
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 10. února 2017, s termínem dodání stanovisek do 3. března 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

dopravy 
k § 2 a § 3 

Doporučujeme nadpis § 2 a nadpis § 3 uvést do souladu s § 

1, který vymezuje předmět úpravy prováděcího předpisu ve 

vazbě na zákonné zmocnění.  

Nadpis § 2 doporučujeme uvést v tomto znění: 

„§ 2 

Kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné organizace 

do seznamu a způsob jejich posouzení“. 

Nadpis § 3 doporučujeme uvést v tomto znění: 

„§ 3 

Podmínky pro změny v zápisu a výmaz ze seznamu“. 

Předmět úpravy, který je vymezen v § 1 dle zákonného 

zmocnění, by měla obě výše uvedená ustanovení rovněž 

reflektovat. Doporučujeme proto navrhovanou úpravu 

v uvedeném smyslu doplnit, nebo alespoň navržený text 

přeformulovat takovým způsobem, aby návrh po obsahové 

stránce lépe odpovídal dikci zákonného zmocnění, resp. 

toto zmocnění zcela naplňoval. Ve stávající podobě návrhu 

dle našeho názoru absentuje zejména způsob posouzení 

Akceptováno jinak. 

Původní § 2 byl rozdělen do dvou paragrafů, nadpisy paragrafů 

upraveny tak, aby reflektovaly text samotného nařízení. 
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kritérií prokazujících splnění podmínek pro zápis do 

seznamu a stanovení podmínek pro změny v zápisu a 

výmaz ze seznamu. Z návrhu lze např. pouze implicitně 

vyčíst, že podmínkou pro provedení změny v zápisu je 

zřejmě podání žádosti o změnu v zápisu a skutečnost, že 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy této žádosti 

vyhoví. Doporučujeme uvedené skutečnosti formulovat 

explicitně jako podmínky pro změny v zápisu a tím zamezit 

pochybnostem o dostatečnosti naplnění zákonného 

zmocnění. Obdobným způsobem doporučujeme postupovat 

u § 1 v případě stanovení kritérií a způsobu jejich 

posouzení. 

Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka 

Z důvodu jednoznačného vyjádření zajištění krytí 

zvýšeného dopadu v kapitole MŠMT a to jak personálního, 

tak finančního, je třeba upravit poslední větu druhého 

odstavce bodu 5. Navrhujeme znění: „Veškeré dopady 

v oblasti personálního a finančního zajištění realizace 

postupu podle navrhovaného nařízení vlády budou kryty 

v rámci stávajících schválených limitů v rozpočtu kapitoly 

MŠMT bez zvýšených požadavků“. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 

V úvodní větě považujeme za vhodné vložit na konci věty 

slova „ve znění zákona č. 194/2016 Sb.“ 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

1)Upozorňujeme na rozpor v terminologii navrhovaného 

nařízení vlády i zákona č. 130/2002 Sb., k jehož provedení 

je vydáváno, a terminologií Sdělení Komise – Rámec pro 

státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 

(2014/C/198/01), kde v čl. 19 písm. b) se užívá termín 

„zisk“ namísto termínu „příjem“, viz odkaz na poznámku 

pod čarou v § 1 písm. d). 2) V příloze č. 1 k nařízení vlády 

se hovoří o příjmech ze „smluvního výzkumu“, které 

„transfer znalostí“ v části 1. 3. bodě 15 písm. v) výše 

uvedeného Rámce v sobě nezahrnuje. Doporučujeme 

Ad 1) Neakceptováno.  

Terminologické rozpory nelze řešit v rámci nařízení vlády. 

Nařízení vlády pracuje s pojmy uvedenými v § 33a zákona, 

k jehož provedení je vydáváno.  

Ad 2) Akceptováno.  

Smluvní výzkum byl z přílohy vypuštěn.  
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zvážit, zda při nejbližší vhodné příležitosti oba právní 

předpisy s terminologií Sdělení Komise nesjednotit. 

Ministerstvo 

kultury 

Zásadní připomínka 

obecná připomínka k materiálu jako celku 

Žádáme o doplnění návrhu nařízení vlády tak, aby 

naplňovalo zákonné zmocnění dané § 33a odst. 10 zákona 

č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

a stanovovalo všechna kritéria splnění podmínek pro zápis 

výzkumné organizace do seznamu a způsob jejich 

posuzování, včetně kritérií splnění podmínek pro 

poskytnutí podpory a její slučitelnosti s vnitřním trhem 

podle čl. 2.1 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a 

inovací tak, aby poskytovatelé nemuseli provádět další 

posuzování. 

V části 2., odst. 3. odůvodnění nařízení (na str. 2) 

předkladatel uvádí: „Zákonné zmocnění však nesměřuje 

k tomu, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ověřovalo, zda jsou naplněny podmínky pro poskytnutí 

tohoto typu institucionální podpory, nebo zda jsou 

naplněny podmínky pro poskytnutí jakékoliv jiné podpory 

na výzkum, experimentální vývoj a inovace. Stejně tak není 

zápisem v seznamu výzkumných organizací garantována 

slučitelnost podpory poskytnuté zapsané výzkumné 

organizaci s vnitřním trhem. Tuto skutečnost bude muset 

prověřovat sám poskytovatel podpory“. Poskytovatel ale 

nemůže např. ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a 

inovacích posuzovat, zda výzkumná organizace jako celek, 

která je zapsaná v seznamu, splňuje podmínky uvedené 

v čl. 2.1 Rámce (mj. nemá žádné oprávnění v zákoně č. 

130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, požadovat 

podklady pro takové posouzení za výzkumnou organizaci 

jako celek). Seznam výzkumných organizací jako 

informační systém veřejné správy by (v souladu se 

zákonným zmocněním, které žádné další posuzování 

Vysvětleno. Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

připomínky souhlasí.  

Podle § 33a odst. 2 se do seznamu zapisují organizace, které o 

zápis požádaly a prokázaly naplnění definičních znaků výzkumné 

organizace stanovených předpisy Evropské unie.  Nařízení vlády 

naplňuje zmocnění uvedené v § 33a odst. 10 zákona č. 130/2002 

Sb. tím, že stanoví kritéria pro zápis (3 definiční znaky výzkumné 

organizace) a způsob jejich posuzování (prokázání naplnění 

definičních znaků pomocí stanovených dokumentů). Vzhledem 

k rozsahu zmocnění, k jehož provedení se nařízení vlády vydává, 

nemůže být úprava podmínek pro poskytnutí podpory ani její 

slučitelnosti s vnitřním trhem předmětem nařízení vlády - 

podmínky pro poskytnutí podpory upravuje přímo zákon č. 

130/2002 Sb., definici státní podpory a kritéria pro posouzení, zda 

je či není poskytnutá podpora státní podporou, resp. státní 

podporou slučitelnou s vnitřním trhem, upravují předpisy EU. Je 

odpovědností poskytovatele posoudit, zda jsou splněny zákonné 

podmínky pro poskytnutí podpory a zda je podpora slučitelná 

s vnitřním trhem, příp. se nejedná o státní podporu. V tomto 

procesu je status příjemce pouze jedním z hledisek. Zápisem do 

seznamu výzkumných organizací je garantováno, že v řízení o 

zápisu bylo prokázáno naplnění definičních znaků výzkumné 

organizace. V seznamu výzkumných organizací tak každý 

poskytovatel může bez dalšího posuzování ověřit, že daný subjekt 

(žadatel o podporu) je výzkumnou organizací. Seznam tak slouží k 

eliminaci opakovaného posuzování naplnění definičních znaků 

výzkumné organizace poskytovateli a opakovaného prokazování 

statusu výzkumné organizace různým poskytovatelům.  
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poskytovatelem nepředpokládá) měl být pro všechny 

poskytovatele podpory závazný z hlediska toho, zda je 

daný subjekt výzkumnou organizací či nikoliv, a to bez 

jejich dalšího posuzování. Podmínky pro poskytnutí 

podpory a její slučitelnost s vnitřním trhem pro jakoukoliv 

výzkumnou organizaci podrobně popisuje Evropská 

komise v části 2.1. „Organizace pro výzkum a šíření 

znalostí a výzkumné infrastruktury jako příjemci státní 

podpory“ Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a 

inovací v sedmi bodech (č. 17 až 23); tyto podmínky a 

jejich posouzení musí být do nařízení vlády zapracovány.  

Zásadní připomínka 

obecná připomínka k materiálu jako celku 

Žádáme doplnění přechodného ustanovení, které by 

upravilo, jak bude nahlíženo na výzkumné organizace, 

které jsou výzkumnými organizacemi uvedenými na 

seznamu výzkumných organizací vedeném Radou pro 

výzkum, vývoj a inovace. Tyto subjekty by měly být 

zapsány do navrhovaného seznamu automaticky – s tím, že 

pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zjistí, 

že subjekt přestal splňovat znaky výzkumné organizace, 

využije postup podle § 3 návrhu. Pokládáme za zbytečné, 

aby tyto subjekty, jež jsou – lze říci: dlouhodobě – 

výzkumnými organizacemi a čerpají například 

institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj 

podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., musely 

předkládat doklady v rozsahu § 2 návrhu. 

Navrhujeme proto za § 5 vložit nový § 6 tohoto znění: 

„§ 6 

Přechodné ustanovení 

Ministerstvo zapíše do seznamu právnické osoby, jež podle 

dosavadních předpisů splňují znaky výzkumných 

organizací, do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

Na tyto právnické osoby se do doby jejich zápisu do 

Vysvětleno. Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

připomínky souhlasí.  

Seznam výzkumných organizací vedený RVVI nemá oporu 

v zákoně č. 130/2002 Sb. a ani zákon č. 194/2016 Sb. postavení 

výzkumných organizací zapsaných v seznamu vedeném RVVI 

nijak neřeší. Prováděcí nařízení vlády tudíž musí v řízení o zápisu 

do seznamu hledět na všechny žadatele stejně. Nařízení vlády tedy 

seznam výzkumných organizací vedený RVVI ani nezrušuje, ani 

výzkumné organizace v něm zapsané do nově vytvářeného 

seznamu automaticky nepřebírá. 

Status výzkumné organizace není podmíněn zápisem do seznamu, 

tzn. subjekt, který splňuje definiční znaky výzkumné organizace, 

je výzkumnou organizací bez ohledu na to, zda je v seznamu 

uveden, či neuveden, protože o zápis nepožádal. Zápis v seznamu 

výzkumných organizací není ani zákonnou podmínkou pro 

poskytnutí kterékoliv podpory podle zákona č. 130/2002 Sb., tzn., 

že výzkumné organizace, kterým byla poskytnuta podpora před 

nabytím účinnosti nařízení vlády, ani poskytovatelé, kteří podporu 

poskytli, se neocitají v právní nejistotě. Postavení výzkumných 

organizací před a po nabytí účinnosti nařízení vlády obsažené 

v odůvodnění bylo rozvedeno. 
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seznamu hledí jako na výzkumné organizace.“ 

A dosavadní § 6 přečíslovat na § 7.  

Zákonem č. 194/2016 Sb. byl do zákona č. 130/2002 Sb. 

doplněn §33a. V této novele zákona, ani v nyní 

předkládaném nařízení vlády není obsaženo přechodné 

ustanovení, které by stanovilo, jak bude na současné 

výzkumné organizace posouzené dle stále platného Postupu 

pro posuzování výzkumných organizací z r. 2014 

zveřejněného na webu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 

uvedené v Seznamu vedeném Radou pro výzkum, vývoj a 

inovace, nahlíženo po účinnosti tohoto navrhovaného 

nařízení vlády. Stávající výzkumné organizace jsou i od 1. 

