Principy stanovení institucionální podpory pracovišť AV ČR
pro rok 2012 a rámec postupu pro další období
1. Institucionální podpora na rok 2012
Institucionální podpora dle příslušných ustanovení zákona č. 130/2002 Sb. bude
pracovištím AV ČR na rok 2012 poskytnuta na základě provedeného hodnocení
jejich výzkumné a odborné činnosti za období 2005–2009, v jehož rámci byly
komplexně zhodnoceny útvary jednotlivých pracovišť a stanoveny jejich kvalitativní
profily. Podle zde uvedeného postupu se mezi pracoviště AV ČR rozděluje částka,
která je součtem institucionální podpory na výzkumné záměry AV ČR, institucionální
podpory na rozvoj výzkumných organizací AV ČR a části institucionální podpory
činnosti pracovišť AV ČR (bez výdajů na běžnou údržbu, nájemné, podporu mladých
/POW, FJEP/, stroje včetně rezervy a na reprodukci majetku) a která je v dalším
označována jako disponibilní institucionální prostředky pro rok 2012. Výše této
institucionální podpory pro jednotlivá pracoviště se stanoví podle následujících
principů a postupu:
(i) Z kvalitativního profilu se pro každé pracoviště určí vážená známka v rámci
stupnice stanovené Metodickým pokynem pro postup hodnoticích komisí při
hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR v letech 2010–2011. Vážená známka
se vypočte ze známek jednotlivých útvarů s váhou určenou počtem přepočtených
úvazků jejich výzkumných pracovníků (viz čl. 22, odst. 2 a 4 Přílohy ke Stanovám AV
ČR) uvedeným v podkladech pro hodnocení.
(ii) Pro převod závěrů uvedeného hodnocení do návrhu institucionálního
financování na r. 2012 se každé pracoviště AV ČR na základě vážené známky zařadí
do jedné z pěti kategorií pro poskytnutí institucionální podpory Ia, Ib, IIa, IIb a III (viz
příloha „Rozdělení pracovišť AV ČR do kategorií pro poskytnutí institucionální
podpory“).
(iii) Poměr objemu institucionálních prostředků k rozdělení v jednotlivých vědních
oblastech se zachovává na úrovni roku 2011 (tj. VO I 39,17 %, VO II 45,17 % a VO
III 15,66 %).
(iv) 75 % disponibilních institucionálních prostředků pro rok 2012 se rozdělí
v poměrech částek „základ na vědu po zhodnocení“ pro jednotlivá výzkumná
pracoviště podle rozpisu na rok 2011 (viz příslušný sloupec v tabulce 3a materiálu
„Zpráva o ekonomické situaci AV ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2011“ pro
XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR). Tato část slouží pro rok 2012 jako
„základ institucionální podpory“ pro jednotlivá výzkumná pracoviště.
(v) Částka institucionálních prostředků „k rozdělení podle výsledků hodnocení“ mezi
výzkumná pracoviště se vypočte tak, že od celkové částky disponibilních
institucionálních prostředků pro rok 2012 se odečte součet „základů institucionální
podpory“ všech výzkumných pracovišť a výdaje pro Knihovnu AV ČR (KNAV) a
Středisko společných činností AV ČR (SSČ) stanovené dle bodu (vii).
(vi) Částka „k rozdělení podle výsledků hodnocení“ se mezi výzkumná pracoviště
rozdělí podle výsledků hodnocení následovně:
Částka se nejdříve rozdělí na jednotlivé vědní oblasti v poměru podle kroku (iii). Pro
každý ústav se pak „základ institucionální podpory“ stanovený v kroku (iv) vynásobí

koeficientem W (k) specifickým pro danou kategorii pro poskytování institucionální
podpory (k = Ia, Ib, IIa, IIb a III), jenž odráží výsledky hodnocení a aktuální výhled
rozpočtu AV ČR pro rok 2012. Výsledkem této operace je „institucionální podpora po
zhodnocení celkem“ pro jednotlivá výzkumná pracoviště.
Rozdíly mezi koeficienty W (k) jsou s ohledem na rozumnou míru odstupňování výše
podpory v jednotlivých kategoriích (tak, aby změny vyvolané hodnocením byly
výrazné a motivující, nikoliv však takové, aby ohrozily efektivní využití prostředků)
určeny takto:
W(Ia) − W (Ib) = W (Ib) − W (IIa) = 0,034;
W(IIa) − W (IIb) = 0,040;
W(IIb) − W (III) = 0,060.
Konkrétní hodnoty koeficientů W (k) se pro jednotlivé vědní oblasti stanoví tak, aby byl
zachován celkový objem finančních prostředků rozdělovaných v dané vědní oblasti
v rámci tohoto kroku.
(vii) Výše institucionální podpory KNAV a SSČ se stanoví obdobným způsobem
s přihlédnutím k nákladovosti jejich činností individuálně takto: v případě KNAV na
základě zhodnocení výsledků výzkumu a vývoje a zhodnocení infrastrukturních
služeb, v případě SSČ na základě zhodnocení infrastrukturních služeb a dalších
dosažených výsledků.

2. Rámec postupu pro další období
Pro rozdělení institucionální podpory na rok 2013 bude platit týž algoritmus jako pro
rok 2012, tj. postup popsaný kroky (iii) až (vii) v části 1, v nichž se letopočet 2012
nahradí letopočtem 2013 (s tím, že v kroku (iv) budou opět použity poměry částek
„základ na vědu po zhodnocení“ podle rozpisu na rok 2011).
Pro období počínající rokem 2014 Akademická rada AV ČR počítá s postupným
přechodem na financování pracovišť na základě plnění „Programu výzkumné činnosti
na léta 2012–2017“. Komplexní hodnocení jednotlivých útvarů bude prováděno
jednou za šest let. V mezidobí bude po každých dvou letech na každém pracovišti
provedena průběžná kontrola plnění aktuálního programu činnosti, jejímž cílem bude
zjistit, jak pracoviště reaguje na závěry komplexního hodnocení a jak plní svůj
program. K výsledkům této kontroly bude přihlédnuto při stanovení institucionální
podpory vždy na následující dva roky, přičemž se bude vycházet z výsledků
hodnocení za léta 2005–2009. Smyslem všech těchto opatření bude zajištění
dostatečné stability a kontinuity financování v daném období a zároveň náležité
zohlednění dynamiky vývoje pracoviště.

Schváleno na XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 15. prosince
2011.
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