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Úřad vlády – Sekce pro vědu, výzkum a inovace 

 

 Koordinace vědní politiky 

 

 Zákon 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací z veřejných prostředků  
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 Rada pro výzkum, vývoj a inovace  

 poradní orgán vlády  

 zodpovědnost za návrh rozpočtu 

 Národní politika VaVaI 

 hodnocení výsledků výzkumu atd. 

 podpora rozšiřování mezinárodní spolupráce 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 dle zákona 130/2002 Sb. zodpovědné za mezinárodní 

spolupráci  

 poskytuje prostředky na mezinárodní spolupráci 

Technologická agentura ČR a Grantová agentura ČR 

 dle zákona 130/2002 Sb. navazují a rozvíjejí spolupráci s 

obdobnými zahraničními agenturami  

 nutná koordinace jejich zahraničních aktivit z centrální úrovně 

MŠMT a ÚV VVI 
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 Aktivní přístup ÚV ČR ke tvorbě sítě vědeckých diplomatů  
 
 25. května 2015 podepsáno ujednání o spolupráci při zřizování pozic 

diplomatů pro vědu, výzkum a technologie/inovace mezi MZV a ÚV 
VVI 
 

 Jako pilotní projekt zvolen Izrael, plánuje se vyslání do dalších zemí s 
vysokým potenciálem pro rozvoj vědecko-technické spolupráce 
(aktuálně USA) 
 

 Důležitý nástroj podpory internacionalizace českého vědeckého 
prostředí – český systém je poměrně uzavřený 
 

 Komplikace vyplývající ze služebního zákona 
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Prioritní země: 

 Izrael  

 USA  

 Německo 

 Jižní Korea  

 Tchaj-wan 
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Evropský výzkumný prostor: 

prosazujeme spolupráci zejména multilaterální v rámci 
evropských rámcových programů jako je Horizon 2020 

 

Nevidíme smysl v rozvíjení další čistě bilaterální 
spolupráce (kromě Německa) nad rámec již existujících 
vztahů. 

 

V evropském prostoru je nutné využívat zejména 
příležitosti, které nabízí evropské programy, do kterých 
také přispíváme finanční prostředky.   
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Propagace české vědy v zahraničí 

Iniciace a podpora vzájemných kontaktů na 
několika úrovních:  

 instituce, univerzity, projekty na mezirezortní úrovni; 

 jednotliví vědci, konkrétní výzkumné projekty; 

 soukromé subjekty hledající partnery v oblasti R&D; 

Získávání a šíření informací o mezinárodních 
programech prestižních vědeckých pracovišť v 
zemi působení. 
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Organizování českých odborných/vědeckých 
misí do země působení:  

 mezinárodní sektorové konference;  

 specifické vědecké mise, mise členů RVVI; 

 doprovod akademiků na jednání s partnerskou 
stranou.  

Dlouhodobé zkoumání systému podpory VaVaI 
v zemi působení a sdílení informací o něm. 
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DĚKUJI ZA POZORNOST! 


