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Abstrakt 

Cílem tohoto příspěvku je zhodnocení faktorů, které na národní úrovni ovlivňují fungování a provoz 

výzkumných infrastruktur a center výzkumu a vývoje. Existuje totiž řada faktorů, jež mají menší či 

větší vliv a zároveň se pozitivně nebo negativně promítají do každodenního chodu výzkumných 

infrastruktur a jejich jednotlivých součástí a entit. V příspěvku jsou také zmíněny na příkladu 

konkrétního regionálního centra výzkumu a vývoje (NETME Centre) některé faktory, které určitým 

způsobem ovlivňují chod tohoto centra. Příspěvek se dále věnuje také tomu, co mohou zejména 

z pohledu financování a zajištění dlouhodobé udržitelnosti výzkumné infrastruktury očekávat 

v následujících letech. Dále je také uvedeno několik návrhů a doporučení, které by mohly přispět 

k lepšímu fungování výzkumných infrastruktur do budoucna.  

Abstract 

The aim of this paper is to evaluate the factors which affect the functioning and operation of 

research infrastructures and research and development centres at the national level. Indeed, there 

are many factors which have lesser or greater influence, while positively or negatively reflected into 

everyday running of research infrastructures and their individual components and entities. This 

paper also mentions some factors that affect a particular operation of the centre on the example of a 

particular regional centre for research and development (NETME Centre). This paper also deals with 

what research infrastructures can expect from the perspective of financing and ensuring the long-

term sustainability in the coming years. There are also some suggestions and recommendations that 

could contribute to better functioning of research infrastructures in the future. 

Seznam klíčových slov: Výzkumné infrastruktury, regionální centra VaV, financování VaV, NETME 

Centre, účelová podpora, institucionální podpora.  

  



ÚVOD  

V České republice vznikly a byly uvedeny do provozu v minulých letech desítky výzkumných 

infrastruktur, ať už se jedná o velké výzkumné infrastruktury či regionální centra výzkumu a vývoje.  

S trochou nadsázky je možné konstatovat, že byly především díky evropským strukturálním a 

investičním fondům1 jasně rozdány karty, kam směřují a kam budou v nadcházejícím období 

směřovat nemalé finanční prostředky, a to jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů. Byla tak 

jednoznačně určena a rozvržena mapa infrastruktur a center VaV v České republice. 

Samotné prvotní vybudování infrastruktur (např. výstavba budov, pořízení technologií apod.) 

obnášelo v řadě případů investice v řádu stovek milionů Kč. Z pohledu fungování výzkumné 

infrastruktury to ovšem představuje pouze prvotní krok, který bývá následován druhým krokem. A to 

v řadě případů tím obtížnějším, jenž představuje dennodenní provoz a zajištění fungování nejen 

v delším časovém horizontu. Existuje totiž celá řada faktorů, které pak vstupují do samotného chodu 

a ovlivňují tak celkové fungování výzkumné infrastruktury.  

Celý příspěvek je rozdělen do pěti dílčích částí. V úvodní části příspěvku je uvedena pro přehlednost 

terminologie, se kterou se můžeme setkat v oblasti výzkumných infrastruktur. Následně jsou 

představeny faktory, které mají vliv na fungování výzkumných infrastruktur na národní úrovni. Mezi 

ty hlavní se řadí samotný právní rámec veřejné podpory VaVaI v ČR s řadou právních předpisů, které 

vymezují základní mantinely fungování a provozu výzkumných infrastruktur. Neméně podstatnou 

částí, která má v celkovém kontextu vliv na celý systém podpory a udržitelnost výzkumných 

infrastruktur, je existence různých strategií, které zahrnují tuto problematiku. Jako příklad lze zmínit 

jednu z posledních, která vznikla na začátku roku 2019, a to Inovační strategii České republiky 2019 – 

2030. Dále jsou zmíněny také vybrané faktory, které mají spíše negativní vliv na chod a rozvoj 

infrastruktur.  

Jedna z částí příspěvku pak na příkladu konkrétní výzkumné infrastruktury, a to regionálního centra 

VaV spadajícího pod Vysoké učení technické v Brně (VUT) – NETME Centre2, popisuje několik 

vybraných příkladů faktorů, se kterými se výzkumní pracovníci této infrastruktury setkávají v běžném 

každodenním chodu. Příspěvek se také věnuje tomu, co můžou výzkumné infrastruktury očekávat 

v následujících letech, a to zejména z pohledu zajištění finančních prostředků pro jejich dlouhodobou 

udržitelnost. V závěrečné části jsou zmíněny některá doporučení a opatření, která by mohla přispět 

k lepšímu chodu a provozu výzkumných infrastruktur v budoucnu.  

                                                           
1 Jedná se zejména o Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF), z něhož byly čerpány dotace v jednotlivých 
programovacích obdobích 2007 – 2013 a 2014 – 2020.  
2 NETME Centre = New Technologies for Mechanical Engineering 



VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY A CENTRA VÝZKUMU A VÝVOJE 

V oblasti výzkumných infrastruktur, pojmou-li se ze širokého hlediska, existuje několik 

terminologických pojmů, které mohou být matoucí či zavádějící a je vhodné si je na úvod pro 

přehlednost uvést. Jsou to VaVpI centra, regionální centra výzkumu a vývoje, centra excelence a 

velké výzkumné infrastruktury. V dalších částech příspěvku pak o nich bude psáno v souhrnu jen jako 

o výzkumných infrastrukturách, nebude-li uvedeno jinak.  

Velké výzkumné infrastruktury jsou definovány dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací. Dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb., je 

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. Velké výzkumné 

infrastruktury obvykle nemají právní subjektivitu a jsou součástí dané výzkumné organizace. 

