Vyjádření k návrhu rozpočtu VaV na léta 2011-13
MŠMT je dlouhodobě garantem programů vědy a výzkumu na národní a mezinárodní
úrovni a má dlouholetou zkušenost v řízení těchto programů (např. centra excelence a
výzkumné záměry). Z tohoto důvodu by MŠMT mělo mít i nadále nástroje, jak tyto programy
vyhodnotit a zajistit další podporu úspěšných programů. Návrh rozpočtu VaV na r. 2011-13
předložený MF 8. 9. 2010 alarmujícím způsobem zbavuje MŠMT této role. Prostředky VaV,
které byly po dobu 16 let spravovány MŠMT, jsou v tomto návrhu přesouvány zejména do
správy TA ČR. Tím je MŠMT zbavováno zásadní role při zajišťování kvality a rozvoje české
vědy. Tato role je předávána mimo jiné organizaci, která v současnosti nemá ustavenou ani
základní organizační strukturu (není jmenována vědecká ani dozorčí rada), což je nezbytné
pro schválení a přípravu její koncepce a programu.
S plánovaným nárůstem rozpočtu TA ČR není plánováno snížení rozpočtu MPO.
MPO přitom neuplatňuje dostatečně přísná a transparentní kritéria při výběru a hodnocení
projektů (některé projekty jsou dokonce vybrány ministrem přes negativní doporučení
výběrové komise). Projekty MPO jsou potom často nízké kvality, a to i projekty hodnocené
MPO jako úspěšné (viz nechvalně známý projekt detekce osob za překážkou).
V průběhu minulých let MŠMT vytvořilo systém výběru a hodnocení projektů, který
zaručuje transparentnost a objektivitu výběru a kvalitu řešených projektů s jasně
definovanými výstupy. Prostředky MŠMT pro VaV by proto neměly být kráceny, aby MŠMT
mohlo i nadále plnit úlohu garanta kvality a rozvoje české vědy.
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