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Akademie věd České republiky oceňuje průběh a výsledky jednání kulatého stolu o 
budoucnosti české vědy a vítá osobní záštitu premiéra nad jeho organizací.  

Účastníci jednání kulatého stolu se shodli, že systém výzkumu, vývoje a inovací 
(VaVaI) a jeho organizace bude předmětem dalšího kulatého stolu, který připraví 
Akademie věd. Třetí kulatý stůl uspořádá Česká konference rektorů a čtvrtý Svaz 
průmyslu a dopravy, dle základních tematických okruhů navržených Akademií věd. 
Akademie věd doufá, že výsledkem těchto setkání bude konsensus ve věci dalšího 
směřování české vědy a jejího financování. 

Na jednání u kulatého stolu bylo dále konstatováno, že činnost vládní Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace (RVVI) je zcela neuspokojivá a je tudíž potřeba ji přestavět. 
V této souvislosti Akademie věd trvá na požadavku zásadní obměny členů RVVI a 
současně na zásadní neprodlené změně stylu práce Rady tak, aby se stala odborným a 
respektovaným garantem organizace vědy a výzkumu v České republice. Akademie 
věd zdůrazňuje, že RVVI v současném složení nepovažuje za důvěryhodného partnera 
pro jednání kulatých stolů zejména proto, že Rada nezvládla realizaci Reformy 
systému VaVaI v ČR a spolupodílela se tak na vyvolání současné krize.  

Akademie věd rovněž odmítá stávající platnou metodiku hodnocení výsledků 
výzkumu, vývoje a inovací a považuje ji za nástroj deformující činnost i financování 
organizací působících v oblasti VaVaI a v souladu s tímto stanoviskem připraví návrh 
alternativního systému hodnocení. 

Akademie věd oceňuje stanovisko předsedy České konference rektorů a rektora 
Univerzity Karlovy, dle kterého je hlavním problémem současného způsobu 
financování přesun prostředků z výzkumu (základního i aplikovaného) do 
podnikatelského vývoje a inovací. Akademie věd je připravena ve spolupráci jak se 
zástupci vysokých škol, tak i komerční sféry podílet se na řešení současné krizové 
situace a v maximálně možné míře přispět k přípravě skutečně funkční koncepce a 
organizace systému VaVaI v ČR. 

Akademie věd velmi oceňuje neformální podporu, které se jí dostalo v souvislosti 
s krizí financování vědy a výzkumu zejména z řad mladých vědeckých pracovníků a 
studentů organizovaných ve fóru Věda žije.  

 