V projektu pak vystupují výzkumné organizace (VO) jako hostitelská instituce, či jako další účastník 

projektu (CESNET 2019). Jedná se, např. o Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines (hostitelská 

instituce je Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.) nebo CEITEC Nano, kde je hostitelskou institucí VUT v Brně.  

VaVpI centra vznikla z projektů financovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro 

inovace (OP VaVpI), konkrétně z PO 1 a PO 23, kdy část těchto center lze považovat za jedinečné 

výzkumné infrastruktury. Tato centra nemají definici stanovenou zákonem ani jiným právním 

předpisem, proto je nutné nahlédnout do jednotlivých výzev. V rámci PO 1 byla ve výzvě č. 1.1 - 

Evropská centra excelence uvedena samotná definice Center excelence4 („…Centrum excelence 

dosahuje v personálním zabezpečení a technickém vybavení kritických velikostí, aby bylo schopno 

dosahovat mimořádně kvalitních výsledků ve výzkumu v mezinárodním měřítku…“). Jako příklady lze 

uvést např. Středoevropský technologický institut (CEITEC) při Masarykově univerzitě či Centrum 

excelence IT4Innovations při VŠB – TU Ostrava. 

                                                           
3 Jedná se o prioritní osy, do kterých byl rozdělen OP VaVpI. Celkem bylo 5 prioritních os. 

4 Centrum excelence je jedno jasně tematicky vyprofilované pracoviště výzkumu a vývoje (např. ústav vysoké školy, 
výzkumný ústav nebo jeho jasně organizačně vymezená a účetně oddělená část, nebo obdobně vyčleněné společné 
pracoviště několika výzkumných institucí). Centrum je aktivní ve výzkumné činnosti, často mezioborové povahy, a 
programově propojuje výzkum a vývoj, vzdělávání (zejména studentů doktorských studijních programů a mladých 
vědeckých pracovníků) a inovační činnost. Centrum excelence dosahuje v personálním zabezpečení a technickém vybavení 
kritických velikostí, aby bylo schopno dosahovat mimořádně kvalitních výsledků ve výzkumu v mezinárodním měřítku. 
Formou dlouhodobých strategických partnerství spolupracuje s předními zahraničními pracovišti VaV, jakož i se subjekty z 
aplikační sféry a s předními pracovišti v daném oboru na národní úrovni. Výnosy z jiných zdrojů než zdrojů státního rozpočtu 
na VaV se (se zohledněním oborových specifik) výrazně podílejí na celkovém VaV rozpočtu centra i na celkových provozních 
nákladech centra. Podstatnou roli v jeho rozpočtu i celkových nákladech budou hrát výnosy ze zahraničních grantů.  



V rámci PO 2, výzva číslo 1.2 – Regionální VaV centra, byl pak financován vznik tzv. „regionálních 

center výzkumu a vývoje“. V definici5 je uvedeno „…Regionální VaV centrum je aktivní ve výzkumné 

činnosti, vytváří silné partnerské vazby s firmami a dalšími partnery z aplikační sféry, kteří se aktivně 

podílejí na strategickém směrování jeho činnosti, dosahuje úspěchů v produkci aplikovatelných 

výsledků a podílí se na vzdělávání a výchově lidských zdrojů pro VaV…“. Řada těchto center i přesto 

dosahuje celonárodního významu se značnými mezinárodními přesahy, a to minimálně v rámci 

střední Evropy. Mezi tato centra se řadí např. NETME Centre při VUT v Brně či Západočeské 

materiálově metalurgické centrum pod společností COMTES FHT a.s. 

Samotné výzkumné infrastruktury jsou pak definované Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 

června 2014, kdy představují místa určená k efektivnímu propojování všech segmentů inovačního 

řetězce a interakci subjektů zapojených do vzdělávání, veřejného výzkumu a podnikatelské sféry s 

finálním efektem v podobě zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Tyto infrastruktury obvykle 

nemají právní subjektivitu a jsou zakládány, rozvíjeny a provozovány nejčastěji výzkumnými 

organizacemi.  

V období let 2007 až 2015 bylo z prostředků OP VaVpI vybudováno celkem 48 center excelence a 

regionálních center výzkumu, z nichž jen malá část je zahrnuta také do Cestovní mapy České 

republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022 

(MŠMT 2015). Cestovní mapa zahrnuje 58 výzkumných infrastruktur členěných na 6 vědně-oborových 

oblastí. V současnosti ovšem probíhají jednání cílená na aktualizaci Cestovní mapy, protože od roku 

2020 má dojít k integraci velkých výzkumných infrastruktur, čímž by jejich absolutní počet klesnul 

z 58 na 48 (statnisprava.cz 2019)6.  

Jak uvádí dokument Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím 

v roce 2017, tak od roku 2005 byly na podporu výzkumných infrastruktur vynaloženy prostředky 

v celkové výši 112,6 mld. Kč, z toho ze státního rozpočtu více než 56,1 mld. Kč (Úřad vlády 2018). Tato 

obrovská suma finančních prostředků představuje na straně jedné velký potenciál pro zvýšení kvality 

výzkumu a vývoje v České republice, ale na straně druhé klade také vysoké nároky na finanční 

prostředky včetně zajištění dlouhodobé udržitelnosti a na kvalifikované lidské zdroje. V souhrnu se 

                                                           
5 Regionální VaV centrum – pracoviště VaV s jasně vymezeným oborovým zaměřením (např. ústav VŠ, výzkumný ústav nebo 
jeho jasně organizačně vymezená a účetně oddělená část). Regionální VaV centrum je aktivní ve výzkumné činnosti, vytváří 
silné partnerské vazby s firmami a dalšími partnery z aplikační sféry, kteří se aktivně podílejí na strategickém směrování jeho 
činnosti, dosahuje úspěchů v produkci aplikovatelných výsledků a podílí se na vzdělávání a výchově lidských zdrojů pro VaV 
(zejména studentů magisterského a postgraduálního studia). Výnosy ze spolupráce s aplikační sférou se (se zohledněním 
oborových specifik) významně podílejí na celkovém VaV rozpočtu centra i na celkových provozních nákladech centra. 