7. 2017 příjemci podpory výzkumu v míře, která odpovídá 

pravidlům dotačního titulu a míře podpory možné pro 

výzkumné organizace. Vzniká zde tak zásadní právní 

nejistota a vakuum pro poskytovatele podpory i žadatele o 

zápis, zda po termínu 1. 7. 2017 nemůže být poskytnutá a 

čerpaná podpora označena jako neoprávněná.  

Zásadní připomínka 

k § 2 odst. 1 písm. b) 

V návrhu předmětného ustanovení chybí jakákoliv bližší 

specifikace dokumentu, který bude v rámci posuzování 

žádosti pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

akceptovatelný a dostatečně prokazující skutečnost, že 

žadatel vede oddělené účetnictví. Toto je nutné doplnit, tzn. 

uvést, co musí žadatel jako minimálně uznatelný doklad 

předložit. Účetní systémy žadatelů budou rozlišné a 

pro žadatele není předvídatelné, co bude Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy jako relevantní doklad 

uznávat, a co již bude považovat za nedostatečné. Pokud 

nelze specifikovat blíže, navrhuje se doplnit minimálně 

odkaz na zakladatelské právní jednání (statut, zřizovací 

listina apod.), ve kterém bude tato povinnost uvedena, 

doplněné čestným prohlášením aprobovaným statutárním 

Akceptováno jinak. 

S ohledem na specifika různých právnických osob a jejich 

účetních systémů, ponechává se na samotném žadateli, aby 

předložil dokumenty, které prokazují, že o hospodářských a 

nehospodářských činnostech skutečně odděleně účtuje. Určitý 

náznak je uveden v odůvodnění. Samotné zakladatelské právní 

jednání je k prokázání této skutečnosti nedostatečné. Do 

odůvodnění byl doplněn demonstrativní výčet dokumentů, kterými 

lze vedení odděleného účetnictví prokázat.  
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zástupcem žadatele, že vede účetně oddělenou evidenci 

nákladů a výnosů (oddělené účetnictví) na jednotlivé 

hospodářské a nehospodářské činnosti výzkumné 

organizace tak, že je zabráněno křížovému financování, tj. 

použití veřejných prostředků k financování hospodářské 

činnosti.  

Zásadní připomínka 

k § 2 odst. 1 písm. c) 

Znění tohoto ustanovení mísí dvě skutečnosti - vliv 

podniků jako podílníků ve výzkumných organizacích 

(žadatelích o zápis) a způsob nakládání s výsledky 

výzkumu a vývoje upravený vnitřním předpisem, který 

musí mít každá výzkumná organizace bez ohledu na to, zda 

má nebo nemá podílníky, či zda je sama podílníkem 

v jiném subjektu. Navrhuje se tyto dvě záležitosti oddělit a 

text upravit rozdělením do dvou písmen c) a nově doplněné 

d) takto:  

„c) k výsledkům základního výzkumu, průmyslového 

výzkumu nebo experimentálního vývoje nemají přednostní 

přístup podniky1), jež na něj mohou uplatňovat rozhodující 

vliv. Tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením 

žadatele, že k výsledkům výzkumu a vývoje, kterých 

dosáhl, nemá žádný jiný subjekt přednostní přístup; je-li 

žadatel právnickou osobou, v čestném prohlášení zároveň 

uvede osoby, které mají v žadateli podíl, a osoby, v nichž 

má žadatel podíl, a výši těchto podílů. V případě, že takové 

osoby neexistují, předloží čestné prohlášení o této 

skutečnosti. 

„d) má upraveno svým vnitřním předpisem nakládání 

s výsledky základního výzkumu, průmyslového výzkumu 

nebo experimentálního vývoje, kterých dosáhl a je jejich 

Akceptováno jinak. 

Z nařízení vlády vypuštěno předkládání čestného prohlášení s 

uvedením osob, které mají v žadateli podíl, a osob, v nichž má 

žadatel podíl, a výši těchto podílů. Tato povinnost je uložena 

uchazeči o poskytnutí podpory rozpočtovými pravidly při 

podávání žádosti o poskytnutí podpory. 

 

                                            
1) Článek 1 Přílohy I nařízení komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za 

slučitelné s vnitřním trhem. 
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vlastníkem. Tuto skutečnost dokládá kopií vnitřního 

předpisu o nakládání s výsledky.“  

k § 3 odst. 1  

V uvedeném ustanovení zcela chybí lhůta, ve které je 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povinno 

posoudit doručenou žádost a předložené doklady. Toto 

považujeme za neakceptovatelné, z důvodu 

předvídatelnosti a přiměřenosti musí být tato lhůta 

stanovena (do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů 

nebo jinak, ale v souladu se správním řádem) tak, aby bylo 

zřejmé, jaký je nejzazší termín, v jakém ministerstvo žádost 

a podklady zhodnotí a vydá své stanovisko. V případě 

kladného stanoviska musí být uvedena lhůta konkrétněji, 

nežli „bez zbytečného odkladu“. V případě negativního 

posouzení bude ve lhůtě pro posouzení vydáno stanovisko, 

které tuto skutečnost konstatuje a odůvodňuje ji. 

Žádáme tedy doplnění lhůty, ve které je ministerstvo 

povinno podklady posoudit a vydat své písemné stanovisko 

(rozhodnutí o žádosti o zápis výzkumné organizace do 

seznamu podle § 33a odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., v 

platném znění), a dále upřesnit termín „bez zbytečného 

odkladu“ pro provedení zápisu do seznamu. 

Vysvětleno. 

V souladu s ustanovením § 33a odst. 7 se v řízení o zápisu do 

seznamu výzkumných organizací použijí ustanovení správního 

řádu (včetně lhůt). Pokud jde o povinnost provedení zápisu, jedná 

se o technickou záležitost, nikoliv řízení. 

 

Zásadní připomínka 

k § 5 odst. 2 

V textu postrádáme ustanovení upravující období, za jaké 

má být přehled předložen poprvé. Požadujeme tuto 

skutečnost v předmětném odstavci explicitně doplnit. 

Akceptováno jinak. 

Z povahy ustanovení zjevně plyne, že je to za období, po které 

byla výzkumná organizace zapsána v seznamu, tj. např. výzkumné 

organizace zapsané do seznamu v r. 2017 předkládají přehled 

poprvé za r. 2017, a to do 30. 6. 2018. Informace byla doplněna do 

odůvodnění. 

Zásadní připomínka 

k příloze č. 1 

V příloze č. 1 jsou v části A mezi příjmy z transferu 

znalostí uvedeny i příjmy ze smluvního výzkumu, který 

však do transferu znalostí nepatří. V definici transferu 

znalostí v části 1. 3., bodu 15 písm. v) Rámce pro státní 

Akceptováno. 

Smluvní výzkum byl vypuštěn. 
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podporu výzkumu, vývoje a inovací se výslovně uvádí také 

činnosti „spolupráce při výzkumu“, přičemž podle části 

2.2.2. bodu 27. Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje 

a inovací se smluvní výzkum a poskytování služeb 

explicitně nepovažují za formy spolupráce, a tedy ani 

transferu znalostí. Požadujeme proto tuto položku 

z formuláře odstranit tak, aby příloha nařízení nebyla 

v rozporu se sdělením Evropské komise - Rámcem 

pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.  

Ministerstvo 

obrany 

Zásadní připomínka 

Požadujeme v materiálu jasně stanovit pravidla pro 

výzkumné organizace, které jsou již v seznamu 

výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy zapsány. 

Odůvodnění: Seznam výzkumných organizací již existuje a 

výzkumné organizace Ministerstva obrany, kterých se zápis 

do tohoto seznamu týká, předložily všechny dosud 

požadované podklady. Předkládaný návrh neuvádí, zda 

proces zápisu do seznamu výzkumných organizací bude 

nutno pro již zapsané výzkumné organizace opakovat, a v 

jakém termínu, případně zda se uvedený postup bude týkat 

pouze výzkumných organizací, které o zápis nově žádají.  

Vysvětleno. Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

připomínky souhlasí. 

Seznam výzkumných organizací vedený RVVI nemá oporu 

v zákoně č. 130/2002 Sb. Ani zákon č. 194/2016 Sb. postavení 

výzkumných organizací zapsaných v seznamu vedeném RVVI 

nijak neřeší. Prováděcí nařízení vlády tudíž musí v řízení o zápisu 

do seznamu hledět na všechny žadatele stejně. Nařízení vlády tedy 

seznam výzkumných organizací vedený RVVI ani nezrušuje, ani 

výzkumné organizace v něm zapsané do nově vytvářeného 

seznamu automaticky nepřebírá. Tedy i výzkumné organizace 

zapsané v seznamu vedeném RVVI budou muset o zápis do 

seznamu výzkumných organizací požádat.  

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

Zásadní připomínka 

k § 2 odst. 1 písm. a) 

Podle navrhovaného znění prokazuje žadatel v řízení o 

zápisu do seznamu, že provádí základní výzkum, 

průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo šíří 

výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo 

transferu znalostí, a to zejména zakladatelským právním 

jednáním nebo jiným obdobným dokumentem 

prokazujícím předmět jeho činnosti. 

V § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 130/2002 Sb. o 

podpoře výzkumu a vývoje, jsou vymezeny pojmy z oblasti 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v kategoriích 

Vysvětleno. Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

připomínky souhlasí.  

Zákon č. 130/2002 Sb. nedefinuje výzkumnou organizaci, ale 

v ustanovení § 33a odst. 2 odkazuje na příslušné ustanovení 

nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Návrh nařízení vlády tedy 

vychází z definice obsažené v článku 2 bod 83 nařízení Komise 

(EU) č. 651/2014 a používá jeho terminologii. Pojem „průmyslový 

výzkum“ (v anglickém originálu „industrial research“) 

v předpisech EU neznamená pouze „technický“ výzkum, ale i 

výzkum „netechnický“ (např. ve společenských nebo lékařských 

vědách). V tomto rozsahu je používán pojem „průmyslový 

výzkum“ i v zákoně č. 130/2002 Sb. (viz např. důvodová zpráva 
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základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a inovací. 

Aplikovaný výzkum definuje zákon jako teoretickou a 

experimentální práci zaměřenou na získání nových 

poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně 

zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb; průmyslový 

výzkum, experimentální vývoj (dále jen „vývoj“) nebo 

jejich kombinace jsou součástí aplikovaného výzkumu. 

Z uvedeného vyplývá, že průmyslový výzkum je součástí 

(podkategorií) aplikovaného výzkumu.  

V předloženém návrhu je uveden pouze základní výzkum, 

průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj. To 

znamená, že pojem „aplikovaný výzkum“ není uveden. 

Z toho by de jure vyplývalo m. j. vyřazení veřejných 

výzkumných institucí zřizovaných Ministerstvem práce 

a sociálních věcí (MPSV) z okruhu možných žadatelů o 

zápis.  

Požadujeme proto navrhované znění upravit a v návrhu 

uvedená slova „průmyslový výzkum“ nahradit slovy 

„aplikovaný výzkum“. 

k zákonu č. 194/2016 Sb.).  

