

Úroveň 4: 

Reálná práce s obsahovými 

částmi projektových návrhů, 

kontrola kvality, vytváření 

priorit pro vědecké pracovníky, 

koučování, mentorování 

Pravidla Úroveň 1: 

Znalost právních, finančních a 

dalších procesních pravidel 

spojených s podáním žádostí 

(část A projektového návrhu) 

Úroveň 3: 

Zefektivňování procesů: 

vytváření šablon, vzorových 

žádostí, návodů a procesních 

analýz 

Zdroj: McCarthy, S. 2018 

O tom, jakou úroveň podpory zapojování do mezinárodních grantů ta která výzkumná organizace 

poskytuje, neexistují data, a mohlo by to být předmětem samostatného výzkumu. Ze zkušeností autora 

se však na českých výzkumných organizacích vyskytuje podpora na úrovni 1 – 2, výjimečně 3 a pouze 

lokálně na některých konkrétních pracovištích na úrovni 4. 

Ke zvýšení kvality poskytované podpory ze strany administrativních pracovníků na výzkumných 

organizacích by mohla přispět větší profesionalizace výzkumné podpory (research support). Zejména 

v zemích EU-15 se standardně na výzkumných organizacích vyskytují pozice výzkumných manažerů či 

administrátorů (research managers / administrators), kteří se sdružují v profesionální organizaci 

s názvem Evropská asociace výzkumných manažerů a administrátorů (European Association of 

Research Managers and Administrators, EARMA). EARMA organizuje každoroční konferenci, které se 

účastní více než 800 účastníků, organizuje sérii tréninků, workshopů a seminářů a profesionalizuje 

pozice výzkumných manažerů a administrátorů možností získat mezinárodně akreditovaný certifikát 

v řízení výzkumu [EARMA 2018]. EARMA je navíc součástí celosvětové sítě společností řízení výzkumu 

INORMS (International Network of Research Management Societies). Ačkoliv v současnosti není 

k dispozici aktuální seznam členů EARMA (individuálních i institucionálních), z vlastních zkušeností 

autora se jich v ČR mnoho nevyskytuje a na poslední výroční konferenci jich bylo z ČR v řádu jednotek 

z celkem více než 800 delegátů. 

V EU-15 se také vytváří národní sítě sdružující výzkumné manažery a administrátory. Vlastními sítěmi 

disponuje Velká Británie, Nizozemsko, Dánsko, Finsko či Německo, které se pak stávají také součástí 

celosvětové sítě INORMS [INORMS 2018].  

Další celoevropskou aktivitou je síť BESTPRAC (The Voice of Research Administrators - Building a 

Network of Administrative Excellence), která pokrývá administrativní, finanční a právní aspekty řízení 

výzkumu a má ambici skrze vytvoření této sítě a sdílení dobré praxe podpořit excelenci řízení výzkumu. 

Aktuálně tato síť sdružuje 500 výzkumných administrátorů ze 40 zemí [Andersen 2018]. 

V České republice obdobná síť zatím neexistuje, komunikace probíhá pouze na platformě 

organizované Technologickým centrem AV ČR. Snahy o navázání užší spolupráce mezi jednotlivými 



profesionály jsou zatím na začátku, nedávno vzniklá skupina Projektových a ekonomických specialistů 

vědy, výzkumu a vzdělávání se zaměřuje primárně na národní granty a ESIF.14   

FP9 jako pokračování nastoleného trendu? 

Evropská komise zveřejnila dne 7. června 2018 návrh nového programu Horizont Evropa na období 

2021 – 2027 s rozpočtem 100 miliard EUR. Horizont Evropa zavádí Evropskou radu pro inovace, která 

má napomoct EU stát se průkopníkem v oblasti inovací vytvářejících tržní příležitosti. V rámci 

Horizontu Evropa stanoví Komise nové cíle s vysokou mírou ambicí a významnou evropskou přidanou 

hodnotou, které napomohou řešit otázky týkající se našeho každodenního života.  