6 Koncem dubna 2019 téma projednávala Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Dne 10. 6. 2019 vláda ČR při svém zasedání 
vzala na vědomí materiál Aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022. 



jedná do budoucna o vytvoření příznivého právního a finančního prostředí pro provoz těchto 

výzkumných infrastruktur a jejich další investiční rozvoj. Otázkou je, zda se to České republice podaří. 

Schéma zobrazující situaci v oblasti výzkumných infrastruktur představuje následující obrázek: 

 

Zdroj: Úřad vlády 2018 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ FUNGOVÁNÍ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY 

Na fungování výzkumných infrastruktur na národní úrovni má podstatný vliv několik faktorů, kdy 

mezi ty nejvýznamnější se řadí právní rámec VaVaI v ČR a některé ostatní legislativní předpisy. Nelze 

ale opomenout také dokumenty vycházející z legislativy EU. Mezi zásadní právní předpisy patří: 

 Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací (prováděcí předpisy zákona č.130/2002 Sb.). 

 Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách). 



 Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a 
souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů a souvisejících činnostech 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla). 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Sdělení Komise: Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). 

 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 - General 
Block Exemption Regulation (GBER). 

(MŠMT 2019) 

Dále existuje řada omezujících faktorů ovlivňující chod a rozvoj výzkumných infrastruktur. Mezi ty 

hlavní lze uvést následující: 

 Přetrvávájící rozsáhlá administrativní náročnost a byrokracie spojená s grantovým 

financováním VaV. Otázku přebujelé administrativy spojené s dotačními projekty dobře 

vystihuje vyjádření bioložky a vedoucí výzkumné skupiny na CEITECu doc. Štěpánky Vaňáčové 

pro magazín Universitas z prosince 2017, která působila delší dobu v zahraničí: “Jako vědci se 

neustále musíme věnovat tomu, kde získat peníze, a jsme zavaleni hromadou administrativy. 

To je největší balvan, který za sebou táhneme. Mám kvůli tomu málokdy čas, abych si sedla 

k článku a věnovala se tomu zábavnému, tomu, co je podstatou mé práce. Strávím více než 

šedesát procent času přemýšlením a zpracováváním administrativy. Od hledání možností, kde 

získat na výzkum peníze, přes psaní grantů, na které už musíte mít hotové předběžné výsledky 

výzkumu, hlídání, jestli se dodržují často nesmyslné podmínky grantů, až po ustavičné psaní 

nějakých reportů.” (Wiesnerová 2017) 

 Nedostatečná strategie a koncepčnost podpory výzkumu a vývoje na národní úrovni. V 

předchozím programovacím období vznikly desítky výzkumných infrastruktur, čímž došlo k 

výrazné fragmentaci výzkumu na úrovni ČR. Zároveň jsou s tím spjaté enormní nároky na 

financování a na veřejné rozpočty. Nabízí se zde tak otázka, zda nesnížit jednak samotný 

počet výzkumných infrastruktur, a jednak zda nesnížit či nezrušit podporu tzv. “slabých 

infrastruktur a center.” 

 Nedostatečná či úplně chybějící vlastní strategie výzkumných infrastruktur a koncepčnost 

podpory VaV na institucionální úrovni (MŠMT 2014). Řada výzkumných infrastruktur nemá 

dostatečně zpracovanou dlouhodobou koncepční strategii svého rozvoje včetně vlastní vize, 

která by upevňovala a posilovala jejich udržitelnost v dlouhodobém horizontu. Je to spjaté 



také s tím, že veřejné VŠ a VO často ponechávají směřování VaV samotným výzkumným 

pracovníkům. Ti pak určují směr výzkumu tím, že píší dotační žádosti dle své výzkumné 

orientace a aktuálního zájmu. Případně jsou strategie VŠ odvozeny od požadavků 

poskytovatelů dotací, což je problematický přístup aplikace strategického řízení, který se pak 

přenáší do výzkumných infrastruktur.  

 Nedostatečná internacionalizace VaV a rozvoj mezinárodní spolupráce. Stále se ještě u řady 

výzkumných pracovníků lze setkat s nedostatečnou jazykovou vybaveností, která se tak stává 

omezujícím faktorem pro rozvoj spolupráce se zahraničními institucemi.  

 Přetrvávající inbreeding u českých VŠ a VO. S tím, že člověk vystuduje, následně nastoupí do 

doktorského studia, stane se asistentem, docentem či profesorem pouze na jedné škole, 

přičemž nepozná, jak to chodí v jiných institucích, tak nedochází k přenosu nových znalostí a 

zkušeností z jiných pracovišť a prostředí. Chybí tak srovnání, jak se to dělá a funguje jinde (ať 

už lépe, či hůře) (Rychlík 2014). 

 Nedostatečný lobbing a podpora ČR a jejích úředníků na úrovni Evropské komise, členství v 

komisích EU související s VaV atd. ČR společně s dalšími zeměmi v rámci EU13 nemá 

dostatečnou podporu v orgánech EU, což se například projevuje na míře úspěšnosti v 

programech H2020 a případném zapojování do mezinárodních konsorcií a rozvoji spolupráce. 