Zásadní připomínka 

k § 2 odst. 1 písm. b) 

Podle navrhovaného znění žadatel v řízení o zápisu do 

seznamu prokazuje m. j., že „vede oddělené účetnictví pro 

financování, náklady a příjmy hospodářských činností“.  

Přitom podle § 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, účtují účetní jednotky o 

uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami a 

podle § 4 odst. 8 zákona se používají pojmy „náklady a 

výnosy“. To znamená, že v návrhu uvedená terminologie 

není v souladu se zákonem o účetnictví (rozdílné pojmy). 

Požadujeme navrhované znění upravit a dát do souladu se 

zákonem o účetnictví. 

Akceptováno.  

Text návrhu nařízení byl upraven, aby tyto pojmy nepoužíval. 

Zásadní připomínka 

k § 2 odst. 2 

Vysvětleno. Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

připomínky souhlasí.  
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Podle navrhovaného znění, je-li žadatel státní nebo 

veřejnou vysokou školou zřízenou podle jiného právního 

předpisu nebo je-li zapsán ve veřejném rejstříku, nemá 

povinnost předkládat dokument podle odstavce 1 písm. a). 

Podmínku pro uvedenou výjimku (zápis ve veřejném 

rejstříku) splňují téměř všechny právnické osoby v České 

republice, ale naopak ji nesplňují (a tudíž se na ně výjimka 

nevztahuje), některé veřejné výzkumné instituce.  

Proto požadujeme vymezení výjimky rozšířit rovněž na 

veřejné výzkumné instituce s uvedením informace v zápisu 

ve veřejném rejstříku, že daná právnická osoba působí 

v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

 

Z povinnosti předkládat dokument prokazující předmět činnosti 

jsou vyňaty subjekty, které mají tento dokument uložený ve sbírce 

listin veřejného rejstříku. Veřejné výzkumné instituce jsou vždy 

zapsané ve veřejném rejstříku (rejstřík veřejných výzkumných 

institucí vedený MŠMT), ve kterém jsou založeny zakladatelské 

listiny, a není tak třeba veřejné výzkumné instituce explicitně 

uvádět ve zmíněném ustanovení. Záměrem návrhu nařízení vlády 

je, aby žadatelé nemuseli znovu předkládat dokumenty, které již 

jednou MŠMT předložili (v. v. i.) nebo které jsou uloženy ve 

sbírce listin jakéhokoliv veřejného rejstříku, jenž je součástí 

informačního systému veřejné správy (např. obchodní rejstřík). Na 

základě předložených nebo již ve sbírce listin veřejného rejstříku 

uložených dokumentů MŠMT posoudí splnění podmínek pro zápis 

žadatele do seznamu.  

Zásadní připomínka 

k § 3 odst. 1 a 2  

Navrhované znění upravuje zápis do seznamu, zápis 

změny, výmaz ze seznamu a podmínky výmazu ze 

seznamu.  

Podle našeho názoru navrhované stanovení lhůt formou 

„bez zbytečného odkladu“ a „ve lhůtě stanovené 

ministerstvem“ zakládá právní nejistotu dotčených subjektů 

a odporuje zvyklostem moderního právního státu.   

Požadujeme navrhované znění upravit a explicitně stanovit 

výše uvedené časové údaje.  

Vysvětleno a akceptováno. Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí.  

Při řízení o zápisu do seznamu se postupuje podle správního řádu, 

včetně lhůt (viz § 33a odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb.). 

Stanovení lhůty „bez zbytečného odkladu“ se netýká řízení o 

zápisu do seznamu, ale pouze technického provedení samotného 

zápisu. 

„Lhůta stanovená ministerstvem“ byla nahrazena stanovením 

minimální lhůty.    

 

 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj  

Nadpis nařízení vlády doporučujeme dát do souladu s čl. 

32 Legislativních pravidel vlády 

Akceptováno. 

Označení přílohy doporučujeme dát do souladu s čl. 29 

Legislativních pravidel vlády  

Akceptováno.  

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Zásadní připomínka 

Prováděcí předpis k zápisu na seznam výzkumných 

organizací má podle ustanovení § 33a odst. 10 zákona 

obsahovat mj. „kritéria splnění podmínek pro zápis 

výzkumné organizace do seznamu a způsob jejich 

Akceptováno a vysvětleno. Připomínkové místo se způsobem 

vypořádání připomínky souhlasí.  

Kritéria byla upravena tak, aby naplňovala definici výzkumné 

organizace uvedenou v nařízení Komise (EU) č. 651/2014 Sb. a 

byla posíleno jejich posuzování po materiální stránce. 
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posuzování“. Předložený návrh nařízení vlády je však 

poměrně vágní a uvádí mj. pouze příklady dokumentů, 

které mohou sloužit k ověření naplnění definice výzkumné 

organizace, nikoli způsob jejich posuzování.  

Rovněž vlastní kritéria nejsou zcela precizní, neboť např. 

podle § 2 odst. 1 písm. a) návrhu nařízení vlády žadatel o 

zápis do seznamu prokazuje, že „provádí základní výzkum, 

průmyslový výzkum…“. Definice organizace pro výzkum 

a šíření znalostí přitom stanoví, že provádět nezávisle 

výzkum (…) musí být „hlavním cílem“ organizace, nikoli 

pouze jednou z činností.  

Žádáme proto v uvedeném smyslu přeformulovat 

předmětné ustanovení návrhu nařízení vlády nebo vysvětlit, 

na základě čeho došlo k posunu ve výkladu definice. 

Celkově pak žádáme o doplnění návrhu nařízení vlády tak, 

aby naplňoval zmocnění stanovené v § 33a odst. 10 zákona 

a obsahoval skutečně způsob posuzování kritérií 

splnění podmínek pro zápis do seznamu.  

Nařízení vlády naplňuje zmocnění uvedené v § 33a odst. 10 

zákona č. 130/2002 Sb. tím, že stanoví kritéria pro zápis (3 

definiční znaky výzkumné organizace) a způsob jejich posuzování 

(prokázání naplnění definičních znaků pomocí stanovených 

dokumentů). 

 

Zásadní připomínka  

Ustanovení § 5 nařízení vlády ukládá povinnost vykazovat 

příjmy z transferu znalostí na formuláři uvedeném v Příloze 

č. 1 s tím, že se tato povinnost netýká organizací, které 

příjmy z transferu znalostí uvádí ve výroční zprávě či jiném 

obdobném dokumentu.  

Požadujeme explicitně doplnit, že tato výjimka platí jen 

v případě uvedení těchto informací ve stejné struktuře, 

jakou stanoví Příloha č. 1 k návrhu nařízení vlády, neboť to 

není ze stávající textace zřejmé.  

Akceptováno jinak. 

Výjimka byla vypuštěna. 

 

k Příloze č. 1  
Příloha č. 1 nařízení vlády požaduje mezi příjmy 

z transferu znalostí uvádět rovněž „smluvní výzkum“. 

Žádáme o vysvětlení, z čeho předkladatel usuzuje, že je 

smluvní výzkum součástí transferu znalostí. Ani samotná 

definice transferu znalostí, ani výskyt tohoto pojmu 

Akceptováno.  

Smluvní výzkum byl z přílohy vypuštěn. 
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v odkazovaných předpisech toto zařazení neindikuje. 

k Příloze č. 1  
uplatňujeme legislativně technická doporučení – v části A i 

B navrhujeme za slovo „Jiné“ doplnit slovo „příjmy“ resp. 

„výdaje“, dále doporučujeme korektně zavést v textu 

používanou zkratku VaVaI. 

Akceptováno jinak. 

Text byl upraven. 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 
k § 1 písm. a) a § 2 

Konstatujeme, že navrhované nařízení vlády v rozporu se 

svým § 1 písm. a) i s prováděným § 33a odst. 10 zákona o 

podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

neupravuje způsob posuzování kritérií splnění podmínek 

pro zápis výzkumné organizace do seznamu. 

Má-li být naplnění daných kritérií posuzováno v zásadě 

toliko formálním přezkumem, tj. má-li být žadatel zapsán 

do seznamu, pokud naplnění kritérií vyplyne z jím 

předložených dokumentů, doporučujeme do návrhu vložit 

nový odstavec označený jako § 2 odst. 2, v němž se 

stanoví, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

posoudí, zda naplnění kritérií splnění podmínek pro zápis 

výzkumné organizace do seznamu plyne z dokumentů 

předložených podle odstavce 1. 

Akceptováno.  

Text byl upraven. Z textu nově plyne, že podmínky jsou 

posuzovány na základě předložených dokumentů. 

k § 2 odst. 1 písm. a) a c) 

Výzkum se podle zákona č. 130/2002 Sb. (dále jen 

„zákon“) dělí na výzkum základní, výzkum aplikovaný 

a inovace. Součástí aplikovaného výzkumu jsou podle § 2 

odst. 1 písm. b) zákona průmyslový výzkum a 

experimentální vývoj. V zájmu dodržování terminologie 

zákona tak doporučujeme v písmenu a) nahradit slova 

„základní výzkum, průmyslový výzkum nebo 

experimentální vývoj“ slovy „základní nebo aplikovaný 

výzkum“ a v písmenu c) provést analogickou změnu 

v příslušném mluvnickém pádu. V souvislosti s touto 

připomínkou taktéž doporučujeme v písmenu c) vypustit 

slova „a vývoje“. 

Vysvětleno.  

Zákon č. 130/2002 Sb. nedefinuje výzkumnou organizaci, ale 

v ustanovení § 33a odst. 2 odkazuje na příslušné ustanovení 

nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Návrh nařízení vlády tedy 

vychází z definice obsažené v článku 2 bod 83 nařízení Komise 

(EU) č. 651/2014 a používá jeho terminologii. 
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k § 2 odst. 1 písm. b) 

Navržená textace písmena b) obsahuje řadu formulačních 

nepřesností a nejasností. Není kupříkladu zřejmé, co je 

míněno „financováním příjmů“, „příjmy na hospodářské 

činnosti“, „stejnými vstupy“ či „nehospodářskými 

činnostmi“. Z toho důvodu doporučujeme podrobit 

navrhované znění tohoto ustanovení revizi a taktéž jej 

podrobněji vysvětlit ve zvláštní části odůvodnění. 

Akceptováno.  

Text byl revidován, ponechány byly pouze pojmy používané 

v příslušných právních předpisech EU.  

 

Zásadní připomínka 

k § 2 odst. 1 písm. c) 

Podle předmětného ustanovení žadatel prokazuje, že 

k výsledkům výzkumu nemají přednostní přístup podniky, 

jež na něj mohou uplatňovat rozhodující vliv, a to (i) 

vnitřním předpisem žadatele a (ii) čestným prohlášením 

žadatele, tedy současným předložením dvou různých 

dokumentů. V odůvodnění je však uvedeno, že se shora 

uvedená skutečnost prokazuje toliko čestným prohlášením, 

pročež požadujeme buď vypustit slova „vnitřním 

předpisem žadatele upravujícím způsob nakládání 

s výsledky výzkumu a vývoje a“, anebo přepracovat text 

odůvodnění tak, aby odpovídal návrhu normativního textu. 

Akceptováno jinak.  

Z nařízení vlády bylo vypuštěno předkládání čestného prohlášení s 

uvedením osob, které mají v žadateli podíl, a osob, v nichž má 

žadatel podíl, a výši těchto podílů. Tato povinnost je uložena 

uchazeči o poskytnutí podpory rozpočtovými pravidly při 

podávání žádosti o poskytnutí podpory. Odůvodnění bylo 

upraveno. 

