1. ÚVOD
Do rukou se Vám dostává osmé vydání „Průvodce systémem veřejné podpory
výzkumu a vývoje v České republice — 2006“. První vydání, které vyšlo v roce 1999
v nákladu 1000 ks v rozsahu 202 stran, bylo přijato příznivě zejména proto, že poprvé
byly do jedné publikace shromážděny dosti podrobné informace o téměř všech programech státní podpory výzkumu a vývoje v České republice a podpory mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji. Z „Průvodce 1999“ rovněž vyplývala značná nejednotnost v přístupu jednotlivých správců rozpočtových kapitol k problematice státem
podporovaného výzkumu a vývoje, téměř žádná horizontální koordinace jednotlivých
programů a absence jednotné národní politiky výzkumu a vývoje. „Průvodce 1999“ byl
vydán v období, kdy již probíhaly intenzivní práce na formulaci Národní politiky ve
výzkumu a vývoji, které vyvrcholily schválením dokumentu vládou ČR usnesením č. 16
dne 5. ledna 2000. Tento, pro oblast výzkumu a vývoje zásadní dokument, významně
ovlivnil přístup jak k výzkumu a vývoji orgánů státní správy, tak účastníků výzkumného
procesu.
V „Průvodci 2000“ byl dokument „Národní politika výzkumu a vývoje v České
republice“ náležitě komentován a uveden v plném znění v příloze. V „Průvodci 2000“,
který byl vydán v počtu 1800 výtisků v rozsahu 228 stran, byla rovněž podána rozšířená
informace o účelové podpoře výzkumu a vývoje 16 správci rozpočtových kapitol.
„Průvodce 2001“ vydaný v počtu 1500 výtisků na 220 stranách poskytl, mimo pravidelně se opakující kapitoly, podrobnou informaci o Radě vlády pro výzkum a vývoj
České republiky a obsahoval rozšířenou část o mezinárodní spolupráci České republiky
v oblasti výzkumu a vývoje na mezivládní úrovni, včetně úplného znění významného
dokumentu Evropské komise „Na cestě k Evropskému výzkumnému prostoru“.
„Průvodce 2002“ vydaný v počtu 1500 výtisků na 160 stranách obsahoval poprvé
i vlepený CD-ROM s úplným zněním průvodce. Obsahoval návrhy nového zákona
o podpoře výzkumu a vývoje a Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje.
Současně byla poprvé vydána v počtu 300 výtisků upravená anglická verze „Průvodce“
v rozsahu 90 stran.
Pro omezení plánovaných finančních prostředků byl „Průvodce 2003“ vydán v tištěné formě pouze v počtu 500 výtisků (184 stran). Ve větším počtu exemplářů (1000 ks)
byla vydána jeho elektronická verze na CD-ROM. Opět jako v roce 2002 byla vydána
zkrácená anglická verze „Průvodce“ v počtu výtisků 300 ks (108 stran). Obsah jednotlivých kapitol byl proti vydání z roku 2002 přepracován a aktualizován. Nově byla
zařazena kapitola „Významné systémové aktivity v českém výzkumu a vývoji v letech
2002—2003“, která upozornila na nové právní předpisy, na zpracovanou Analýzu dosavadního vývoje a stavu výzkumu v ČR a nově definované poslání Rady pro výzkum
a vývoj. V kapitole o mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji byl stručně
charakterizován 6. Rámcový program EU ve výzkumu a vývoji.
„Průvodce 2004“ byl vydán v počtu 1500 ks tištěných exemplářů (158 stran) a 1000
ks CD-ROM. Vydána byla i upravená tištěná anglická verze „Průvodce“ v počtu 500
ks (150 stran). Obsah jednotlivých kapitol byl proti minulému vydání přepracován
a aktualizován. Speciální pozornost byla věnována Národnímu programu výzkumu
I schválenému vládou ČR usnesením č. 417 dne 28. dubna 2003.
„Průvodce 2005“ byl vydán v počtu 1000 ks výtisků o 164 stranách v české verzi
a v počtu 500 ks výtisků o 148 stranách v upravené anglické verzi. Bylo vyrobeno 1000 ks
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CD-ROM poprvé s oběma verzemi. Obsah jednotlivých kapitol byl proti minulému
vydání přepracován a aktualizován. Jedna z kapitol byla zaměřena na Národní politiku
výzkumu a vývoje na roky 2004—2008, na Národní program výzkumu I a byly v ní
uvedeny i informace o novém složení Rady pro výzkum a vývoj.
„Průvodce 2006“ je opět sestaven z veřejně dostupných údajů a podkladů a z materiálů, jež poskytla Rada pro výzkum a vývoj i jednotliví správci rozpočtových kapitol.
Hlavním cílem „Průvodce“ je poskytnout široké veřejnosti informace o možnostech
a způsobech získání státní podpory účastí na veřejných soutěžích. Proto je podstatná
část věnována účelovému financování výzkumu a vývoje. Postupně jsou charakterizovány vybrané programy vyhlašované jednotlivými správci rozpočtových kapitol státního
rozpočtu. Jsou to: Akademie věd ČR (AV ČR), Grantová agentura ČR (GA ČR),
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT), Ministerstvo zdravotnictví (MZ), Ministerstvo zemědělství (MZe), Ministerstvo
životního prostředí (MŽP), Ministerstvo dopravy (MD), Ministerstvo kultury (MK),
Ministerstvo vnitra (MV), Ministerstvo obrany (MO), Ministerstvo práce a sociálních
věcí (MPSV), Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Český báňský úřad (ČBÚ).
Zvláštní kapitola je opět věnována mezinárodní spolupráci ČR v oblasti výzkumu
a vývoje na mezivládní úrovni (MSVV). Jedna z kapitol je věnována informacím o systémových opatřeních ve výzkumu a vývoji, které byly v roce 2005 uvedeny v platnost.
V publikaci je zachycen stav v prosinci 2005, kdy již byl schválen státní rozpočet na
rok 2006.
Vyhlašování veřejných soutěží není celostátně koordinováno, a proto ne všechny
v publikaci uvedené informace jsou aktuální z hlediska termínů pro přihlášky projektů
do jednotlivých programů. Jelikož se u většiny programů vyhlašování veřejných soutěží
pravidelně opakuje, mohou v „Průvodci“ uvedené informace posloužit zejména při
dlouhodobé přípravě projektů.
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