Samostatnou oblastí jsou pak různé strategie, které mají menší, či větší přímý a nepřímý vliv na 

fungování výzkumných infrastruktur. Bohužel v ČR vzniklo v poslední dekádě velké množství celé řady 

strategických dokumentů, jejichž vize a cíle zůstaly dost často pouze na papíře. To také v úvodu 

zmiňuje jedna z posledních strategií, a to Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 (Úřad vlády 

2019b). Vrcholovým strategickým dokumentem na národní úrovni je Národní politika VaVaI, která 

udává hlavní směry v oblasti VaVaI a zastřešuje ostatní strategické dokumenty ČR. Jako příklady 

dalších strategických dokumentů lze uvést následující:            

 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020 (NP VaVaI) 

 Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3) 

 Inovační strategie České republiky 2019 - 2030 

 Národní strategie umělé inteligence v České republice 

 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020  

 Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

 Národní inovační strategie ČR 2012 - 2020  

 Národní program reforem České republiky 2018 



 Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 
2016 až 2022 

 Strategický rámec Česká republika 2030 

(MMR 2019b) 

V současnosti jsou připravovány další strategické dokumenty pro období po roce 2020, které budou 

mít zejména vliv na stránku financování výzkumných infrastruktur a rozdělování dotací ze 

strukturálních a investičních fondů v novém programovacím období 2021 – 2027,  např. se jedná o: 

 Národní koncepce realizace politiky soudržnosti ČR po roce 2020 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+ 

 

  



Schéma současných vazeb mezi klíčovými dokumenty v oblasti VaVaI představuje následující obrázek: 

Vazby mezi dokumenty v oblasti VaVaI 

¨ 

Zdroj: Úřad vlády 2019a) 

Pro budoucí fungování výzkumných infrastruktur v příštích letech bude důležitá zejména novela 

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

prostředků, kterou schválila vláda na začátku května 2019. Novela si klade za cíl změnit především 

hodnocení výzkumných organizací, výzkumných infrastruktur a jejich výsledků, hodnocení programů 

a projektů VaVaI. Významnou změnou by mělo být zohlednění koncepce podpory velkých 

výzkumných infrastruktur (Vědavýzkum.cz 2019). Stávající znění zákona totiž podporu velkých 

výzkumných infrastruktur neumožňuje, protože v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací (IS 

VaVaI) není možné shromažďovat příslušnou informaci.  

Vliv na výzkumné infrastruktury, a to skrze své „mateřské“ VO, bude mít také Metodika hodnocení 

výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 

2017+). Jak budou jednotlivé výzkumné organizace hodnoceny, jaké finanční prostředky můžou 

v příštích letech na základě nového hodnocení očekávat atd. – to vše se může odrazit na podpoře 

výzkumných infrastruktur ze strany zakládajících VŠ. Celý proces hodnocení VŠ dle Metodiky 2017+ (a 

to zejména v Modulech 3 až 5) ovšem nabral zpoždění.7  

                                                           
7 Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dne 28. 6. 2019 na svém zasedání schválila po vypořádání připomínek 
materiál Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol. 



Jedním ze strategických dokumentů, který ovlivní výzkumné infrastruktury v ČR v následujících 

letech, je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti ČR po roce 2020, kterou vypracovalo MMR 

v prosinci 2018.  Tento dokument slouží jako podklad pro dohodu o partnerství s EU pro období 2021 

– 2027. Stěžejním cílem tohoto dokumentu je určit hlavní věcné oblasti pro financování po roce 2020 

a na jejich základě navrhnout strukturu implementace politiky soudržnosti v ČR. V oblasti podpory 

VaVaI by to měl být nový operační program Jan Amos Komenský (OP JAK). O jeho předběžných 

aktivitách a cílech na podporu výzkumných infrastruktur, více dále v příspěvku. V nové Národní 

koncepci se k výzkumným infrastrukturám v části Výzkumný a inovační systém mimo jiné uvádí, že 

„Příležitostí je využití vybudovaných center VaV a investice do tzv. velkých infrastruktur“. Nebo také 

„Pro zkvalitnění aplikovaného VaV je třeba vhodným způsobem transformovat část výzkumných 

kapacit ČR na excelentní pracoviště aplikovaného VaV. Základ tohoto systému by mohla tvořit některá 

výzkumná centra vzniklá za podpory ESI fondů a národních zdrojů. Zároveň je zapotřebí vytvořit 

vhodné podmínky pro jejich rozvoj a začlenit je do výzkumného a inovačního systému.“ (MMR 2019a). 

V souhrnu by tedy výzkumné infrastruktury v příštích letech neměli být na okraji zájmu jednotlivých 

priorit ČR.  

Svou pozitivní roli pro budoucí fungování výzkumných infrastruktur by mohla sehrát také v únoru 

2019 představená Inovační strategie České republiky 2019 – 2030. Jedním z celkových 9 pilířů je pilíř 

nazvaný Inovační a výzkumná centra. V něm se uvádí několik základních cílů a nástrojů vedoucích 

k jejich naplnění, které by měli zejména zlepšit oblast podpory a financování výzkumných center a 

výzkumných infrastruktur. Dosažení např. jednoho z cílů „Vytvořit vzájemně komplementární schéma 

financování kapacit pro VaVaI z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných 

organizací a tzv. velkých výzkumných infrastruktur na straně jedné a nástroje pro podporu 

dlouhodobé strategické spolupráce veřejného výzkumného sektoru a průmyslové sféry v podobě tzv. 