 

k § 2 odst. 1 písm. c) 

Doporučujeme přepracování části ustanovení za 

středníkem, která je nesnadno aplikovatelná a může 

vyvolávat interpretační nesnáze. Požadavek na uvedení 

osob, které mají podíl v žadateli, může být u některých 

žadatelů nesplnitelný (např. akciové společnosti s mnoha 

akcionáři, kteří se zároveň neustále mění). Nadto je daný 

požadavek neproporcionální a neodůvodněný; nelze 

požadovat zveřejnění údajů např. o všech akcionářích. 

Z materiálu není zřejmé, na které právnické osoby má 

úprava mířit, přičemž užití pojmu „výše podílu“ poukazuje 

podle našeho názoru pouze na obchodní korporace. Je 

proto třeba vyjasnit, na které právnické osoby se daná 

Akceptováno. 

Viz předchozí připomínka. 
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povinnost má vztahovat; pokud na všechny, pak je třeba 

upravit terminologii. 

k § 2 odst. 2 

Upozorňujeme, že žadatel má podle § 2 odst. 1 písm. a) 

primárně povinnost prokázat, že provádí výzkum nebo šíří 

jeho výsledky, nikoli povinnost předložit zakladatelské 

právní jednání. Z toho důvodu doporučujeme nahradit 

slova „nemá povinnost předkládat dokument“ slovy 

„neprokazuje, že splňuje podmínku“. 

Akceptováno. 

Text nařízení vlády byl přepracován.  

k § 2 odst. 3 

Vyžádání si ověřené kopie dokumentu podle odstavce 1 

písm. a) ministerstvem od žadatele se jistě nemá týkat 

situace, kdy žadatel není zapsán ve veřejném rejstříku (v 

takovém případě má žadatel povinnost předložit takový 

dokument sám od sebe), nýbrž situace, kdy v něm zapsán 

je, ale přesto ve sbírce listin veřejného rejstříku není 

příslušný dokument založen (tento závěr potvrzuje i text 

odůvodnění). Doporučujeme proto revidovat počáteční část 

ustanovení. 

Akceptováno. 

Text byl přepracován. 

 

k § 2 odst. 3 

Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slovo 

„kalendářních“. 

Akceptováno.  

Text byl přepracován. 

k § 2 odst. 3 

Podle odůvodnění může ministerstvo žádat toliko doložení 

ověřené kopie předmětného dokumentu, nikoli jeho 

doplnění do sbírky listin veřejného rejstříku, pročež 

doporučujeme vypustit závěrečná slova „nebo jejich 

doplnění“. 

Akceptováno.  

Text byl upraven.  

 

Zásadní připomínka 

k § 2 odst. 4 a § 4 odst. 2 

Požadujeme do ustanovení doplnit, že si ministerstvo může 

překlad vyžádat/že si jej vyžádalo „od žadatele“, nikoli 

přímo od tlumočníka, aby bylo zřejmé, že se takový 

překlad pořizuje na náklady žadatele, nikoli ministerstva. 

Akceptováno jinak.  

Text byl upraven. 
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k § 3 odst. 1 

Dáváme ke zvážení, zda by namísto lhůty „bez zbytečného 

odkladu“ nebylo vhodnější zvolit lhůtu určenou 

konkrétním počtem (pracovních) dní. 

Vysvětleno.  

Povinnost provedení zápisu je technickou záležitostí nikoliv 

řízením dle správního řádu, a tak není důvod stanovit jinou než 

okamžitou lhůtu.  

k § 3 odst. 1 

Za účelem dosažení přesnější textace doporučujeme 

nahradit slova „jakož i o žádosti o zápisu změny nebo 

výmazu“ slovy „o změnu v zápisu nebo o výmaz ze 

seznamu“. 

Neakceptováno.  

Ustanovení odpovídá standardní legislativní technice. 

 

k § 3 odst. 2 

Doporučujeme doplnit minimální délku lhůty stanovené 

ministerstvem pro výzkumnou organizaci ke zjednání 

nápravy. 

Akceptováno. 

Stanovena minimální lhůta pro zjednání nápravy. 

 

Zásadní připomínka 

k § 3 odst. 2 

Požadujeme odstranit rozpor mezi zněním ustanovení a 

jeho odůvodněním, jelikož podle návrhu ministerstvo 

„rozhodne o výmazu“, kdežto v odůvodnění je uvedeno, že 

ministerstvo „může zahájit řízení o výmazu“, což je 

významný rozdíl. 

Akceptováno.  

Text odůvodnění byl upraven. 

 

k § 5 a k příloze 

Vzhledem k tomu, že prováděné ustanovení § 33a odst. 10 

zákona nezmocňuje vládu ke stanovení způsobu 

vykazování užití příjmů z transferu znalostí, požadujeme 

vypuštění všech výskytů slov „a způsob jejich užití“, jakož 

i celé části B přílohy. 

Vysvětleno. 

Jak vyplývá jednak z ustanovení § 5 odst. 2, tak i přílohy 

k nařízení vlády, slovy „vykazování příjmů z transferu znalostí“ se 

rozumí jak informace o výši příjmů z transferu znalostí, tak i o 

způsobu (účelu) jejich užití. Právě způsob (účel) využití je 

rozhodující pro posouzení poskytovatelů podpor, zda transfer 

znalostí je hospodářskou či nehospodářskou činností. V opačném 

případě by se jednalo pouze o zbytečnou administrativní 

povinnost. 

k § 5 odst. 2 

Neobratně vyjádřenou lhůtu „do 6 měsíců po skončení 

kalendářního roku“ doporučujeme nahradit například 

vyjádřením „do 30. června“. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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k příloze 

S ohledem na skutečnost, že občanský zákoník po 

rekodifikaci civilního práva pojem statutární zástupce 

nadále neužívá, doporučujeme nahradit slova „podpis 

statutárního zástupce“ slovy „podpis člena statutárního 

orgánu“. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

k odůvodnění – část 5 a část 8 

Doporučujeme doplnit vysvětlení, jaký význam má institut 

seznamu, pokud zápis výzkumné organizace do něj není 

podmínkou pro získání podpory. 

Vysvětleno.  

Vysvětlení je obsaženo v obecné části odůvodnění. 

 

k odůvodnění – část 5 a část 8 

z jakého důvodu mají být řízení o zápisu do seznamu, o 

změně v zápisu a o výmazu ze seznamu bezplatná. 

Vysvětleno.  

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, nebyl v tomto ohledu novelizován.  

Ministerstvo 

vnitra 

Zásadní připomínka 

k § 3 odst. 1 

Požadujeme bez náhrady vypustit ustanovení § 3 odst. 1. 

Dle § 33a odst. 7 a 8 zákona o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací se při řízení o zápisu 

výzkumné organizace do seznamu, jakož i při řízení o 

zápisu změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností 

postupuje podle správního řádu a rozhodnutí přísluší 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Je tedy 

nadbytečné konstatovat, že toto ministerstvo má při 

provádění zápisu postupovat bez zbytečného odkladu, a 

zejména je poněkud zavádějící navržená konstrukce, kdy je 

vyhověno žádosti a následně je prováděn zápis do 

seznamu. Takové nestandardní řešení ani neodpovídá dikci 

§ 33a odst. 8 zákona. 

Vysvětleno. Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

připomínky souhlasí.  

Ustanovení neřeší řízení o zápisu do seznamu, ale pouze samotný 

technický zápis skutečnosti. Konstrukce dle našeho názoru není 

zavádějící (viz např. § 94 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb.). 

 

k § 1 

Dáváme na zvážení možnost vypuštění ustanovení § 1, 

které stanoví předmět úpravy, z důvodu nadbytečnosti, 

jelikož se jedná o totožný výčet oblastí úpravy, jako je 

uveden v § 33a odst. 10 zákona o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, k jehož provedení je 

Neakceptováno.  

Předmět úpravy obsažený v úvodním ustanovení nařízení vlády 

odpovídá legislativním standardům a navazují na něj další 

ustanovení právního předpisu. 
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předmětné nařízení vlády vydáváno. 

k § 2 odst. 4 

Předkladatel v odůvodnění argumentuje užitím správního 

řádu v případě výzvy k odstranění nedostatků žádosti. 

Nevidíme tedy důvod pro odklon od správního řádu 

u vyžadování ověřených překladů příslušných dokumentů, 

zejména s ohledem na to, že dle § 16 odst. 2 může správní 

orgán učinit prohlášení na své úřední desce, že i pro 

neurčitý počet řízení v budoucnu překlad nevyžaduje. 

V dalším textu nařízení by navíc odpadla potřeba užívání 

poněkud komplikované konstrukce „pokud si ministerstvo 

takový překlad vyžádalo“ (viz § 4 odst. 2 návrhu). 

Akceptováno.  

Původní znění § 2 odst. 4 bylo odstraněno. 

 

k § 2 odst. 4: 

Upozorňujeme na vládní návrh zákona o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a vládní 

návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních 

překladatelích, jejichž účinnost se předpokládá dnem 1. 

ledna 2018. Tlumočník již nebude zapisován do seznamu 

znalců a tlumočníků, ale bude veden v seznamu soudních 

tlumočníků a soudních překladatelů. 

Upraveno. 

viz připomínka výše. 

k § 3 odst. 2: 

V zájmu zachování srozumitelnosti textu navrhujeme slova 

„ministerstvo rozhodne“ nahradit slovy „rozhodne 

ministerstvo“. 

Akceptováno. 

 

k příloze 

Vzhledem k tomu, že nařízení má mít pouze jednu přílohu, 

doporučujeme označení „Příloha č. 1“ nahradit označením 

„Příloha“. V návaznosti je nutné upravit i odkaz 

na ni uvedený v § 5 odst. 1. 

Akceptováno.  

 

Ministerstvo 

zdravotnictví  
k § 2 odst. 1  

V ustanovení písmene a) požadujeme slova „průmyslový 

výzkum nebo experimentální vývoj“ nahradit slovy 

„aplikovaný výzkum nebo inovace“ a v ustanovení 

Vysvětleno. 

Zákon č. 130/2002 Sb. nedefinuje výzkumnou organizaci, ale 

v ustanovení § 33a odst. 2 odkazuje na příslušné ustanovení 

nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Návrh nařízení vlády tedy 
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písmene c) slova „průmyslového výzkumu nebo 

experimentálního vývoje“ nahradit slovy „aplikovaného 

výzkumu nebo inovací“. 

Odůvodnění: 

Zákon č. 130/2002 Sb. upravuje v návaznosti na přímo 

použitelné předpisy EU podporu z veřejných prostředků 

v oblastech základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a 

inovací.  

Naproti tomu návrh nařízení vlády upravuje způsob 

prokázání splnění podmínek pro zápis do seznamu 

výzkumných organizací pro oblasti základního výzkumu, 

průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Vymezení oblastí pro účely podpory z veřejných 

prostředků v návrhu nařízení vlády se tak liší od vymezení 

v zákoně č. 130/2002 Sb. – v návrhu nejsou výslovně 

uvedeny aplikovaný výzkum a inovace.  

Podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. se 

aplikovaným výzkumem rozumí „teoretická a 

experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků 

a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně 

zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb; průmyslový 

výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinace jsou 

součástí aplikovaného výzkumu“. 

