Stanovisko Akademie věd ČR
k přípravě rozpočtu na VaVaI na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024
Ministerstvo financí České republiky (MF ČR) předložilo vládě České republiky
materiál „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2022 a střednědobého
výhledu na léta 2023 a 2024“ k projednání na jejím zasedání 7. června 2021.
Předmětný materiál obsahuje návrh na redukci rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace
(VaVaI) o 3,6 % oproti roku 2021, což by v případě Akademie věd ČR vedlo k poklesu
institucionálních prostředků v její rozpočtové kapitole o 362 milionů korun v roce 2022.
Akademie věd ČR důrazně odmítá návrh na redukci svého rozpočtu na rok 2022
a považuje jej za naprosto neodůvodněný. Je zejména znepokojena tím, že k návrhu
redukce dochází v situaci, kdy pandemie covidu-19 jasně ukázala zásadní význam
vědy a výzkumu v oblasti virových infekcí pro zajištění kvality života, veřejného zdraví,
bezpečnosti a prosperity obyvatel České republiky. V této souvislosti je nutné
zdůraznit, že pracoviště AV ČR se ve spolupráci s vysokými školami již od prvních
okamžiků zapojila do všech aktivit zaměřených na řešení složité pandemické situace
v České republice.
Akademie věd ČR vyjadřuje rovněž znepokojení nad skutečností, že návrh MF ČR je
v rozporu s „Memorandem o podpoře VaVaI v ČR“ z 19. prosince 2019. Vláda ČR
zastoupená svým předsedou v něm deklaruje, že za účelem podpory vědeckovýzkumné činnosti pracovišť AV ČR a na vysokých školách, s cílem garantovat jejich
institucionální stabilitu v dlouhodobém časovém horizontu, a posílit tak jejich
mezinárodní konkurenceschopnost, se bude zasazovat o systematické navyšování
výdajů státního rozpočtu na institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumných organizací každoročně nejméně o 4 %.
S ohledem na význam této stabilizace ve vědě a výzkumu pro vědeckou obec, pro
další rozvoj české vědy i pro budoucí konkurenceschopnost České republiky
Akademie věd ČR nemůže souhlasit s návrhem redukce rozpočtu na VaVaI ani
s poklesem rozpočtu Akademie věd ČR podle návrhu MF ČR. Akademie věd ČR proto
vyzývá představitele vlády ČR, aby respektovali výše uvedené Memorandum a zasadili
se o schválení stabilizačního rozpočtu na VaVaI na léta 2022–2024 podle návrhu Rady
pro výzkum, vývoj a inovace, který byl 31. května 2021 předložen k projednání vládě
ČR.
Vedení Akademie věd ČR věří, že takto bude položen pevný základ k nalezení
konsenzu s vládou ČR ve věci dalšího směřování české vědy a jejího financování.
V Praze dne 4. června 2021
předsednictvo Akademické rady AV ČR