Národních center kompetence na straně druhé.“, by měly pomoci nástroje jako inovovaná strategie 

„Velkých výzkumných infrastruktur“ či propojení „Národních center kompetence“ a center OP VaVpI 

s oborovými klastry (Úřad vlády 2019b). Vnásledujících letech bude tedy klíčové, zda se podaří tyto 

myšlenky přenést z papíru do praxe a zda se vytvoří vhodné podmínky zejména pro dlouhodobé 

fungování výzkumných infrastruktur. A to zejména těch, které jsou schopné prokázat se kvalitními 

výsledky. 

PŘÍPADOVÁ STUDIE – NETME CENTRE 

NETME Centre představuje jedno z center výzkumu a vývoje spadající pod VUT v Brně. Jedná se o 

regionální VaV centrum založené na vědeckovýzkumné znalostní základně Fakulty strojního 

inženýrství VUT v Brně. Založeno bylo v roce 2010, do plného provozu bylo spuštěno v roce 2014. 



NETME Centre představuje výjimečné sjednocení vědeckých, výzkumných a vývojových kapacit 

z oblasti VaV nových progresivních strojírenských technologií a produktů s hraničními přesahy do 

souvisejících oborů (např. se jedná o oblast mechatroniky, oblast letecké a automobilní techniky, 

oblast progresivních kovových materiálů či o oblast energetiky, procesů a ekologie).  

Na příkladu NETME Centre, které bylo jako řada dalších vybudováno z prostředků OP VaVpI a 

následně také získalo prostředky na provoz z Národního programu udržitelnosti I (NPU I), bych chtěl 

ukázat několik příkladů, které nějakým způsobem ovlivňují provoz a také samotné fungování 

výzkumných pracovníků. V případě projektu NPU I byla stěžejní zejména otázka zajištění finančních 

prostředků, a to jak na samotný chod (běžné provozní výdaje, ale i např. nákup investic, materiálů 

atd.), tak zejména pak na zaplacení výzkumných týmů a odborných pracovníků. Dotační prostředky 

z NPU I tvořily totiž během 5 let (2014 – 2018) pouze 23 % z celkových provozních výdajů, takže bylo 

nutné nasměrovat úsilí k získání dalších finančních prostředků z jiných zdrojů. Kromě smluvního 

výzkumu se jako významný zdroj nabízely finance získané z dalších dotačních titulů. A zde se právě 

vynořuje řada faktorů, které se pak různými způsoby prolínají skrze celý chod výzkumné 

infrastruktury a mají na ni různý vliv.  

Níže se zaměřuji na základě vlastních zkušeností zejména na faktory související s dotačními tituly 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Samostatnou kapitolou je příprava 

žádosti o dotaci. V řadě případů se jedná o dvou až tříměsíční intenzivní zapojení celé řady lidí, kteří 

se musí vypořádat s podmínkami konkrétní výzvy. Dost často se stává, že co platí v jedné výzvě, 

neplatí ovšem pro druhou výzvu. Rovněž se k žádostem dokládá celá řada různých příloh, kdy 

v některých případech dochází k dublování věcí uvedených např. ve Studii proveditelnosti a některé 

z příloh. Ze strany výzkumných pracovníků je potřeba dost často zapojení v desítkách hodin s tím, že 

výsledek o schválení, či neschválení projektu se mohou dovědět až za rok či déle. A to bývá pro 

některé velmi demotivující. Při přípravě rozpočtů je nutností znát téměř veškeré náklady až na 

úroveň jednotlivých položek, včetně jejich ceny v okamžiku nákupu.  

V případě úspěchu v podobě schválené žádosti pak přichází na řadu řešení věci, jako jsou veřejné 

zakázky, změny v projektu, výkazy práce, dokládání dalších příloh, podávání monitorovacích zpráv či 

samotných žádostí o proplacení dotace. Dost často jsou pravidla pro veřejné zakázky velice svazující, 

kdy se např. nákup běžného spotřebního materiálu či běžné informační techniky, stává velmi 

obtížným. Není možné ani realizovat např. „in-house“ stavbu velkého a jedinečného 

experimentálního zařízení v ceně v řádu milionů Kč.  

V oblasti dokladování průzkumů trhu je vyžadováno neustále dokazování hospodárnosti a 

dokladování průzkumů trhu takřka u každé jednotlivé položky, např. také u low-cost letenek nebo 



nákupu drobných součástek z katalogů apod. Zarážející je to zejména u položek, které jsou v řádech 

stokorun či jednotek tisíc korun. Administrativní náročnost těchto kroků (vynaložený čas 

zaměstnanců) v některých případech až znásobuje cenu zboží či pořizované služby. Proces se tak 

stává silně kontraproduktivním a ekonomicky neefektivním.  

V případě, že pracovník nemá úvazek pouze na projektu (nastává téměř v naprosté většině případů), 

je nutné vést a dokládat výkazy práce. Za posledních pár let došlo již k několikáté změně ve formuláři 

výkazu práce. Naposledy to byl opětovný návrat k detailnějšímu vykazování. Kapacity na projektu 

jsou uvedeny v pracovních smlouvách, k tomu se ale přikládají nejen analytické sestavy ze mzdového 

účetnictví, ale i výkazy práce, včetně hodin placených svátků. Oproti tomu evropské projekty, jež také 

vyžadují pracovní výkazy, vyžadují jako podklad pouze vykázané produktivní hodiny na projektu a 

cenu produktivní hodiny.  

To vše ve finále vede k tomu, že vědečtí pracovníci na místo výzkumné činnosti tráví velkou část 

pracovní doby administrací, tj. např. psaním a doplňováním monitorovacích zpráv, přípravou 

změnových řízení, vysvětlováním hospodárnosti a drobných nákupů, přípravou podkladů pro veřejné 

zakázky a vyplňováním pracovních výkazů. Vše uvedené pak reálně snižuje kvalitu i efektivitu vědecké 

práce, která se může odrážet i na obrazu dané výzkumné infrastruktury a jejím vnímaní vnějším 

okolím.  