Pokud se formulací „průmyslový výzkum nebo 

experimentální vývoj“ použitou v § 2 odst. 1 písm. a) 

návrhu nařízení vlády rozumí „aplikovaný výzkum a 

inovace“ ve smyslu jejich definice v § 2 odst. 1 písm. b) a 

c) zákona č. 130/2002 Sb., měla by být použita 

terminologie tohoto zákona, jak je uvedeno v připomínce; 

pro tento závěr svědčí vymezení průmyslového výzkumu a 

experimentálního vývoje v čl. 2 bodech 85 a 86 nařízení 

Komise (EU) č. 651/2014. Pokud tomu tak není, důvodová 

zpráva neobsahuje vysvětlení, proč se navrhovaná úprava 

týká pouze části aplikovaného výzkumu, tj. průmyslového 

vychází z definice obsažené v článku 2 bod 83 nařízení Komise 

(EU) č. 651/2014 a používá jeho terminologii. Pojem „průmyslový 

výzkum“ (v anglickém originálu „industrial research“) 

v předpisech EU neznamená pouze „technický“ výzkum, ale i 

výzkum „netechnický“ (např. ve společenských nebo lékařských 

vědách). V tomto rozsahu je používán pojem „průmyslový 

výzkum“ i v zákoně č. 130/2002 Sb. (viz např. důvodová zpráva 

k zákonu č. 194/2016 Sb.). Pokud se týká „inovací“, jedná se o 

samostatnou kategorii, která ani v předpisech EU, ani v zákoně č. 

130/2002 Sb. není podřazena pod pojem průmyslový výzkum. 

V definici výzkumné organizace podle nařízení č. 651/2014 není 

jako hlavní cíl provádět inovace uveden. 
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výzkumu a experimentálního vývoje, a proč se zcela 

opomíjí oblast inovací. Tuto otázku považujeme za zásadní 

i z hlediska aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti 

zdravotních služeb.  

Ministerstvo 

zemědělství  
k úvodní větě 

Na konci textu úvodní věty doporučujeme doplnit slova 

„ve znění zákona č. 194/2016 Sb. 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 

 

k § 1 písm. b) 

 Doporučujeme slova „změny v zápisu“ nahradit slovy 

„změny v seznamu“. Stejnou změnu doporučujeme provést 

v § 3 odst. 1.  

Neakceptováno.  

Dochází ke změně zápisu uvedeného v seznamu, nikoliv ke změně 

samotného seznamu. 

 

k § 1 písm. d) 

Doporučujeme odstranit poznámku pod čarou č. 1. Stejný 

odkaz je proveden v § 33a zákona a v prováděcím předpise 

je již nadbytečný. 

Neakceptováno.  

V zájmu vyšší srozumitelnosti právního předpisu je vhodné odkaz 

v nařízení uvést.  

k § 3 odst. 2 

Domníváme se, že nařízení vlády by mělo stanovit 

minimální délku lhůty, kterou ministerstvo stanoví ke 

zjednání nápravy. Podle současného návrhu by si 

ministerstvo tuto lhůtu mohlo stanovit zcela libovolně. 

Akceptováno. 

 

k § 5 odst. 1 až 3 

Doporučujeme vypustit slova „a způsob jejich využití“. 

Dále doporučujeme vypustit část B přílohy. Podle § 33a 

odst. 10 prováděcí právní předpis stanoví „způsob 

vykazování příjmů z transferu znalostí“ a podle našeho 

názoru požadavek na vykazování způsobu využití těchto 

příjmů již nemá oporu ve zmocňovacím ustanovení. 

Vysvětleno. 

Jak vyplývá jednak z ustanovení § 5 odst. 2, tak i přílohy 

k nařízení vlády, slovy „vykazování příjmů z transferu znalostí“ se 

rozumí jak informace o výši příjmů z transferu znalostí, tak i o 

způsobu (účelu) jejich užití. Právě způsob (účel) využití je 

rozhodující pro posouzení poskytovatelů podpor, zda transfer 

znalostí je hospodářskou či nehospodářskou činností. V opačném 

případě by se jednalo pouze o zbytečnou administrativní 

povinnost. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí  

Zásadní připomínka 

k § 2 odst. 1 písm. a) 
Přezkoumání splnění podmínek v tomto bodě by nemělo 

být jen formální, ale měl by být kladen důraz na skutečné 

provádění výzkumu a transferu znalostí a jeho objem 

Akceptováno.  

Kritérium bylo upraveno a prokazování předmětu činnosti žadatele 

bylo rozšířeno o předložení dalšího dokumentu, který vypovídá o 

činnosti žadatele (zpráva o činnosti, případně výroční zpráva).  
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vzhledem k ostatním činnostem subjektu (např. povinností 

doložit výroční zprávy). 

Materiál neřeší situaci soukromých subjektů, které v 

některých projektech figurují jako výzkumné organizace a 

v některých jako firmy – taková praxe by neměla být 

nadále tolerována.  

Zásadní připomínka 

k § 2 odst. 2 
Znění novelizačního bodu 2 je nejednoznačné. Podle 

zvláštního právního předpisu jsou zřizovány kromě 

veřejných vysokých škol i veřejné výzkumné instituce, 

které by měly být v tomto bodě uvedeny. Dále by měl být 

vypuštěn termín „veřejný rejstřík“, neboť např. 

v obchodním rejstříku jsou uvedeny všechny komerční 

subjekty, které by tímto neměly povinnost dokládat 

patřičné dokumenty. 

Bod by měl být upraven takto: „Je-li žadatel veřejnou 

vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí 

zřízenou podle zvláštního právního předpisu, nemá 

povinnost předkládat dokument podle odstavce 1 písm. a).“  

Vysvětleno. Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

připomínky souhlasí. 

Z povinnosti předkládat dokument prokazující předmět činnosti 

jsou vyňaty subjekty, které mají tento dokument uložený ve sbírce 

listin veřejného rejstříku. Veřejné výzkumné instituce jsou vždy 

zapsané ve veřejném rejstříku (rejstřík veřejných výzkumných 

institucí vedený MŠMT), ve kterém jsou založeny zakladatelské 

listiny, a není tak třeba veřejné výzkumné instituce explicitně 

uvádět ve zmíněném ustanovení. Záměrem návrhu nařízení vlády 

je, aby žadatelé nemuseli znovu předkládat dokumenty, které již 

jednou MŠMT předložili (v. v. i.) nebo které jsou uloženy ve 

sbírce listin veřejného rejstříku, jenž je součástí informačního 

systému veřejné správy (např. obchodní rejstřík). Na základě 

předložených nebo již ve sbírce listin veřejného rejstříku 

uložených dokumentů MŠMT posoudí splnění podmínek pro zápis 

žadatele do seznamu. 

Zásadní připomínka 

k § 2 odst. 3 
Obdobně by měl být upraven i novelizační bod 3 ve 

smyslu: „Pokud žadatel není veřejnou vysokou školou nebo 

veřejnou výzkumnou institucí, MŠMT si vyžádá…“. 

Vysvětleno. Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

připomínky souhlasí. 

Viz připomínka výše. 

 

Materiál neřeší přístup k elektronické podobě seznamu, 

který je podmínkou § 33 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb. 

Vysvětleno. 

Úprava obsažená v ustanovení § 33a odst. 6 zákona  

č. 130/2002 Sb. je dostatečná. 

Materiál neřeší možnost provedení výpisu ze seznamu, 

který by mohl sloužit poskytovatelům / grantovým 

agenturám k ověření, zda je daný subjekt výzkumnou 

organizací či nikoli. 

Vysvětleno. 

Seznam výzkumných organizací je informačním systémem 

veřejné správy. Provádění výpisů z těchto systémů je upraveno v § 

9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
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správy. 

ÚV ČR - RVV Zásadní připomínka 

Požadujeme přepracování a doplnění návrhu nařízení vlády 

tak, aby odpovídal zmocňovacímu ustanovení § 33a 

odst. 10 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací. 

Odůvodnění: 

Návrh nařízení vlády vykazuje následující formální i 

obsahové nedostatky: 

1. V návrhu nejsou uvedena žádná kritéria pro splnění 

podmínek pro zápis výzkumné organizace do seznamu 

výzkumných organizací; doklady o předmětu činnosti 

nejsou dokladem o tom, co organizace vykonává. 

2. Návrh neobsahuje „způsob posuzování“ podmínek pro 

zápis nebo změnu v zápisu výzkumných organizací. 

3. V § 2 odst. 2 návrhu jsou některé výzkumné organizace 

zbaveny povinnosti prokazování některých údajů, ačkoliv 

zákon takovéto výjimky nepřipouští. 

4. Návrh přehledu o výši příjmů z transferu znalostí 

nesplňuje (ani text v § 5 ani ve formě přílohy č. 1) základní 

požadavek na rozdělení výnosů a nákladů v členění na 

hospodářské a nehospodářské činnosti. 

5. Nadbytečné a nevhodné je odkazovat na jiné dokumenty 

uložené ve sbírce listin veřejného rejstříku (§ 5 odst. 3), 

bude-li v pořádku struktura a obsah formuláře podle 

přílohy č. 1. 

Akceptováno částečně. 

Podle § 33a odst. 2 se do seznamu zapisují organizace, které o 

zápis požádaly a prokázaly naplnění definičních znaků výzkumné 

organizace stanovených předpisy Evropské unie.  Z ustanovení § 

33a odst. 5 dále vyplývá, že zápis se provádí na základě 

doložených listinných dokladů. Nařízení vlády naplňuje zmocnění 

uvedené v § 33a odst. 10 zákona č. 130/2002 Sb. tím, že stanoví 

kritéria pro zápis (3 definiční znaky výzkumné organizace) a 

způsob jejich posuzování (prokázání naplnění definičních znaků 

pomocí stanovených dokumentů).  

Ad 1) Prokazování předmětu činnosti žadatele bylo rozšířeno o 

předložení dalšího dokumentu, který vypovídá o činnosti žadatele 

(zpráva o činnosti, případně výroční zpráva).  

Ad 2) Splnění kritérií podmínek pro zápis je v souladu s § 33a 

odst. 5 posuzováno na základě listinných dokladů. Ustanovení 

v tomto smyslu do nařízení vlády doplněno. Dle našeho názoru 

nelze podrobně zkoumat historii fungování výzkumné organizace. 

Takový přezkum není prakticky možný, protože ministerstvo bude 

vždy závislé na dokumentech od žadatele. Přezkum se tudíž může 

omezit toliko na posouzení dokumentů (stejnou metodu používala 

při posuzování výzkumných organizací i RVVI). Pokud má 

připomínkové místo nějaké konkrétní náměty, žádáme o jejich 

poskytnutí. 

Ad 3) Nařízení vlády přistupuje ke všem žadatelům stejně a 

žádného z nich nezbavuje povinnosti prokázat naplnění 

stanovených kritérií. Některé žadatele však zbavuje povinnosti pro 

řízení o zápisu do seznamu opakovaně předkládat dokumenty již 

uložené ve sbírce listin jiného veřejného rejstříku. Veřejné a státní 

vysoké školy zbavuje této povinnosti z důvodu, že byly zřízeny 

zákonem a účel jejich zřízení (předmět činnosti) je v zákoně 

uveden. 

