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USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 26. března 2008 č. 287 
 

k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice 
 
 
 
             Vláda    
 
             I. schvaluje  Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice, 
obsaženou v části III materiálu č.j. 346/08 (dále jen „Reforma“); 
 
            II. ukládá  
 
                1. předsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj promítnout    
Reformu do 
 
                    a) návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj 
na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011 a návrh předložit vládě do 31. května 
2008, 
 
                    b) návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 
výzkumu a vývoje), a jeho prováděcích předpisů a předpisů souvisejících a návrh 
předložit vládě do 30. června 2008, 
 
                    c) návrhu změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací nevyžadují-
cích úpravy právních předpisů a návrh předložit vládě do 30. září 2008, 
 
                    d) návrhu koncepce Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací a 
návrh předložit vládě do 31. října 2008, 
 
                2. ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s předsedou vlády 
a předsedou Rady pro výzkum a vývoj, promítnout Reformu do 
 
                    a) návrhu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a návrh 
předložit vládě do 30. dubna 2008, 
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                    b) prováděcích dokumentů k Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro 
inovace a předložit je k závaznému projednání Radě pro výzkum a vývoj do 30. červ-
na 2008, 
 
                3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, kteří 
jsou poskytovateli státní podpory výzkumu a vývoje, předsedovi Akademie věd České 
republiky a předsedovi Grantové agentury České republiky 
 
                    a) nepřijímat na rok 2011 a následující roky žádné nové závazky u výdajů 
státního rozpočtu na programy aplikovaného výzkumu a vývoje s výjimkou programů 
schválených usnesením vlády ze dne 18. června 2007 č. 680, 22. srpna 2007 č. 942, 
4. února 2008 č. 115 a 25. února 2008 č. 171, 
 
                    b) umožnit příjemcům institucionální podpory na pětileté výzkumné      
záměry, které končí v letech 2008 až 2009, požádat o prodloužení jejich řešení na 
sedm let v souladu s § 9 zákona o podpoře výzkumu a vývoje, 
 
                    c) předložit do 30. června 2008 předsedovi vlády a předsedovi Rady pro 
výzkum a vývoj návrh organizace státní správy výzkumu, vývoje a inovací v oblasti 
jejich působnosti, vycházející z  Reformy, 
 
                4. ministru školství, mládeže a tělovýchovy  
 
                    a) předložit vládě do 30. června 2008 návrh meziresortní koncepce mezi-
národní spolupráce ve výzkumu a vývoji České republiky do roku 2015, vycházející     
z Reformy, 
 
                    b) předložit vládě do 30. listopadu 2008 návrh meziresortní koncepce 
podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj, vycházející z Reformy,  
 
                    c) stanovit podmínky prodloužení řešení projektů programu podpory     
výzkumu a vývoje Výzkumná centra a projektům, které tyto podmínky splní, umožnit 
jejich řešení až do roku 2011, 
 
                5. ministru vnitra předložit vládě do 30. června 2008 návrh meziresortní 
koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje do roku 2015, vycházející z Reformy, 
 
                6. ministru kultury předložit vládě do 30. listopadu 2008 návrh meziresortní 
koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kultury a identity do roku 2015, 
vycházející z Reformy, 
 
 
 
 
 
 
 



 3
 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 
                7. ministryni obrany předložit vládě do 30. listopadu 2008 návrh koncepce 
obranného aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015, vycházející z Reformy, 
 
                8. ministru zemědělství předložit vládě do 30. listopadu 2008 návrh koncep-
ce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015, vycházející z Refor-
my, 
 
                9. ministru zdravotnictví předložit vládě do 30. listopadu 2008 návrh kon-
cepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 podporovaného 
až do výše 100 % ze státního rozpočtu, vycházející z Reformy, 
 
               10. předsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj ve spolupráci 
s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě do 31. března 2009 návrh 
národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015,    
vycházející z Reformy; 
 
           III. zrušuje bod II 2b) usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644, k hodno-
cení výzkumu a vývoje a jeho výsledků. 
 
 
 
Provedou:
členové vlády,  
vedoucí ostatních ústředních orgánů 
státní správy, 
předsedové Akademie věd České republiky, 
Grantové agentury České republiky 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r.  

 
 
 


