
P o s l a n e c k ý  n á v r h

ZÁKON

ze dne……     ,

kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění
pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Změna zákona o veřejných výzkumných institucích

Zákon  č.  341/2005  Sb.,  o  veřejných  výzkumných  institucích,  ve  znění  zákona  č.
533/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č.  110/2009 Sb.,
zákona č.  227/2009 Sb., zákona č.  281/2009 Sb., zákona č.  427/2010 Sb. a zákona č.
396/2012 Sb., se mění takto:

1. V §  11  odst.  2  se  slova  „s  předchozím souhlasem nebo  na  návrh  rady každé z
veřejných  výzkumných  institucí,  která  se  sloučení  účastní“  nahrazují  slovy  „po
projednání s radou každé z veřejných výzkumných institucí, která se sloučení účastní
nebo na jejich návrh“.

2. V §  11  odst.  4  se  slova  „s  předchozím souhlasem nebo  na  návrh  rady každé z
veřejných  výzkumných  institucí,  která  se  splynutí  účastní“  nahrazují  slovy  „po
projednání s radou každé z veřejných výzkumných institucí, která se splynutí účastní
nebo na jejich návrh“.

3. V § 11 odst. 6 a § 12 odst. 1 se slova „s předchozím souhlasem“ nahrazují slovy „po
projednání s radou instituce“.

4. V § 15 písm. d) se na začátek textu vkládají slova „po předchozím souhlasu vlády“.

5. V § 15 písm. i) se za slova „(dále jen „dozorčí rada“)“ vkládají slova „a externí členy
rady instituce“.

6. V § 15 písm. l) se za slovo „odvolání“ vkládá slovo „voleného“.

7. V § 17 odst. 1 písm. e) se slova „radou instituce“ nahrazují slovy „dozorčí radou“.

8. V § 17 odst. 1 písm. g) se slova „radě instituce“ nahrazují slovy „dozorčí radě“ a slova
a návrhy vnitřních předpisů veřejné výzkumné instituce, s výjimkou jednacího řádu
dozorčí rady, a jejich změn,“ se zrušují. 

9. V § 17 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h)  předkládá radě instituce návrhy vnitřních  předpisů veřejné výzkumné instituce
podle § 20 odst. 1 písm. a), b) a e),“.
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i) a j).

10. V § 17 odst. 1 písm. i) zní:

„i)  předkládá dozorčí  radě návrhy na změny zřizovací  listiny;  po jejich  projednání
dozorčí radou je předává zřizovateli“.

11. V § 17 odst. 1 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

„k) vydává vnitřní předpisy podle § 20 odst. 1 písm. c) a d).“.
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12. § 17 odst. 2 zní: 

“(2)  Ředitele  jmenuje  zřizovatel  na  základě  výběrového  řízení.  Ředitele  odvolává
zřizovatel na návrh rady instituce nebo dozorčí rady nebo z vlastního rozhodnutí. V
případě,  že ředitel  přestane splňovat  podmínky pro výkon funkce stanovené tímto
zákonem, navrhne rada instituce zřizovateli odvolání ředitele bez zbytečného odkladu
poté, co se o této skutečnosti dozví.“.

13. V § 17 odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „; to neplatí pro právnickou
osobu, v níž má veřejná výzkumná instituce majetkovou účast, a to i prostřednictvím
jiné právnické osoby“.
 

14. V § 17 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Výkon funkce ředitele zanikne

a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením, 
c) odvoláním, nebo
d) smrtí.“

15. V § 18 odst. 2 písm. a) se slova „a na její řádné hospodaření“ zrušují.

16. V § 18 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu veřejné výzkumné instituce a ke způsobu jejího
hospodaření,“. 

17. V § 18 odst. 2 písm. d) se slova „a) až e)“ nahrazují slovy „a), b) a e)“.

18. V § 18 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) vyjadřuje se k návrhu výroční zprávy,“.

19. V 18 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až a j) se označují jako písmena f) až i).

20. V § 18 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) projednává návrh rozhodnutí zřizovatele podle § 10 odstavce 2 písm. a) nebo b),
popřípadě  navrhuje  zřizovateli  zrušení  veřejné  výzkumné instituce  s  likvidací,  její
sloučení, splynutí nebo rozdělení,“.

21. V § 18 odst. 2 písm. g) se zrušuje.

22. V § 18 odst. 4 se před slovem „uživatelé“ slovo „a“ zrušuje a za slovo „výzkumu“ se
vkládají slova „a zástupci zřizovatele veřejné výzkumné instituce“.

23. V § 18 odst. 5 větě první se slova za podmínek podle odstavce 4 spolupracujícími
výzkumnými  organizacemi“  nahrazují  slovy  „zřizovatelem  na  základě  návrhů
podávaných  jinými  právnickými  osobami  nebo  organizačními  složkami  státu,
zabývajícími se výzkumem nebo vývojem, popřípadě dalšími představiteli  odborné
veřejnosti“ a věta čtvrtá se zrušuje. 

24. V § 18 odst. 12 se za slova „případě, že se“ vkládají  slova „rada instituce“,  slova
„nekonalo ani jedno zasedání rady instituce“ nahrazují slovy „nesejde tak, aby byla
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schopna  se  usnášet“,  slova  „k  poslednímu  kalendářnímu  dni  šestého  měsíce
nečinnosti“ nahrazují slovy „uplynutím 6 měsíců od posledního řádného zasedání“ a
věta  poslední  se  nahrazuje  větou  „Noví  členové  rady  instituce  jsou  voleni  nebo
jmenování  postupem podle  odstavců 4 a 5.  Jestliže  volení  členové rady instituce
nebudou  zvoleni  do  2  měsíců  od  skončení  funkčního  období  všech  členů  rady
instituce podle věty první, jmenuje tyto členy rady instituce zřizovatel, a to na dobu,
než budou volení členové rady instituce řádně zvoleni.“.

25. V § 19 odst. 1 písm. a) se za slova „dozorčí rady“ vkládají slova „, popřípadě i bez
tohoto rozhodnutí, není-li dozorčí rada schopna plnit své funkce,“ a na konci textu se
doplňují slova „; dozorčí rada dále poskytuje zřizovateli nezbytné informace o činnosti
a hospodaření veřejné výzkumné instituce“.

26. V § 19 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) schvaluje rozpočet veřejné výzkumné instituce a jeho změny, střednědobý výhled
jejího financování a rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,“.

27. V § 19 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku,“.

28. V  §  19  odst.  1  se  na  konci  písmene  l)  tečka  nahrazuje  čárkou  a  doplňuje  se
písmeno m), které zní:

„m) určuje auditora pro účely ověření účetní závěrky.“.

29. V § 19 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Členství v dozorčí radě zanikne

a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením,
c) odvoláním, nebo
d) smrtí.“.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.

30. V § 28 odstavec 10 zní:

 „(10) Zcizí-li veřejná výzkumná instituce majetek, je povinna sjednat cenu26) ve výši,
která je v daném místě a čase obvyklá; při opakovaném pokusu o prodej lze kupní
cenu přiměřeně snížit. Bezúplatně lze majetek zcizit pouze ve veřejném zájmu.“.

31. V § 30 odst. 1 se slova „radou instituce“ nahrazují slovy „dozorčí radou“. 

Čl. II
Účinnost

Tento  zákon  nabývá  účinnosti  prvním  dnem  třetího  kalendářního  měsíce
následujícího po jeho vyhlášení.

3

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=120926)