Ad 4) Příloha nařízení vlády byla upravena. Pro posouzení, zda 

činnosti vykonávané v rámci transferu znalostí jsou hospodářské 
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či nehospodářské povahy je rozhodující, zda příjmy z nich jsou či 

nejsou reinvestovány do primárních činností výzkumné 

organizace. Toto příloha k nařízení vlády umožňuje. 

Ad 5) Ustanovení bylo vypuštěno. 

Zásadní připomínka 

Požadujeme návrh nařízení vlády před jeho předložením 

vládě projednat s Radou pro výzkum, vývoj a inovace (dále 

jen „Rada“), která dle zákona o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací zabezpečuje úlohu 

správce a provozovatele informačního systému výzkumu, 

vývoje a inovací, do kterého předkládaný návrh významně 

zasahuje. 

Odůvodnění: 

Do návrhu nařízení vlády je před jeho předložením vládě 

nutné zapracovat připomínky a závěry 323. zasedání Rady 

ze dne 23. 2. 2016 k bodu A3. V této souvislosti 

upozorňujeme, že některé požadavky na data pro seznam 

výzkumných organizací jsou duplicitní a zasahují do 

kompetence Rady, která provozuje stávající informační 

systém výzkumu, vývoje a inovací (§ 30–32 zákona 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). 

Akceptováno. 

Z legislativních pravidel ani z jiných předpisů nevyplývá 

povinnost projednat legislativní materiály s RVVI. V rámci 

meziresortního připomínkového řízení byl materiál standardně 

zaslán ÚV ČR – RVV, v jehož čele stojí předseda RVVI. Návrh 

nařízení vlády byl dále projednán na 323. zasedání RVVI za účasti 

náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu a 

RVVI svým usnesením informaci o zajištění přechodu na novou 

legislativu posuzování žádostí o zápis na seznam výzkumných 

organizací vzala na vědomí. Na požadavek připomínkového místa 

byl materiál zaslán RVVI před jejím 324. zasedání.  

Z ustanovení § 33a a § 30 – 32 je zřejmé, že seznam výzkumných 

organizací a informační systém výzkumu, vývoje a inovací jsou 

dva odlišné informační systémy sloužící různým účelům. Údaje, 

které se do nich zapisují, jsou jednoznačně definovány v § 33a 

odst. 3 a v § 32.  

Zásadní připomínka 

k předkládací zprávě  

Požadujeme doplnit informaci o (dis)kontinuitě zápisu do 

seznamu výzkumných organizací vedeného doposud Radou 

a seznamu výzkumných organizací vedeného podle § 33a 

zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací. 

Odůvodnění: 

V současnosti vede seznam výzkumných organizací Rada, 

jehož právní síla je však minimální – jde o pouhé 

doporučení Rady, nicméně i přes tuto skutečnost se seznam 

vedený Radou stal jistým vodítkem pro poskytovatele, kteří 

se na něj odvolávají. V celém materiálu není vysvětleno, 

Akceptováno.  

V obecné části důvodové zprávy již uvedená zmínka byla 

rozvedena, byl vysvětlen faktický a právní stav výzkumných 

organizací před a po účinnosti nařízení vlády. 
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jaká bude návaznost seznamu výzkumných organizací 

spravovaného předkladatelem jednajícím podle správního 

řádu, resp. jak se překlene doba, kdy seznam vedený 

doposud Radou nebude použitelný a seznam vedený 

předkladatelem bude teprve plněn. 

Zásadní připomínka 

k § 1 písm. a)  
V souladu se zákonným zmocněním požadujeme 

jednoznačně uvést kritéria pro splnění podmínek pro zápis 

výzkumné organizace do seznamu výzkumných organizací 

a způsob jejich posouzení. 

Odůvodnění: 

Žadatel nesmí být na pochybách, zda požadavky splňuje. 

Návrh nařízení vlády sice upravuje způsob prokázání 

splnění podmínek v § 2 (listiny, česná prohlášení atd.), ale 

již neuvádí žádná kritéria pro splnění podmínek pro zápis – 

jedná se přitom o dvě různé skutečnosti, což uvádí i 

předkládací zpráva. 

Akceptováno částečně. 

Podle § 33a odst. 2 se do seznamu zapisují organizace, které o 

zápis požádaly a prokázaly naplnění definičních znaků výzkumné 

organizace stanovených předpisy Evropské unie.  Nařízení vlády 

naplňuje zmocnění uvedené v § 33a odst. 10 zákona č. 130/2002 

Sb. tím, že stanoví kritéria pro zápis (3 definiční znaky výzkumné 

organizace) a způsob jejich posuzování (prokázání naplnění 

definičních znaků pomocí stanovených dokumentů). V tomto 

smyslu byl text upraven. Nařízení vlády dle našeho názoru uvádí 

jediné reálné prostředky zkoumání naplnění definičních znaků. Je 

nereálné se domnívat, že by mohlo přezkoumávat znaky po 

materiální stránce. Toto není úloha orgánů státní správy ani 

v jiných obdobných agendách (například rejstříková agenda). 

Zásadní připomínka 

k § 2  
Požadujeme doplnit § 2 o ustanovení, kterým by žadatel 

o zápis do seznamu dostatečně prokázal, že v jím 

prováděných činnostech převažuje základní výzkum, 

průmyslový výzkum či experimentální vývoj nebo šíření 

výsledků těchto činností formou výuky. 

Odůvodnění: 

Způsob doložení definičních znaků organizace pro výzkum 

a šíření znalostí pokládáme za nedostatečný. V případě 

subjektů s více činnostmi v zakládací listině hrozí, že 

budou v seznamu vedeny i přesto, že vykonávají výzkum a 

šíření znalostí minoritně v porovnání s jinými činnostmi. Z 

definice organizace pro výzkum a šíření znalostí (nařízení 

Komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v 

souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 

Akceptováno. 

Okruh dokumentů, kterými žadatel prokazuje naplnění definičních 

znaků výzkumné organizace, byl rozšířen o zprávu o činnosti, 

případně výroční zprávu (dokument vypovídající o činnosti 

žadatele). 
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kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem; sdělení 

Komise 2014/C 198/01 – Rámec pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací) vyplývá, že má jít o subjekt, 

jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní 

výzkum, průmyslový výzkum či experimentální vývoj nebo 

veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, 

publikací nebo transferu znalostí. Z výše uvedeného plyne, 

že tyto činnosti mají v celkovém úhrnu všech činností 

tvořit převažující podíl. Navrhovaná úprava nepožaduje po 

žadatelích o zápis do seznamu výzkumných organizací 

doložit, že se jedná o činnosti hlavní, ani převažující. 

Zásadní připomínka  

k § 2 odst. 1 písm. b)  

Požadujeme vyjasnit použití slova „náležité“. 

Odůvodnění: 

V textu písmene b) se uvádí výraz „náležité rozdělení 

financování nákladů a příjmů na hospodářské a 

nehospodářské činnosti“. Slovo „náležité“ připouští 

několik výkladů – při volnějším výkladu by mohlo 

postačovat pouhé správné či prokazatelné rozdělení 

nákladů/příjmů na hospodářské a nehospodářské činnosti, 

při striktnějším výkladu je možné očekávat další 

požadavky pro zápis. V případě volnějšího výkladu 

požadujeme „náležité“ vypustit bez náhrady. Pokud se 

jedná o upřesnění požadavků, požadujeme je uvést jako 

kritéria (k čemuž je i opora v zákonném zmocnění). V této 

souvislosti připomínáme, že způsob prokázání nelze 

ztotožnit s kritérii pro splnění podmínek. 

Akceptováno. 

Z textu bylo slovo „náležité“ vypuštěno.  

Zásadní připomínka  

k příloze č. 1   

Požadujeme vyjmout z tabulky položku smluvní výzkum, 

neboť se nejedná o transfer znalostí. Smyslem smluvního 

výzkumu je vytvářet nové znalosti, zatímco jejich transfer 

je aktivitou na výzkum navazující. 

Akceptováno. 

Smluvní výzkum byl vypuštěn. 
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Odůvodnění: 

Ve sdělení Komise 2014/C 198/01 – Rámec pro státní 

podporu výzkumu, vývoje a inovací, je smluvní výzkum 

interpretován jako výzkum pro potřeby podniku, kdy 

podnik obvykle stanoví podmínky smlouvy a vlastní 

výsledky výzkumných činností a nese riziko neúspěchu. 

Zároveň platí, že výzkumem se rozumí činnost zaměřená 

na získání nových poznatků a dovedností.  Naproti tomu 

transferem znalostí se rozumí proces, jehož cílem je 

získávání, shromažďování a sdílení explicitních a 

implicitních znalostí včetně dovedností a kompetencí v 

hospodářských i nehospodářských činnostech, jako jsou 

spolupráce při výzkumu, poradenství, poskytování licencí, 

zakládání společností typu spin-off, publikace a mobilita 

výzkumných pracovníků a dalších osob, jež se podílejí 

na těchto činnostech. Kromě vědeckých a technických 

poznatků zahrnuje také jiné druhy znalostí, např. znalosti, 

jež se týkají používání norem a právních předpisů, v nichž 

jsou tyto normy obsaženy, znalosti podmínek reálného 

provozního prostředí a způsobů organizačních inovací, 

jakož i řízení znalostí v souvislosti s určováním, 

získáváním, zabezpečením, ochranou a využíváním 

nehmotného majetku. Dále v souvislosti s přehledem výše 

příjmů z transferu znalostí by se měl předkladatel ujistit, že 

zveřejněním podrobných informací o příjmech uchazeče 

nemůže dojít ke zveřejnění skutečností, které by zejména u 

žadatelů o zápis nebo výzkumných organizací mohly být 

zneužitelné. Rovněž máme pochybnosti o tom, zda 

požadavky na výkaznictví odpovídají pravidlům 

financování a zda žadatelé budou schopni požadované 

údaje generovat. 

Zásadní připomínka 

k důvodové zprávě 

Požadujeme k § 3 doplnit (např. do části 5) informaci o 

Akceptováno.  

Připomínka směšuje dva různé procesy – zápis, resp. výmaz ze 

seznamu a poskytování podpory. Nařízení vlády může v souladu 
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dopadu opakovaného zápisu a výmazu výzkumné 

organizace do seznamu výzkumných organizací. 

Odůvodnění: 

Aplikace § 3 může mít za následek každoroční změny 

v seznamu výzkumných organizací (výmaz z důvodu 

neplnění podmínek pro zápis). V textu návrhu nařízení ani 

v jiných částech materiálu (předkládací zpráva či důvodová 

zpráva) není uvedeno, jaký důsledek je možné očekávat v 

situaci, kdy subjekt je při podání návrhu projektu zapsán v 

seznamu výzkumných organizací, ale ve druhém nebo 

třetím roce řešení projektu přestane podmínku splňovat 

(lhůty pro splnění oznamovací povinnosti dané zákonem 

jsou velmi krátké). Vzhledem k aplikaci správního řádu 

nemůže být předkladatel nečinný. 

se zmocněním upravovat pouze proces zápisu, resp. výmazu ze 

seznamu. Pokud subjekt přestane naplňovat znaky výzkumné 

organizace, bude ze seznamu vymazán. Pokud je takový subjekt 

příjemcem podpory a zápis v seznamu, resp. status výzkumné 

organizace je podmínkou poskytnutí takové podpory (tj. 

podmínkou způsobilosti uchazeče podle § 18 zákona č. 130/2002 

Sb.), má podle § 9 odst. 8 zákona č. 130/2002 povinnost tuto 

změnu oznámit poskytovateli a ten musí konat.   

