
V Praze dne 14. července 2011
Č.j.:10562/11-RVV

V     Ý Z     V A  

k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

1. Zadavatel:

Úřad vlády České republiky
Ředitel Odboru výzkumu, vývoje a inovací: RNDr. Marek Blažka
IČ: 00006599
Bankovní spojení: 4028-4320001/0710
Tel.: 224 002 329, fax: 224 003 534
Kontaktní  osoba:  PhDr.  Zdeněk  Roll,  CSc.,  tel.:  224 002 606  (v  pracovní  dny  od  9,30 
do 16,30 hodin)

2. Předmět veřejné zakázky:

Vytvoření  potřebných podkladů a zhotovení  výchozích analytických a výhledových studií, 
na základě  kterých  Rada pro výzkum,  vývoj  a  inovace  zpracuje  Analýzu  stavu výzkumu, 
vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011.

3. Obsahové zpracování veřejné zakázky a doporučený rozsah:

Dodávka bude zahrnovat údaje v následující struktuře:

1. Investice do výzkumu a vývoje  

Cílem  je  prostřednictvím  statistických  ukazatelů  poskytnout  základní  informace  o finančních 
vstupech do VaV (výdajích na VaV).

Požadované ukazatele: celkové výdaje na výzkum a vývoj v ČR, celková přímá podpora výzkumu 
a vývoje z veřejných prostředků v ČR, nepřímá podpora VaV z veřejných zdrojů v ČR.

Doporučený rozsah: 25 stran, včetně metodologického výkladu (cca 2 strany) a krátké tabulkové  
přílohy – cca 4 tabulky.

2. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji  

Cílem je  prostřednictvím statistických  ukazatelů  poskytnout  základní  informace  o současných 
(zaměstnaní ve VaV) a budoucích (studenti a absolventi terciárního vzdělávání) vstupech do VaV.

Požadované ukazatele:  celkový počet zaměstnaných ve výzkumu a vývoji v ČR, celkový počet 
výzkumných pracovníků v ČR, celkový počet studentů a absolventů vysokých škol v ČR.

Doporučený rozsah: 20 stran, včetně metodologického výkladu (cca 2 strany) a krátké tabulkové  
přílohy – cca 4 tabulky.

3. Výsledky výzkumu a vývoje   

Cílem je porovnání výsledků českého VaV s výsledky vybraných zemí. Bude sledována dynamika 
produkce různých druhů výsledků VaV v mezinárodním srovnání, a to jak v souhrnu, tak i v různých 
oborech.  Rozbory  budou  zaměřeny  i  na  hlavní  producenty,  neboť  budou  porovnány  výsledky 
vyprodukované  v  různých  skupinách  příjemců  (institucí)  a u  různých  poskytovatelů.  I  v  těchto 
analýzách bude sledována dynamika změn v posledních 5-6 letech.

Data  k výsledkům VaV budou pocházet  ze  tří  databází:  RIV,  WoS  Thomson  Reuters  a ÚPV 
(doplněná o data ČSÚ). RIV obsahuje všechny druhy výsledků, které vznikly z VaV financovaného 
z veřejných prostředků. WoS Thomson Reuters obsahuje publikace všech subjektů (tj.  financované 



z veřejných i soukromých zdrojů), ale jen ty, které vyšly ve vybraných nejdůležitějších časopisech či  
periodicky vydávaných  sbornících  a  knižních  řadách.  Databáze  ÚPV obsahuje  údaje  o  patentech 
a užitných  vzorech.  Další  údaje,  např.  o  patentech  EPO,  USPTO  či  JPO,  nebo  o  prodaných  či 
zakoupených licencích budou vycházet za zdrojů ČSÚ.

Požadované  ukazatele:  dynamika  změn  počtu  nejdůležitějších  výsledků  vyprodukovaných 
v různých oborech, bibliometrie (zdroj Thomson Reuters),  vývoj relativního citačního indexu České 
republiky,  přihlášky vynálezů, udělené patenty a licence (zdroj ÚPV, ČSÚ) udělené patenty u EPO 
(hlubší rozbor).

Doporučený rozsah: 25 stran a stručný souhrn.

4. Inovace a konkurenceschopnost  

Cílem je posouzení  inovační  výkonnosti  ČR, intenzity inovačních aktivit  podnikového sektoru 
a významu inovací pro růst konkurenceschopnosti  ČR. Bude zde sledována dynamika produktivity 
práce  v mezinárodním  srovnání  a  zohledněny  budou  rovněž  strukturální  aspekty  vývoje  české 
ekonomiky ve vztahu k technologické a znalostní náročnosti průmyslu a služeb. Rozbory budou dále 
zaměřeny  na  posouzení  inovačního  chování  podnikového  sektoru  ČR,  kde  bude  sledován  podíl  
jednotlivých inovačních aktivit a struktury nákladů na inovace.