Tento směr již naznačovala zpráva „LAB – FAB – APP: Investing in the European future we want“, 

kterou připravila nezávislá skupina pod vedením Pascala Lamyho z července 2017. Jedním z jejích 

jedenácti doporučení bylo právě zaměřit se na řešení menšího množství velkých globálních výzev 

s významným dopadem na základě tzv. misí, podobně jako v případě Rozvojových cílů OSN [Evropská 

komise 2017d]. Aplikovat řešení problémů skrze mise doporučila také profesorka Mariana Mazzucato 

ve své zprávě „Mission-oriented research & innovation in the European Union“ [Mazzucato 2018].  

Bude také pokračovat maximalizace inovačního potenciálu napříč EU díky zdvojnásobení podpory 

členským státům EU, které v této oblasti zatím zaostávají, a to zejména prostřednictvím nové synergie 

se strukturálními fondy. Implementační schémata tohoto specifického cíle by měly nadále 

představovat akce Teaming, Twinning a ERA Chairs.  

Pokračovat bude také udělování tzv. Pečetí excelence, které zaručí podporu kvalitních výborně 

hodnocených, ale nefinancovaných projektů z Horizontu Evropa právě ze strukturálních fondů. Podle 

návrhu EK by měl nově pojatý program umožňovat přímý transfer prostředků evropských 

strukturálních a investičních fondů z národních operačních programů do rozpočtu rámcového 

programu Horizont Evropa na podporu projektů na principu „Pečetí excelence“. Projekty takto 

označené by se v případě jejich financování z národních rozpočtových prostředků členských států EU 

automaticky stávaly kompatibilní s pravidly veřejné podpory [MŠMT 2018].  

 

  

                                                           
14 Více na http://pes-vvv.cz/  

http://pes-vvv.cz/


Závěr 

Zapojení a úspěšnost nových členských zemí v rámcových programech je již od jejich vstupu do EU 

předmětem zkoumání a zájmem politické reprezentace je snižovat dosud výrazné rozdíly mezi zeměmi 

EU-15 a EU-13. Cílem článku bylo analyzovat působení nových členských zemí Evropské unie, zejména 

České republiky, v aktuálním rámcovém programu H2020.  

V tomto článku byly předmětem zkoumání tři hypotézy formulované na základě výsledků 

střednědobého hodnocení programu H2020 a prozkoumání úspěšnosti zemí EU-13 v získávání jak 

prestižních ERC grantů, tak grantů na snižování rozdílů v kvalitě výzkumu mezi jednotlivými členskými 

zeměmi. Všechny tři hypotézy se týkaly důvodů pro nízkou účast zemí EU-13, potažmo ČR, v H2020.  

První hypotéza, u které byl zkoumán vliv strukturálních fondů na úspěšnost v H2020, byla potvrzena 

pouze částečně. Kromě objemu finančních prostředků z obou zdrojů je však důležité jejich vzájemné 

propojování. Na jedné straně musí být zřejmé, který zdroj je nejvhodnější pro daný typ výzkumných 

aktivit (provádění excelentního výzkumu vs. budování kapacit pro potenciálně excelentní výzkum 

v budoucnu). Na straně druhé, v případě tzv. Pečetí kvality, je třeba snížit administrativní překážky 

spojené s „překlopením“ finančního zdroje z rámcového programu na ESIF, aby byl tento nástroj 

opravdu efektivní. Evropskou komisí navržený mechanismus přímého převodu prostředků ESIF z 

národních operačních programů do rozpočtu Horizontu Evropa na podporu projektů na principu 

„pečetí kvality“ může využívání tohoto principu výrazně usnadnit. 