Odůvodnění bylo v tomto smyslu doplněno. 

ÚV ČR - KOM Žádáme pozn. pod čarou č. 1 uvést ve znění: „Část 1.3. 

bod 15. písm. v) Sdělení Komise - Rámec pro státní 

podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C/198/01)“. 

V případě pozn. pod čarou č. 2 žádáme nahradit slovo 

„komise“ slovem „Komise“.  

Nutno upravit.  

Akceptováno. 

Akademie věd 

ČR 

Zásadní připomínka 

k § 2 Způsob prokázání splnění podmínek rozhodných 

pro zápis do seznamu; k odstavci (1), písm. a), k textu 

„provádí základní výzkum,“ (viz str. 1)  

Požadujeme doplnit na začátek formulace písm. a) klíčové 

pasáže „jeho hlavním cílem“ a „nezávisle“, tak, že 

konečné znění upravené formulace § 2 odst. 1 písm. a) 

návrhu nařízení bude znít:  

jeho hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, 

průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo šíří 

výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo 

transferu znalostí, a to zejména zakladatelským právním 

jednáním nebo jiným obdobným dokumentem 

prokazujícím předmět jeho činnosti, 

Akceptováno. 

Text byl upraven. 
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Zdůvodnění:  

Požadujeme uvést navržený text do souladu s definicemi 

„organizací pro výzkum a šíření znalostí“ nebo 

„výzkumných organizací“ uvedenými v Nařízení 

Evropské komise č. 651/2014: Podle Nařízení „organizací 

pro výzkum a šíření znalostí“ nebo „výzkumnou 

organizací“ se rozumí subjekt (např. univerzita nebo 

výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, 

zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální 

spolupracující subjekt zaměřený na výzkum), bez ohledu 

na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného, nebo 

soukromého práva) nebo způsob financování, jehož 

hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, 

průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo 

veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, 

publikací nebo transferu znalostí.  

Zásadní připomínka 

k § 2 Způsob prokázání splnění podmínek rozhodných 

pro zápis do seznamu; odstavec (1) písm. b), k textu 

„vede oddělené účetnictví pro financování, náklady a 

příjmy hospodářských činností, jsou-li vykonávány a 

žadatel k nim využívá stejné vstupy…“ (viz str. 1) 

Začátek formulace § 2 odst. 1 písm. b) požadujeme doplnit 

o následující text“: „V zájmu účinného zabránění 

křížovému subvencování hospodářských činností“….. 

Navíc z navržené formulace požadujeme vypustit pasáž „a 

žadatel k nim využívá stejné vstupy“, tak, že konečné znění 

upravené formulace bude znít:  

V zájmu účinného zabránění křížovému subvencování 

hospodářských činností vede oddělené účetnictví pro 

financování, náklady a příjmy hospodářských činností, 

jsou-li vykonávány a to dokumenty, ze kterých vyplývá 

náležité rozdělení financování nákladů a příjmů na 

Akceptováno částečně. 

Text „a žadatel k nim využívá stejné vstupy“ byl vypuštěn. 

Uvádět, že vedení odděleného účetnictví je vyžadováno v zájmu 

účinného zabránění křížovému subvencování hospodářských 

činností, není vhodné. To je účel zkoumaného kritéria, nikoliv 

kritérium samotné. 
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hospodářské a nehospodářské činnosti. 

Zdůvodnění:  

Nestačí vést oddělené účetnictví, ale je nutné, aby 

nedocházelo ke křížovému financování. Závěrečná pasáž "a 

žadatel k nim využívá stejné vstupy" je nesmyslná neboť 

by z ní logicky vyplývalo, že pokud vstupy nejsou stejné, 

oddělené účetnictví není třeba provádět. Míchají se body 

18 a 20 Rámce. 

Zásadní připomínka 

k § 2 Způsob prokázání splnění podmínek rozhodných 

pro zápis do seznamu; k odstavci (2) (viz str. 2), k textu: 

„Je-li žadatel státní nebo veřejnou vysokou školou zřízenou 

podle jiného právního předpisu nebo je-li zapsán ve 

veřejném rejstříku, nemá povinnost předkládat dokument 

podle odstavce (1) písm. a). 

Odstavec 2 požadujeme doplnit o text „veřejnou 

výzkumnou institucí“ a zrušit text: „nebo je-li zapsán ve 

veřejném rejstříku“, tak že konečné znění upraveného 

odstavce (2) bude znít: 

„(2) Je-li žadatel státní nebo veřejnou vysokou školou nebo 

veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle jiného 

právního předpisu, nemá povinnost předkládat dokument 

podle odstavce 1 písm. a).“ 

Zdůvodnění:  

Domníváme se, že navržená formulace v žádném případě 

není vhodná u firem, protože specifikace činnosti v 

obchodním rejstříku je velmi obecná a neumožňuje 

rozhodnout, zda odpovídá definici VO. Naopak, jsou-li 

vyňaty z povinnosti předkládat dokumenty k odstavci (1) a) 

veřejné vysoké školy, měly by být vyňaty i veřejné 

výzkumné instituce.  

 

 

 

Akceptováno jinak. 

Na základě ostatních připomínek bylo prokazování předmětu 

činnosti žadatele rozšířeno o předložení dalšího dokumentu, který 

vypovídá o činnosti žadatele (zpráva o činnosti, případně výroční 

zpráva). Z povinnosti předkládat zřizovací listinu a výroční zprávu 

jsou veřejné výzkumné instituce implicitně vyňaty – tyto 

dokumenty jsou uloženy ve sbírce listin rejstříku veřejných 

výzkumných institucí. 
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Zásadní připomínka 

k ust. § 5, k názvu „Způsob vykazování příjmů 

z transferu znalostí výzkumných organizací zapsaných 

v seznamu“(viz str. 3) 

Požadujeme upřesnit navržené znění o „využití“, tak, že 

konečné znění označení § 5 bude znít: „Způsob vykazování 

využití příjmů z transferu znalostí výzkumných organizací 

zapsaných v seznamu“. 

Zdůvodnění:  

Nejde o vykazování příjmů, ale vykazování využití příjmů 

z transferu znalostí, navrhujeme znění tohoto paragrafu 

v tomto znění. 

Vysvětleno. Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

připomínky souhlasí.  

Název paragrafu odpovídá zákonnému zmocnění. Jak vyplývá 

jednak z ustanovení § 5 odst. 2, tak i přílohy k nařízení vlády, 

slovy „vykazování příjmů z transferu znalostí“ se rozumí jak 

informace o výši příjmů z transferu znalostí, tak i o způsobu 

(účelu) jejich užití.  

Zásadní připomínka 

k Příloze č. 1, k tabulce A.  
Výše příjmů z transferu znalostí (v Kč) (viz str. 4) 

Požadujeme vypustit z tabulky A druhou kolonku Příjmy 

ze smluvního výzkumu.  

Zdůvodnění:  

Jelikož smluvní výzkum není transfer znalostí, požadujeme 

tuto kolonku z tabulky A. vypustit. 

Akceptováno. 

Příjmy ze smluvního výzkumu vypuštěny. 

Zásadní připomínka 

k Odůvodnění, k bodu 2 – Odůvodnění hlavních 

principů, k třetímu odstavci, k druhé větě, k textu 

„Vykazování příjmů z transferu znalostí a způsob jejich 

užití má význam především pro posouzení, zda transfer 

znalostí je hospodářskou nebo nehospodářskou činností, 

zda tedy lze poskytnout institucionální podporu podle § 3 

odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.“ (viz str. 2): 

Tuto větu požadujeme vypustit. 

Zdůvodnění: 

Domníváme se, že konec předmětné věty …… zda tedy lze 

poskytnout institucionální podporu podle § 3 odst. 3 písm. 

a) zákona č. 130/2002 Sb.“ nedává smysl, neboť i pokud 

by šlo o hospodářskou činnost, institucionální podporu na 

Akceptováno. 

Text přeformulován tak, aby bylo zřejmé, že účelem ustanovení je 

získat informace, zda je příjem z transferu znalostí investován do 

primárních činností výzkumné organizace, což má význam pro 

poskytovatele podpory při posuzování, zda transfer znalostí je 

hospodářskou nebo nehospodářskou činností. 
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nehospodářskou činnost výzkumné organizaci lze 

poskytnout. 

Technologická 

agentura ČR 

Zásadní připomínka 

k § 2 odst. 1 písm. a)   

Ustanovení řeší podmínku splnění definičních znaků 

výzkumných organizací spočívající v předmětu činnosti, 

přičemž Nařízení v čl. 2 odst. 83 uvádí, že výzkumnou 

organizací může být subjekt “jehož hlavním cílem je 

provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum 

nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky 

těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu 

znalostí.” Máme za to, přezkoumání naplnění tohoto znaku 

by se nemělo omezit na přezkoumání předmětu činnosti v 

rámci zakladatelského dokumentu, ale měl by být kladen 

větší důraz na skutečný charakter činnosti daného subjektu. 

Navrhujeme proto, aby do nařízení vlády byla zakotvena 

povinnost předkládat při zápisu výroční zprávu organizace 

za poslední 3 roky, ze které bude zřejmé, že subjekt 

skutečně vyvíjí činnost s uvedeným hlavním cílem (s 

výjimkou organizací mladších), a rovněž povinnost 

každoročně zakládat výroční zprávu do sbírky listin. Jedině 

tak bude možné, aby každý poskytovatel mohl provést 

posouzení na základě jednotných dokumentů z jediného 

zdroje. V případě, že jiný právní předpis ukládá tyto 

výroční zprávy vkládat do jiného registru, je třeba zajistit 

soulad těchto registrů a/nebo zajistit technické propojení 

(tedy automatické přebírání vložených dokumentů z jiného 

registru, například registru v.v.i.). 

Akceptováno. 

Prokazování předmětu činnosti žadatele bylo rozšířeno o 

předložení dalšího dokumentu, který vypovídá o činnosti žadatele 

(zpráva o činnosti, případně výroční zpráva). V odůvodnění byl 

podrobněji popsán obsah takového dokumentu. Bude-li tento 

dokument uložen ve sbírce listin veřejného rejstříku, nebude ho 

žadatel předkládat pro řízení ve věci zápisu do seznamu 

výzkumných organizací. V případě žadatelů, kteří nemohou tento 

dokument předložit pro řízení o zápisu do seznamu výzkumných 

organizací z důvodu doby jejich vzniku, budou tento dokument 

předkládat zpětně následující rok. 
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Zásadní připomínka 

k § 3 odst. 2  

Nařízení vlády pracuje s pojmem “výzva k opatření k 

nápravě” a “zjednání nápravy”. Považujeme toto 

pojmosloví z legislativně-technického hlediska za 

nevhodné, jelikož pokud hovoříme o “zjednání nápravy”, 

jedná se o existenci nějakým způsobem závadného stavu, 

což ztráta statusu výzkumné organizace není. Jde pouze o 

změnu některého ze statusových atributů subjektu, nikoliv 

stav, který by bylo třeba napravovat. Rovněž je 

diskutabilní, zda lze po subjektu vůbec žádat nějakou 

nápravu. Navrhujeme proto následující úpravu: 

“Domnívá-li se na základě objektivních zjištění anebo na 

podnět některého z poskytovatelů dle § 2, odst. 2, písm. a) 

ZPVV ministerstvo, že výzkumná organizace přestala 

splňovat podmínky rozhodné pro zápis do seznamu, vyzve 

výzkumnou organizaci k prokázání, že podmínky stále 

splňuje.” V případě, že ministerstvo takovou skutečnost 

nesporně zjistí, mělo by přistoupit k výmazu výzkumné 

organizace ze seznamu. 