Zvláštní kapitolou je samotné fungování NETME Centra v rámci vnitřního prostředí VUT a také v rámci 

vnitřního prostředí Fakulty strojního inženýrství VUT. Některá agenda, která je centrálně řešena na 

úrovni VUT se pak přenáší také do NETME Centre. Zde občas dochází k problematickým situacím, kdy 

některé věci není možné z jejich povahy zavádět ve výzkumné infrastruktuře a její organizační 

struktuře. Na druhou stranu musí NETME Centre některé skutečnosti komunikovat a nechat si 

schvalovat z úrovně rektorátu VUT, včetně dokládání různých příloh (např. Přehled hospodářského 

využití podporovaných kapacit, který se musí dokládat jednou ročně v rámci projektů OP VVV a je 

další ukázkou zbytečné administrativní zátěže).  

Výše zmíněné skutečnosti jsou jen střípkem faktorů, které v souhrnu ovlivňují činnosti, efektivitu a 

výkon výzkumných pracovníků a tím potažmo i samotné výzkumné infrastruktury, neboť co by byla 

výzkumná infrastruktura bez výzkumníků. Otázka, která se v této souvislosti nabízí: Dokážou české 

úřady alespoň v některých věcech do budoucna vyjít vstříc žadatelům a usnadnit jim přípravu a 

realizaci projektů a tím pádem ulevit výzkumným infrastrukturám v této oblasti? V případě NETME 

Centre se osvědčilo např. vytvoření projektové kanceláře, která se specializovala na přípravu a 

realizaci projektů z různých dotačních titulů, čímž na sebe převzala některé činnosti, které by museli 

řešit výzkumní pracovníci.  



CO ČEKÁ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH 

Česká republika by měla mít v programovacím období 2021 – 2027 k dispozici ze strukturálních fondů 

částku cca 20,01 mld. EUR, přičemž z hlediska podpory VaVaI je zásadní zejména část vztahující se 

k Evropskému fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Z celkového rozpočtu by mělo na tuto oblast 

podpory, která bude stěžejní pro výzkumné infrastruktury, připadnout 53 %, tj. cca 10,52 mld. EUR. 

Finančních prostředků na podporu výzkumu a vývoje bude tedy dost, ale otázkou je, zda se je podaří 

efektivně a rozumně vyčerpat.  

Výzkumné infrastruktury bude zajímat zejména podoba a podmínky nástupce stávajícího OP VVV. Na 

konci května 2019 proběhlo první jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos 

Komenský (OP JAK), kdy byl projednáván návrh intervenční logiky i strategických textů tohoto OP. 

Schválení finální verze OP ze strany vlády ČR by mělo proběhnout na přelomu let 2019 a 2020. 

Z pohledu financí bude zajímavé, jakou finální alokaci bude mít připravovaný OP JAK a jaké bude 

vnitřní rozdělení alokace v závislosti na jednotlivé prioritní osy, cíle, aktivity apod. U předchozích OP 

byly alokace následovné: OP VaVpI měl alokaci cca 2,4 mld. EUR, OP VVV měl alokaci cca 2,8 mld. 

EUR. Lze také předpokládat zkraje opět problémy se spuštěním nového OP JAK jako u předchozího 

OP VVV, kdy nastal výrazný propad v čerpání v roce 2016. V současnosti lze jen doufat, že tomu tak 

nebude.  

Z hlediska parametrů financování bude také důležité, zda se v OP JAK podaří nezvyšovat míru 

spolufinancování žadatelů, tj. udržet maximální hranici kofinancování na 5 %. Rovněž bude důležité, 

zda se podaří zachovat systém plateb ex-ante (zálohová platba na začátku projektu). Zajímavý bude 

také vývoj ohledně podpory žadatelů z Prahy. Jestli budou na ně uplatněny stejné podmínky, jako na 

ostatní instituce v dalších regionech ČR, či nikoliv. A neméně důležitou otázkou bude samotná 

administrativní stránka. Bude se pokračovat v trendu zvyšování administrativní zátěže, bude se 

přecházet na nový informační systém, kdy opět budou zkraje velké problémy s jeho funkčností atd.? 

Veškeré tyto aspekty se pak můžou ve finále promítnout na čerpání dotačních prostředků ze strany 

výzkumných infrastruktur a jejich dlouhodobé udržitelnosti a fungování. 

Stěžejní oblastí pro podporu VaVaI v ČR je přímá finanční podpora z prostředků veřejných rozpočtů. V 

samotném státním rozpočtu jsou pro letošní rok 2019 plánovány výdaje na VVI (myšleno pouze 

institucionální a účelová podpora) ve výši cca 35,9 mld. Kč. V návrhu Rady pro VVI v rámci 

střednědobého výhledu pro rok 2022 jsou uvedeny výdaje ve výši cca 38,2 mld. Kč.  

V souvislosti se státním rozpočtem ČR bude zajímavé sledovat, jaký bude vývoj výše institucionální a 

účelové podpory a jejich vzájemný poměr. Ještě v roce 2005 byla institucionální podpora téměř o 



třetinu vyšší než účelová. S postupným zapojením prostředků z operačních programů vzrostl podíl 

účelové podpory na úkor institucionální. Ve státním rozpočtu pro rok 2019 je plánována účelová 

podpora ve výši 18,060 mld. Kč a institucionální ve výši 17,904 mld. Kč. V současnosti je tedy jejich 

vzájemný poměr zhruba 1:1. V příštích 2 letech, pokud by byl schválen návrh Rady pro VVI, by 

institucionální podpora získala navrch jen mírně oproti podpoře účelové. Pro rok 2021 je návrh 

institucionální podpory ve výši 19,122 mld. Kč vůči 18,345 mld. Kč účelové podpory. Otázkou zůstává, 

jaký bude budoucí vývoj ohledně celého systému institucionální a účelové podpory.  

DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ FUNGOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTUR DO BUDOUCNA 

V Analýze stavu výzkumu a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2017 jsou uvedena 

strategická doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která by měla přispět ke stabilizaci a 

efektivnějšímu fungování systému VaVaI jako celku. Tato doporučení se také přímo, či nepřímo týkají 

výzkumných infrastruktur a patří mezi ně např.: 

 Finančně stabilizovat výzkumné organizace posílením dlouhodobé institucionální složky 

státního rozpočtu na VaVaI vůči účelové ve vazbě na nový způsob hodnocení výzkumných 

organizací akcentující kvalitu výstupů a jejich využitelnost v inovacích. 

 Zabezpečit evidenci institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací podle vědních oborů, 

které byly podpořeny. 

 Využít potenciál center VaV vybudovaných z prostředků SF EU (zejména OP VaVpI) jako 

základnu pro dlouhodobou spolupráci v aplikovaném výzkumu. 

 Při plánování finančních prostředků na provoz a další rozvoj výzkumných infrastruktur klást 

důraz na složku institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných 

organizací. 

 Zavést pravidelný monitoring uplatnění výzkumných infrastruktur v aplikovaném výzkumu 

pro potřeby významných odvětví národního hospodářství ČR. 

 Realizovat opatření motivující výzkumné organizace k aplikaci výsledků základního výzkumu a 

k provádění aplikovaného výzkumu, což by se mělo projevit nárůstem poměru aplikovaných 

výsledků vůči publikačním. 

 Při podpoře výzkumu, vývoje a inovací ze státního rozpočtu klást větší důraz na výzkum a 

vývoj v zásadních / přelomových oblastech jednotlivých vědních oborů, jejichž výsledky bude 

vhodné mezinárodně chránit. 



V návaznosti na výše uvedené se lze jednoznačně přiklonit k tomu, aby došlo k navýšení 

institucionální složky financování VaVaI na úkor účelové. Lze to např. vztáhnout na výzkumné 

infrastruktury, které v minulosti za dobu své existence prokázaly schopnost dosahovat špičkových a 

excelentních výsledků, které jsou v prioritních oblastech a zájmu ČR na poli VaVaI. Mohla by tak být 

z větší části zajištěna stabilita a chod výzkumných infrastruktur, kdy by odpadl např. nespočet hodin 

neefektivně vynaložených při přípravě celé řady projektů žádajících o podporu. Na druhou stranu je 

možné zacílit na posílení účelové podpory těch výzkumných infrastruktur, jejichž výsledky se uplatňují 

v praxi a generují další přínosy. V případě, že nebudou efektivně rozdělovány prostředky na 

institucionální a účelovou podporu, může se to projevit také v oblasti zajištění kvalitních lidských 

zdrojů pro VaV. Výzkumné infrastruktury potřebují mít možnost nabízet odborným zahraničním 

pracovníkům (včetně českých vědců dlouhodobě působících v zahraničí) dlouhodobé kontrakty či 

umožnit rozvoj mladým nadaným výzkumníkům a absolventům škol. Z hlediska velkého počtu 

vybudovaných výzkumných infrastruktur může být otázka zajištění kvalifikovaných lidských zdrojů 

významným faktorem pro jejich další fungování do budoucna.  

Dosti kontroverzní otázkou může být samotný velký počet výzkumných infrastruktur a případné 

snahy o jejich snižování či integraci různých center. Kromě plánované integrace velkých výzkumných 

infrastruktur od roku 2020 (snížení z 58 na 48) by stálo za zvážení, zda nesnížit podporu, či vůbec 

nepodporovat ty „slabé“ výzkumné infrastruktury, za kterými nejsou kvalitní výsledky. Nabízí se třeba 

navázání finanční podpory na relevantní ukazatele kvality. S tím je úzce spjaté také to, že by mohly 

být zavedeny povinné ukazatele internacionalizace VaV a na ně navázáno financování na národní 

úrovni. Mohla by se tak snížit stávající nedostatečná internacionalizace a zapojování do 

mezinárodních spoluprací.  

V souvislosti s připravovaným novým OP JAK by mohlo dojít k tomu, že by byla výhradně vyčleněna 

určitá část finančních prostředků pro výzkumné infrastruktury a jejich provoz včetně financí na 

pořizování a obnovu infrastruktury. Bylo by možné uvažovat o nějakém zvýhodnění pro ty výzkumné 

infrastruktury, které např. v minulosti obdržely při závěrečné evaluaci nejlepší hodnocení. Snáze by 

se tak mohl naplnit jeden ze stanovených cílů a výsledků nového OP, a to aby poskytnutá podpora 

byla nastavena tak, aby se výzkumná centra a výzkumné infrastruktury staly atraktivními partnery pro 

zahraniční výzkumné týmy, čímž by bylo možné zlepšit vazby mezi VO v ČR a zahraničí.  

Lepší stabilizaci chodu a udržitelnosti výzkumných infrastruktur by také přispělo nastavení delší doby 

poskytované podpory, a to jak z dotačních prostředků, tak i z institucionální podpory. Pokud budou 

znát výzkumné infrastruktury např. na 5 či až na 7 let objem finančních zdrojů, se kterým můžou 

jednoznačně počítat, budou schopny lépe strategicky plánovat svoji činnost a aktivity do dalších let. 



