
Election 2017

Party Positions by Issue
Research Development prepared by VS

ANO2011 ČSSD KDU-ČSL

Skutečné řízení výzkumu, vývoje a inovací. Stát musí 

více dbát na to, aby se prostředky vložené do výzkumu 

vracely. Musí skutečně řídit. Prostřednictvím 

financování budeme podporovat rozvoj těch oborů, 

kde na to máme a které naše ekonomika a průmysl 

potřebují. Nelze dále akceptovat požadavky 

akademických institucí na financování výzkumu bez 

možnosti definice cílů a kontroly výsledků a jejich 

využitelnosti v českém prostředí.

Podporovat výzkum a vývoj, aby pomáhal českým 

firmám k modernizaci a českým zaměstnancům k 

vyšším mzdám.

Dokončíme reformu podpory a hodnocení vědy, 

výzkumu a inovací s důrazem na excelenci 

a špičkový aplikovaný výzkum.

Hodnocení výzkumných organizací musí být prováděno 

nikoliv podle tabulkového bodového hodnocení, ale na 

základě jasné evaluace přínosnosti týmem odborníků, 

nejraději zahraničních (peer-review). Hodnocení 

výsledků výzkumu tak bude odrážet skutečný přínos 

organizací pro společnost – na současný systém 

hodnocení doplácí aplikovaný výzkum.

Vytvoříme průmyslově-výzkumný institut podle 

vzoru německého Fraunhofer institutu za účelem 

podpory aplikované vědy a výzkumu přímo uvnitř 

českých podniků. To umožní růst přidané hodnoty 

v dnešních levných výrobních provozech, a 

konečně tak dojde k masivnímu nárůstu mezd i v 

zahraničních firmách a ve službách, aniž by došlo 

k navýšení nezaměstnanosti či ztrátě 

konkurenceschopnosti.

Budeme pokračovat ve zvyšování motivace ke 

spolupráci soukromého sektoru a veřejných 

výzkumných institucí s cílem zvýšit investice 

podnikatelské sféry do výzkumu a vývoje.

Koncentraci kapacit. V uplynulých 20 letech jsme 

vybudovali množství výzkumných kapacit. Není třeba 

budovat další, ale propojit a integrovat ty stávající. 

Eliminovat duplicity, podporovat spolupráci. 

Vytvoříme státem směrovaný a řízený systém 

Národních center kompetence. Musí skončit hraní 

malých týmů na vlastním písečku, bez mezinárodního 

porovnání.

V digitalizaci vidíme šanci pro rozvoj českého 

průmyslu, zejména v klíčových a dlouhodobě 

velmi úspěšných oblastech automobilového 

průmyslu, elektrotechniky a strojírenství. Chceme 

poskytnout největší možnou podporu našemu 

automobilovému průmyslu. Podpoříme také 

přímou účast českých firem na vývoji, testování a 

provozu digitalizovaných 4.0 řešení i v jiných 

průmyslových odvětvích. Připravíme programy na 

rozvoj infrastruktur, které budou do budoucna 

pro průmysl 4.0 potřebné.

Podpoříme stabilitu a dlouhodobost ve vědě, 

výzkumu a inovacích prostřednictvím lepšího 

institucionálního financování.

Nové formy – směrem k permanentnímu inovativnímu 

myšlení. Je nutné hledat nové, inovativní metodologie 

přenosu výsledků do praxe i nové formy financování 

výzkumu, revolvingové úvěry, PPP atd. Stávající čistě 

dotační politika nebude stačit a není dostatečně 

motivující pro transfer technologií. Je potřeba lidi 

vychovávat a vést k permanentním inovacím, podobně 

jako v Izraeli.

Koordinovaně zacílíme evropské, státní, krajské 

a soukromé finance do regionálních projektů 

vědy, výzkumu a inovací pro zvýšení 

konkurenceschopnosti.

Podpoříme přenos nových vědeckých poznatků 

do praxe, jejich komercializaci a efektivní 

spolupráci vzdělávacích a výzkumných institucí s 

inovativními firmami a start-upy.
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KSČM STAN ODS TOP09

Vyšší zaměstnanost chce KSČM zajistit 

především formou podpory či využíváním 

samosprávného a družstevního vlastnictví; 

zvyšováním výdajů na vědu a výzkum s 

propojením na reálnou ekonomiku, produkci 

vědeckých poznatků a výrobků s vysokou 

přidanou hodnotou.

