
Komentář ČKR k novému zákonu o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu 
znalostí 
 

ČKR vítá přípravu nového zákona, který spatřuje jako významnou příležitost změnit obecné paradigma 
ve výzkumu, vývoji a inovacích a dále jako cestu k významnému posílení mezinárodní kompetitivnosti 
výzkumu v ČR. ČKR vyjadřuje plnou podporu přípravě tohoto klíčového zákona a nabízí plnou 
spolupráci v tranzitní době. Aby byl potenciál nového zákona naplněn, přinášíme níže principy, které 
považujeme pro dikci, vyznění a uplatnění zákona za naprosto zásadní. Tyto zásady plynou ze 
zkušeností, kterou vysoké školy mají v souvislosti s hodnocením výzkumu, spoluprací se zahraničními 
subjekty se špičkovým výzkumem, v oblasti vnitřního managementu a odpovídají soudobým 
společenským požadavkům.  

Domníváme se, že nový zákon by zejména neměl fixovat zastaralé procesy a paradigmata, která by 
mohla bránit cestě k excelenci ve výzkumu a vzdělávání a omezovat svobodné bádání. Je vhodné přejít 
k partnerskému vztahu mezi poskytovateli a příjemci, vybudovaném na vztahu vzájemné důvěry. Jsme 
přesvědčeni, že pevné regulační mechanismy nejsou potřeba tam, kde existuje vysoká úroveň vnitřní 
kultury a autoregulace, například díky plné implementaci metodiky M17+. Je zřejmé, že výzkumné 
organizace v ČR na této cestě za poslední období významně pokročily.  

K zapracování do základních východisek, či věcného záměru zákona přinášíme následující teze a hlavní 
priority, které podle našeho zodpovědného přesvědčení podpoří inovativní charakter nového zákona, 
povedou ke zlepšení systému a vyhovují cestě, kterou by se česká věda a výzkum, jakož i české vysoké 
školství mělo ubírat: směrem k mezinárodní konkurenceschopnosti, prestiži a kvalitě ve výzkumu i 
výuce.  

Jedná se pouze o základní principy, které jsme schopni nyní ve velmi krátkém vymezeném čase přinést 
a nabízíme plnou spolupráci na upřesnění a rozšíření konstruktivních podnětů do budoucna. 

 

1. Název zákona 

Podle legislativních pravidel by měl název reflektovat obsah právní normy. Pokud bude obsah zaměřen 
na vymezení forem podpory a postavení orgánů do podpory zapojených, je potřeba toto v názvu 
zohlednit. Klíčové je slovo „podpora“, která v aktuálním názvu není. Vzhledem k paragrafovanému 
znění by název mohl znít například …zákon o podpoře výzkumu, vývoji, inovací a souvisejících otázkách. 

 

2. Preambule 

Navrhujeme, aby zákon obsahoval mj. preambuli, která zhmotní vizi předkladatele; vymezí účel zákona, 
jeho cíle, zamýšlený přínos a význam. Institut preambule podle legislativních pravidel uvádí 
srozumitelně principy a záměr zákona a preambule by měla zajistit, že tyto teze budou v zákoně 
dodržovány. Vzhledem k následujícím podnětům by preambule měla především obsahovat tezi, že 
zákon upravuje společný partnerský zájem státu a výzkumných organizací v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací a nastavuje vzájemný vztah partnerství a důvěry ve prospěch svobodného charakteru bádání. 

 

 



3. Důvěra a partnerství 

Současná dikce navrhované paragrafované verze vyznívá směrem k dominantnímu postavení 
poskytovatelů. Domníváme se však, že velkou a svého druhu revoluční příležitostí je vytvořit nový vztah 
partnerství výzkumných organizací a státu, při naplňování společného cíle, který bude založen na 
důvěře a spolupráci.  

Univerzity již prokázaly vysokou schopnost samoregulace například v souvislosti s institucionálními 
akreditacemi. Odstranění hierarchického principu a snížení různých nároků (reportování) zjednodušuje 
komunikaci, zmenšuje administrativu a v důsledku vede ke snížení nákladů a zvětšení prostoru pro 
inovace a excelenci ve výzkumu, o kterou univerzity a další výzkumné organizace přirozeně usilují (viz 
například vnitřní formativní hodnocení výzkumu a hodnocení podle Metodiky 2017+). Zákon by měl 
v protikladu k dosavadním přijímaným rolím podřízeného a nadřízeného přehodnotit a překalibrovat a 
nastavit tak, aby prostředí působilo motivačně a atraktivně pro budoucí výzkumnice a výzkumníky, 
kteří do systému vstupují. Je totiž zjevné, že u příjemců a poskytovatelů existuje společný zájem na 
strategickém a zdárném vývoji ve výzkumu, vývoji a inovacích. 

 

4. Odbourání nadbytečné administrativy, zjednodušení zákona 

Ve zjednodušení procesních postupů a snížení administrativy spatřujeme příležitost nového zákona 
odstranit jeden z největších limitů soustředěného úsilí o kvalitu a excelenci ve výzkumu. Je zjevné, že 
pro zajištění navyšující se administrativy musí být následně snižovány kapacity vědecké. Tento možný 
paradoxní dopad by měl zákon brát v úvahu již ve stadiu přípravy.  

Základním východiskem nového zákona by mělo být snížení administrativní náročnosti a celkové 
zjednodušení; nejlépe alespoň částečné sjednocení jednotlivých procesů (v rámci podávání žádostí, 
realizace i hodnocení projektů) tak, aby zákon nebyl neúměrně zatěžující a demotivující. Konkrétním 
příkladem je možnost zavedení dvoukolových žádostí o velké a vysoce kompetitivní projekty, který 
umožní prvotní hodnocení a výběr těch nejperspektivnějších záměrů, jejichž navrhovatelé následně 
mohou věnovat plnou kapacitu pro přípravu plných návrhů projektů s vysokou šancí na přijetí. Dalším 
příkladem je zavedení společných platforem pro vyhlašování a administraci grantových soutěží různých 
poskytovatelů (IT, zadávací dokumentace, …) a další. 

 

5. Lidské zdroje 

Lidské zdroje jsou oblast, kterou vnímáme jako klíčovou pro efektivní nastavení celého systému i uvnitř 
institucí. Zákon by měl na tuto problematiku klást značný důraz a věnovat širokou diskusi záležitostem 
v oblasti lidských zdrojů, jako je zohlednění přirozených životních situací ve vědeckých kariérách 
(work/life balance, návraty z rodičovství, podpora mladých výzkumníků – změna systému evaluací), 
socioekonomické postavení doktorandů, řetězení pracovních smluv na projektech a další.  

 

6. Stabilizace financování 

Institucionálními akreditacemi prokázaná samostatnost, efektivita a zodpovědnost vytváří dobrý 
základ pro změnu přístupu k financování. Současný poměr soutěžního a institucionálního 
(stabilizačního) financování je v ČR odkloněn od stabilní části, více než v jiných vyspělých zemích 
Evropy. Ukazuje se, že vyšší míra stabilního, např. kontraktového, financování vede orientaci na 



budování efektivních výzkumných strategií a ve výsledku k vyšší kvalitě výzkumu oproti současné 
nejistotě a krátkodobým motivacím. Zákon by měl umožnit vyšší míru stabilního institucionálního 
financování kvalitních výzkumných institucí, bez nutnosti soutěžit o běžné prostředky na základní 
výzkum.  
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