Je jasné, že celý provoz výzkumných infrastruktur touto podporou zajistit nelze. Nadále budou muset 

být podstatnou složkou získaných financí příjmy ze smluvního výzkumu a ze samotné spolupráce 

s aplikační sférou.  

Jednou z dlouhodobě palčivých otázek je zbytečná administrace a byrokracie spojená s přípravou a 

realizací dotačních projektů. V Inovační strategii ČR 2019 – 2030 by jedním z nástrojů pro dosažení 

naplánovaných cílů měla být „Národní iniciativa omezení byrokratizace vědy, efektivní úpravy 

interpretace otázek veřejné podpory, registru smluv a výběrových řízení“. Co si pod tím představit, to 

v současnosti těžko říct. Výčet toho, co lze v oblasti administrace doporučit ke zlepšení, by vydal na 

velmi dlouhý seznam. Jako příklad lze třeba zmínit odstranění vyplňování detailních výkazů práce, 

když pro realizaci projektu je důležité to, zda budou naplněny naplánované milníky a výstupy, které 

se musí splnit.  

ZÁVĚR  

Naprosto zásadní roli pro další rozvoj výzkumných infrastruktur bude v následujících letech hrát 

otázka finančních prostředků (jejich výše, struktura, rozvržení atd.). V současnosti jsou známy 

předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na podporu VaV pro nadcházející roky 2020 až 2022. 

Zatím přetrvává trend každoročního navyšování těchto výdajů. Stěžejní bude také to, jakou alokaci a 

samotné interní rozdělení bude mít nastaven připravovaný nový OP JAK. A případně také, zda se 

nepodaří vyjednat lepší podmínky pro čerpání zemí EU13 z nového Horizon Europe.  

V rámci celkové strategie a koncepce podpory výzkumu a vývoje na národní úrovni by se měly snahy 

a úsilí zaměřit v rámci otázek dlouhodobé udržitelnosti výzkumných infrastruktur také na zajištění 

finanční udržitelnosti pomocí efektivního systému přidělování a samotného nastavení institucionální 

a účelové podpory. S tím je úzce spjato samotné zvyšování efektivity a výkonnosti výzkumných 

infrastruktur tak, aby bylo dosahováno vysoké kvality výstupů (či výstupů, které najdou jasné 

aplikační uplatnění), jenž by odpovídaly vloženým prostředkům. Ke zvýšení efektivity je také nezbytné 

zapojení výzkumných infrastruktur do mezinárodních projektů a rozvoj spolupráce a vazeb se 

zahraničními subjekty. Dalším faktorem, který by mohl pomoci efektivnějšímu fungování 

infrastruktur, je zajištění určité míry autonomie na mateřské VŠ či VO. Měly by být jasně vymezeny 

pravomoci managementu v otázkách finančního řízení či např. v oblasti personální politiky. Ke zvýšení 

výkonnosti a dosahování lepších výsledků je potřeba také zlepšit podmínky pro zaměstnávání 

zahraničních odborníků včetně vytváření podmínek pro návrat českých vědců ze zahraničí. Stávající 

krátkodobá podpora a chybějící jasně stanovené dlouhodobé finanční rámce tomu zrovna moc 

nepřispívají. Ruku v ruce s tím je spojené omezování inbreedingu, aby mohlo docházet k přenosu 

nových znalostí a zkušeností. A samozřejmě také nezbytné snížení administrativní zátěže a 



byrokracie. V celkovém kontextu by na národní úrovni mělo v následujících letech dojít k zaměření se 

na problematiku stávajících výzkumných infrastruktur a jejich dlouhodobou udržitelnost a řešení 

otázek a problémů, které jsou pro ně aktuální a palčivé.           

Otázkou do budoucna zůstává, zda podporovat vznik nových výzkumných infrastruktur. V horizontu 

nadcházejících let se mohou objevit nové socioekonomické výzvy, které by podnítily vznik nových 

výzkumných infrastruktur a center VaV. Avšak jejich stávající počet je dle mého názoru v současnosti 

v ČR naprosto dostačující až nadměrný, kdy svým počtem a různorodostí zaměření, jsou schopny 

pokrýt strategické oblasti ČR a naplňování cílů a priorit z celé řady strategických dokumentů (např. 

energetika, fyzikální vědy, strojírenství aj.). Zároveň je zde podpora v rámci Národních center 

kompetence (s výhledem až do roku 2026), která umožňuje propojování stávajících výzkumných 

infrastruktur v rámci vzájemné spolupráce včetně aplikační sféry. Bohužel v této oblasti ale dochází 

v současnosti spíše k virtuálnímu propojování výzkumných infrastruktur a center, čímž nadále 

přetrvává fragmentace výzkumu a přináší to s sebou další nároky na financování. Pro lepší zacílení 

finanční podpory a její efektivní využití by mohlo pomoci snížení celkového počtu výzkumných 

infrastruktur, respektive omezení financí pro „slabé“ infrastruktury, a navázání financí na 

jednoznačné ukazatele kvality a ukazatele internacionalizace výzkumu a vývoje. Bylo by možné také 

uvažovat o určitém motivačním efektu, kdy by se při určování výše finanční podpory vycházelo 

z toho, k jakým výsledkům a výstupům by se výzkumné infrastruktury zavázaly dopředu. A na základě 

toho by pak také mohly být ve finále hodnoceny.  

Na závěr je možné vyslovit přání, aby se investice a úsilí vložené do výzkumných infrastruktur nestaly 

promarněnou obrovskou šancí České republiky ve snaze o posilování vlastních kapacit ve VaV a 

v posilování samotné pozice nejen v evropském výzkumném prostoru.  
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