Podpoříme větší podíl praxe a na vysokých školách 

i podíl výzkumu, podpoříme větší počet 

praktikantských míst, stáží a podnikových stipendií.

Zavedeme: Víceleté financování pro 

nadprůměrné výzkumné instituce.

Co nepřipustíme: Omezování výdajů na vědu 

a výzkum.

Je nutné stabilizovat systém hodnocení vědy, 

výzkumu a inovací a jejich podpory. Hodláme 

zařadit tyto instituce dle jejich objektivně 

měřitelných výsledků do skupin excelence, 

dobrých a průměrných výsledků a podle toho jim 

rovněž poskytovat podporu. Instituce s 

podprůměrnými výsledky budou vyřazeny ze 

systému veřejné podpory.

Zavedeme: Systém hodnocení 

výzkumných institucí vytvářející tlak na 

výkon, efektivitu, kvalitu a koncentraci 

kapacit.

Mezi hlavními prioritami naší rozpočtové 

politiky budou: Výdaje na vzdělání, vědu a 

výzkum.

Chceme stále pokračovat ve spolupráci 

podnikatelské sféry a výzkumných institucí, 

zvyšovat státní podporu za podmínky zvyšování 

podílu investic do soukromého sektoru. Namístě je 

více rozvíjet spolupráci s inovativními firmami a 

startupy.

Prosadíme: Rovnější podmínky 

financování pro výzkumné instituce bez 

ohledu na příslušnost k vysokým 

školám nebo Akademii věd.

Významnou pozornost budeme věnovat 

snadnému přístupu malých a středních firem 

k nejmodernějším vědeckým a výzkumným 

informacím. Vedle transparentního 

grantového systému na vývoj a inovace 

zpřístupníme informace ze státní vědecké a 

výzkumné základny.

Vnímáme rizika, kdy soustavná účast ve 

výběrových řízení na granty nese rizika 

diskontinuity ve výzkumu. Ve vědě a výzkumu je 

nutné zavést stabilní a víceletou veřejnou 

podporu. Usilujeme rovněž cílit jak soukromé, tak 

veřejné (národní i evropské) finance na projekty 

zvyšování konkurenceschopnosti.

Prosadime: Jednodušší proces získávání 

zahraničních vědců. 

Podpoříme vědu a výzkum jakožto faktory, 

které rozhodují o budoucnosti země. 

Chceme, aby špičkoví vědci a mladí 

doktorandi měli zajištěné materiální zázemí a 

zůstávali v České republice.

Podpoříme společný výzkum výzkumných 

organizací a průmyslových podniků. Připravíme 

nový zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. 

Zajistíme dostatečné financování aplikovaného 

výzkumu a důsledně zavedeme Metodiku 

hodnocení výzkumných organizací a programů s 

důrazem na spolupráci výzkumných organizací s 

firmami a využitelnost výsledků pro praxi (viz 

kapitola Vzdělání a věda – klíč k budoucnosti).

Prosadíme: Podporu investic do 

výzkumu a inovací až dvojnásobně 

vyššími odpisy pro malé a střední 

podniky.

Podpoříme činnost našich nejlepších talentů 

ve vědě a výzkumu v zahraničí. Zasadíme se 

proto o podstatně lepší finanční ohodnocení 

doktorandů vázané na výsledky jejich práce. 

U vědeckých pracovišť podpoříme 

programovou a také finanční předvídatelnost.

Podpoříme investice do výzkumu nových 

technologií přenosu a skladování elektrické energie

Prosadíme: Podporu výzkumu, vývoje a 

zavádění inovativních technologií 

vedoucích k větší energetické účinnosti 

a k úsporám energie v českém 

hospodářství i v domácnostech.

Zřídíme jednotné centrální místo pro výkon 

komplexní politiky výzkumu - nabízí se 

Technologická agentura ČR. Stát jasně řekne, jaký 

směr výzkumu, vývoje a inovací bude podporovat.

Prosadíme: Podporu investic do 

výzkumu a inovací až dvojnásobně 

vyššími odpisy pro malé a střední 

podniky.
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