Požadované ukazatele: podíl high-tech exportu na celkovém exportu.

Doporučený rozsah: 10 stran a stručný souhrn.

5. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  

Cílem  je  popsat  zapojení  ČR  do  mezinárodní  spolupráce,  do  Operačních  programů  a  do 
7. rámcového programu.

U 7. rámcového programu (7. RP) bude uvedena jeho základní charakteristika, zmíněny budou 
změny a aktuální debaty a zapojení ČR do procesu směřování k 8. RP. Bude srovnána česká účast 
s celkovou účastí, nebo také s jednotlivými skupinami, např. EU-27 nebo s novými členskými státy.

U Operačních programů budou uvedeny základní  charakteristiky a zapojení  účastníků z  České 
republiky.

Dále  bude  uvedena  zejména  úspěšnost  v podávání  projektů,  nejlepší  účastníci,  výsledky 
jednotlivých priorit s uvážením jejích specifik. Dále bude provedena sektorová analýza a rozbor s kým 
české týmy nejčastěji spolupracují.

Požadované  ukazatele:  mezinárodní  spolupráce  ČR  (MŠMT),  zapojení  ČR  do  Operačních 
programů  (MŠMT,  MPO),  úspěšnost  jednotlivých  zemí  v 7.  RP,  počet  získaných  projektů 
v jednotlivých  zemích,  finanční  ukazatele  v jednotlivých  zemích,  finanční  ukazatele  v jednotlivých 
zemích na 1 mil. GERD, počet získaných projektů v jednotlivých zemích na 1 tisíc FTE, účast českých 
týmů v jednotlivých prioritách, účast jednotlivých sektorů v 7. RP, finanční ukazatele v jednotlivých 
sektorech, žebříček nejčastějších účastníků 7. RP

Doporučený rozsah: 10 stran a stručný souhrn.

4. Realizace bude zahrnovat:

Průběžné konzultace se zadavatelem k zabezpečení kvalitního obsahu požadovaných rozborů 
včetně vhodných grafických výstupů.

5. Kritéria hodnocení nabídky: Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny (při 
splnění všech požadavků stanovených zadavatelem).

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
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Cena bude zpracována v Kč bez i  včetně  DPH, bude konečná zahrnující  veškeré náklady 
zhotovitele, nezbytné k řádné realizaci díla. Součástí nabídky bude odhad času na realizaci 
veřejné zakázky.

7. Předpokládané datum ukončení plnění:

Termín ukončení plnění do 5. září 2011.

8. Platební podmínky: 

Zadavatel  posoudí,  zda konečné dílo  odevzdané ve stanoveném termínu odpovídá zadání, 
v opačném případě zadavatel dílo nepřevezme.

Úhrada ceny bude provedena na základě vystavené faktury po převzetí díla.

Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktury 
vystavené dodavatelem. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
zadavateli.

9. Kvalifikační předpoklady:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

o výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán (tyto doklady nesmí být starší než 90 dní);

o seznam  minimálně   tří  realizovaných  zakázek  v posledních  třech  letech,  kdy  každá 
z těchto zakázek spočívala v obdobném zaměření.

10. Další podmínky:

Možnost  odstoupení  dodavatele  od  smlouvy  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Dodavatel  se  zavazuje,  že  při  vypracování  díla  neporuší  práva  třetích  osob,  která  těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Dále se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, 
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění 
práv  třetích  osob  vůči  objednateli  v  souvislosti  s porušením  povinnosti  zhotovitele  dle 
předchozí věty.

11. Lhůta pro podání nabídky: do 29. července 2011 do 16,00 hodin.

12. Adresa pro podání nabídky:

Nabídku  je  třeba  podat  poštou  v obálce  opatřené  podpisem  nebo  razítkem  přes  okraje 
přelepení obálky, označené adresou zadavatele, adresou uchazeče, nápisem „NEOTEVÍRAT“ 
a názvem veřejné zakázky ve tvaru „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Analýza VaV 2011 – OVVI na 
adrese:

podatelna Úřadu
Úřad vlády České republiky
nábř. Edvarda Beneše 4,
118 01  Praha 1 – Malá Strana
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