Druhá hypotéza o vlivu národního systému hodnocení výzkumu na účast v rámcových programech 

byla potvrzena, neboť současný systém hodnocení výzkumu vycházející z metodiky pro období 2013 - 

2016 nezohledňuje, z jakého zdroje byly výsledky výzkumu financovány. Jedinou výjimkou je bonifikace 

za zisk ERC grantů. S odůvodněním, že vyspělé systémy hodnocení výzkumu zohledňují í míru zapojení 

do programů mezinárodní spolupráce (např. počet ERC grantů, objem získaných prostředků 

z mezinárodních zdrojů), se tento ukazatel dostal jako součást Modulu 4 i do nového národního 

hodnocení výzkumu dle Metodiky 17+. Díky tomuto bude z národní úrovně vysílán jasný signál, že 

zapojení do rámcových programů bude během hodnocení bráno v potaz, ačkoliv v současnosti není 

známo s jakou vahou. Dalšímu zkoumání by mělo být také podrobeno, do jaké míry ovlivňuje zapojení 

do rámcových programů podíl institucionálního a projektového financování ze strany národních států.  

Třetí hypotéza, u které byla zkoumána prioritizace zapojení do rámcových programů ze strany 

samotných výzkumných organizací, byla potvrzena pouze částečně. Přestože příjmy ze zahraničních 

zdrojů tvoří ve srovnání s jinými zdroji minoritní podíl na financování výzkumu, objevuje se snaha o 

zvýšení tohoto podílu deklarovaná v dlouhodobých záměrech univerzit, zejména z důvodu prestiže. 

Konkrétními kroky k dosažení tohoto cíle jsou speciální podpůrné programy vznikající na některých 

institucích. Rezervy v oblasti řízení výzkumu lze spatřovat v nedostatečné profesionalizaci pozic 

manažerů / administrátorů výzkumu. Ačkoliv existují v Evropě platformy pro rozvoj manažerů vědy, 

české výzkumné organizace se těchto aktivit zúčastňují pouze okrajově. Podnětem pro zvýšení kvality 

poskytované podpory směrem k úrovni 4 dle Seana McCarthyho může být vytvoření funkční sítě 

výzkumných manažerů a administrátorů v ČR, která by sdružovala experty specializující se výhradně na 

problematiku zapojování do rámcových programů s cílem sdílet dobrou praxi specificky v českém 

prostředí. 

Z výše uvedených závěrů a doporučení vyplývá, že ve snaze zvýšit zapojení ČR v rámcových 

programech si každý z aktérů vědní politiky v ČR musí uvědomit svou zodpovědnost. Na jedné straně je 

to stát, který po dohodě s Evropskou komisí nastavuje konkrétní podobu strukturálních fondů a 



nastavuje systém hodnocení výzkumných organizací. Na straně druhé to jsou výzkumné organizace, 

jejich vedení a zaměstnanci jak akademičtí, tak neakademičtí. Primárně musí být nastaven systém 

hodnocení výzkumných organizací, který bude zohledňovat zapojení do rámcových programů EU, a 

systém využití strukturálních fondů pro financování neúspěšných, ale pořád na národní poměry vysoce 

kvalitních projektů podaných do výzev rámcových programů. Ačkoliv mohly výzkumné organizace i bez 

národní podpory samy interně bonifikovat zapojení do FP7/H2020, teprve jasné finanční konsekvence 

na jejich rozpočty zvýší jejich motivaci pro zapojování. Zvýšená motivace povede výzkumné organizace 

k dalšímu rozvoji vnitřních podpůrných nástrojů pro výzkumné pracovníky a profesionalizaci grantové 

podpory, která bude ze strany vědeckých pracovníků čím dál více vyžadována. 

Dosud známé nastavení nového rámcového programu Horizont Evropa, který by měl zefektivnit 

propojení se strukturálními fondy, postupná implementace Metodiky 17+ zohledňující zapojení do 

rámcových programů a rozvoj profese výzkumných manažerů by ve svém dlouhodobém důsledku měly 

vést ke zvýšené účasti ČR a zemí EU-13 v rámcových programech. 
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