
Varianta administrace programů na TA ČR 

Po dohodě v rámci společných jednání MPO a TA ČR je navrženo následující řešení: 

Preambule: Cílem změny je, aby po implementaci byl nastavený systém efektivnější, 

transparentnější a kvalitnější a současně nesmí dojít k  poklesu celkové výše prostředků 

poskytovaných na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

TA ČR a resorty. 
 

TA ČR bude organizační složkou státu k zajištění podpory aplikovaného výzkumu a vývoje, přímo 

nespadající pod žádné z ministerstev. Jednotlivé rezorty budou zodpovídat za koncepci 

programů, tak aby účelně naplňovaly programové cíle vlády, TA ČR bude zodpovídat 

za efektivní implementaci těchto programů. 
 

Níže uvedené principy musí být implementovány jako celek. 
 

1. Jednotlivé resorty budou využívat TA ČR pro implementaci programů, odpovídajících jejich 

tematickým cílům (nadále „resortní programy“), pro tento účel budou rozpočtovány odpovídající 

prostředky, které TA ČR nebude moci využít pro jiný účel. 

2. Pro průřezové programy a výzvy bude TA ČR vyhlašovat z financí vlastní kapitoly 

schválené RVVI a vládou.  

3. Pro programy definované resorty bude TA ČR vyhlašovat programy a výzvy financemi 

zajištěnými příslušnými resorty. K resortním programům se orgány TA ČR budou 

vyjadřovat.  

4. Pro zajištění implementace resortních programů dojde k obměně obsazení výzkumné rady 

TA ČR tak, aby jedna třetina jejich členů byla jmenována na základě návrhu resortů, jedna 

třetina na základě návrhu akademické sféry, jedna třetina na základě návrhu zástupců 

podnikatelského sektoru.  

5. Resort připraví program včetně jeho zacílení ve spolupráci s TA ČR. Stejný postup bude 

použit při přípravě veřejných soutěží s tím, že technická proveditelnost každé veřejné 

soutěže musí být odsouhlasena TA ČR. Resort stanoví hodnotící kritéria a způsob 

hodnocení, jeho úrovních a možnostech jednotlivých úrovní.  

6. Zástupci navržení resorty budou součástí hodnotícího procesu. 

7. Zůstane zachována role RVVI a vlády v procesu schvalování programů.  

8. TA ČR upozorní RVVI na možnost rizika překryvu s jinými existujícími nebo připravovanými 

programy a zároveň předloží návrh řešení. V případě rozporů navrhne RVVI vládě řešení. 

9. Resorty by měly být zastoupeny v kontrolní radě TA ČR – bude doporučeno PSP ČR. 

10. Resort si pro své programy zajistí prostředky SR na celou dobu trvání programu a jejich 

převedení do rozpočtu TA ČR. Tyto účelové prostředky budou vázány na daný program. 

Případné nedočerpané peníze nebude možné použít na jiné programy TA ČR. 

11. Dohodnuté principy budou zapracovány do legislativy. 
 

Přechodná úprava: 

1. V souladu s výše uvedeným by měla RVVI doporučit změnu obsazení výzkumné rady 

(vzhledem ke končícímu mandátu většiny členů ke konci roku 2018) a také doporučit 

Poslanecké sněmovně jmenovat zástupce resortů do kontrolní rady (cca březen 2019). 

2. MPO dokončí ve spolupráci s TA ČR přípravu nového národního programu aplikovaného 

výzkumu a vývoje na podporu konkurenceschopnosti ČR s předpokládaným zahájením v r. 

2019 a začátkem financování od r. 2020, podle výše uvedených principů.  