Vysvětleno. Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

připomínky souhlasí. 

Dle našeho názoru text neodporuje standardní legislativní 

technice. Ministerstvo by mělo konat pouze v případě, že zjistí 

okolnosti týkající se ztráty statusu výzkumné organizace. Fakticky 

se tak bude jednat o vadný stav rozporný s právními předpisy, 

protože v seznamu bude zapsán subjekt, který není výzkumnou 

organizací.  

Zásadní připomínka 

Nařízení vlády neřeší dálkový přístup k seznamu 

výzkumných organizací, jakožto informačnímu systému 

veřejné správy, a dále přístup ke sbírce listin. Má-li však 

sloužit potřebám poskytovatelů, měla by být otázka 

přístupu vyřešena již na úrovni podzákonné právní normy. 

Požadujeme proto doplnit, že seznam výzkumných 

organizací umožňuje bezplatně dálkový přístup, rovněž tak 

sbírka listin. Údaje nově vytvářené a předávané do sbírky 

listin (zejména vykazování transferu znalostí) by měly být 

ve strojově čitelném formátu tak, jak je standardem v 

současné informační společnosti. 

Vysvětleno. Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

připomínky souhlasí a upozorňuje, že je třeba vyřešit technické 

detaily informačního systému. 

Povinnost zveřejnit seznam včetně sbírky listin způsobem 

umožňujícím dálkový přístup je zakotvena v § 33a odst. 6 zákona 

č. 130/2002 Sb.  

Zásadní připomínka Vysvětleno. Připomínkové místo se způsobem vypořádání 
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Nařízení vlády neřeší otázku provádění výpisu ze seznamu. 

Navrhujeme proto problematiku vyřešit umožněním 

vytvoření elektronického výpisu s elektronickým 

podpisem, obdobně jako v případě obchodního rejstříku. 

připomínky souhlasí. 

Seznam výzkumných organizací je informačním systémem 

veřejné správy. Provádění výpisů z těchto systémů je upraveno v § 

9 zákona č. 365/2000 Sb.  

Zásadní připomínka 

V nařízení vlády chybí vazba na řešené projekty a 

posouzení poskytovatele, zda ve vztahu k tomuto 

konkrétnímu projektu je subjekt výzkumnou organizací či 

nikoliv. Tato informace by měla být z registru či IS VaVaI 

zjistitelná. Toto lze zajistit technicky na základě § 30, § 31 

a zejména § 32, odst. 2, písm. a) ZPVV. 

Vysvětleno. Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

připomínky souhlasí. 

Status výzkumné organizace nesouvisí s řešenými projekty. 

Připomínkové místo ve vztahu k řešeným projektům zaměňuje 

pojmy výzkumná organizace a státní podpora. Požadavek na 

shromažďování informací o tom, zda podpora poskytnutá podle 

zákona č. 130/2002 Sb. na konkrétní projekt je či není státní 

podporou, je třeba vznést na informační systém výzkumu, vývoje 

a inovací. 

Zásadní připomínka 

Nařízení vlády neřeší situaci, kdy výzkumnou organizací je 

pouze určitá oddělená jednotka/pobočka subjektu. 

Navrhujeme v nařízení uvést možnost posoudit, zda se 

jedná o výzkumnou organizaci, pouze ve vztahu k určité 

organizační jednotce či části subjektu. 

 

 

 

Vysvětleno. Připomínkové místo se způsobem vypořádání 

připomínky souhlasí. 

V souladu s § 33a  odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. se do seznamu 

zapíší organizace, které o zápis požádaly a prokázaly naplnění 

definičních znaků výzkumné organizace stanovených předpisy 

Evropské unie. Zákon tak odkazuje na pojetí výzkumné 

organizace uvedené v právních předpisech EU. Nařízení vlády 

pracuje s pojmem žadatel, otázkou jeho právní subjektivity se 

nezabývá. Pokud tedy naplnění definičních znaků výzkumné 

organizace prokáže žadatel, který nemá právní subjektivitu (např. 

organizační složka ministerstva), bude do seznamu zapsán. 

Svaz průmyslu 

a dopravy ČR 

Zásadní připomínka 

k návrhu nařízení vlády jako celku 

Žádáme o doplnění návrhu nařízení vlády tak, aby 

naplňoval zmocnění stanovené § 33a odst. 10 zákona č. 

130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a stanovoval 

všechna „kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné 

organizace do seznamu a způsob jejich posuzování“, 

včetně kritérií splnění podmínek pro poskytnutí podpory a 

její slučitelnosti s vnitřním trhem. 

Odůvodnění: 

Neakceptováno. 

Z bodu 17 Rámce vyplývá, že veřejné financování výzkumné 

organizace může zakládat státní podporu. Atributem výzkumné 

organizace tedy není, že její veřejné financování není státní 

podporou, resp. je státní podporou slučitelnou s vnitřním trhem.  

Zákon dává kompetenci zkoumat pouze definiční znaky výzkumné 

organizace, nikoliv zkoumat výzkumné organizace jako příjemce 

veřejných prostředků. Podmínky poskytnutí podpory upravuje 

zákon č. 130/2002 Sb., definici státní podpory a kritéria pro 

posouzení, zda je či není poskytnutá podpora státní podporou, 
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V odůvodnění zákona (část 2, 3 odst. na str. 2) předkladatel 

uvádí: „Zákonné zmocnění však nesměřuje k tomu, aby 

MŠMT ověřovalo, zda jsou naplněny podmínky pro 

poskytnutí tohoto typu institucionální podpory, nebo zda 

jsou naplněny podmínky pro poskytnutí jakékoliv jiné 

podpory na výzkum, experimentální vývoj a inovace. Stejně 

tak není zápisem v seznamu výzkumných organizací 

garantována slučitelnost podpory poskytnuté zapsané 

výzkumné organizaci s vnitřním trhem. Tuto skutečnost 

bude muset prověřovat sám poskytovatel podpory“. Touto 

interpretací předkladatel omezuje zákonné zmocnění, 

zejména: 

a) zmocnění v § 33a odst. 10 zákona č. 130/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, žádné výjimky pro 

posuzování podmínek pro zápis výzkumné 

organizace do seznamu neuvádí; MŠMT musí 

posoudit všechny podmínky, které musí výzkumná 

organizace splňovat, 

b) výzkumná organizace se od podniku liší právě a jen 

tím, že podpora z veřejných prostředků jí 

poskytnutá je slučitelná s vnitřním trhem (viz např. 

bod 17 Sdělení Komise - Rámce pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), dále 

jen „Rámec“); bez posouzení podmínek pro 

poskytnutí podpory a její slučitelnosti s vnitřním 

trhem nelze uchazeče na seznam výzkumných 

organizací zapsat, 

c) podmínky pro poskytnutí podpory a její slučitelnost 

s vnitřním trhem pro jakoukoliv výzkumnou 

organizaci podrobně popisuje Evropská komise 

v čl. 2.1. „Organizace pro výzkum a šíření znalostí 

a výzkumné infrastruktury jako příjemci státní 

podpory“ Rámce v sedmi bodech (č. 17 až 23); tyto 

podmínky a jejich posouzení předkladatel nařízení 

resp. státní podporou slučitelnou s vnitřním trhem, upravují 

předpisy EU a vzhledem k rozsahu zmocnění nemohou být 

předmětem nařízení vlády. Je odpovědností poskytovatele 

posoudit, zda jsou splněny zákonné podmínky pro poskytnutí 

podpory a zda je podpora slučitelná s vnitřním trhem, příp. se 

nejedná o státní podporu. V tomto procesu je status příjemce 

pouze jedním z hledisek. Seznam výzkumných organizací 

garantuje status příjemce, tj. že naplňuje znaky výzkumné 

organizace, a slouží k eliminaci opakovaného prokazování 

naplnění znaků výzkumné organizace různým poskytovatelům. 
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opomněl, 

d) seznam výzkumných organizací je informačním 

systémem veřejné správy - pokud je subjekt v 

seznamu zapsán, pak je pro všechny poskytovatele 

podpory závazné, aby jej považovali za výzkumnou 

organizaci a další doklady o tomto nežádali; 

předložený návrh nařízení vlády ale předpokládá 

pravý opak – ověřování poskytovatele u každé 

výzkumné organizace, zda splňuje podmínky pro 

poskytnutí podpory; 

e) součástí nařízení vlády je na základě zmocnění v § 

33a odst. 10 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, i způsob vykazování příjmů 

z transferu znalostí výzkumných organizací 

zapsaných v seznamu a způsob jejich užití; jde o 

jednu z podmínek pro poskytnutí podpory, ale ne 

jedinou – další jsou uvedeny v čl. 2.1 Rámce. 

Poskytovatel nemůže např. ve veřejné soutěži ve výzkumu, 

vývoji a inovacích posuzovat, zda výzkumná organizace 

zapsaná v seznamu splňuje podmínky uvedené v čl. 2.1 

Rámce (mj. nemá žádné oprávnění v hlavě V. zákona č. 

130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů požadovat 

podklady pro takové posouzení za výzkumnou organizaci 

jako celek). Poskytovatel ale může a musí posuzovat, zda 

jím poskytnutá podpora je v souladu s podmínkami 

uvedenými v čl. 2.1 Rámce, např. zda není podpora 

z veřejných prostředků určena na smluvní výzkum apod. 

Zásadní připomínka  

k § 2 odst. (1) písm. b) 

Žádáme o konkretizaci následujícího textu § 2 odst. (1) 

písm. b) „… a to dokumenty, ze kterých vyplývá náležité 

rozdělení financování nákladů a příjmů na hospodářské a 

nehospodářské činnosti,“ tak, aby bylo zřejmé, jakými 

dokumenty žadatel skutečnost prokazuje. 

Akceptováno jinak. 

S ohledem na specifika různých právnických osob a jejich 

účetních systémů, ponechává se na samotném žadateli, aby 

předložil dokumenty, které prokazují, že o hospodářských a 

nehospodářských činnostech skutečně odděleně účtuje. Určitý 

náznak je uveden v odůvodnění. Samotné zakladatelské právní 

jednání je k prokázání této skutečnosti nedostatečné. Do 
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Odůvodnění: 

Ze současného znění není zřejmé, jakými dokumenty 

uchazeč prokazuje oddělené účetnictví pro financování, 

náklady a příjmy hospodářských a nehospodářských 

činností. Je takovýmto dokumentem např. zakladatelské 

právní jednání (statut, zřizovací listina apod.), ve kterém je 

povinnost odděleného účetnictví zakotvena či jiný (jaký) 

dokument? 

odůvodnění byl doplněn demonstrativní výčet dokumentů, kterými 

lze vedení odděleného účetnictví prokázat.  

Zásadní připomínka 

k § 2 odst. (1) písm. c) a k § 2 odst. 2 
Žádáme o následující změnu ustanovení § 2 odst. (1) písm. 

c): k výsledkům základního výzkumu, průmyslového 

výzkumu nebo experimentálního vývoje nehospodářských 

činností uchazeče nemají přednostní přístup podniky, jež 

na něj mohou uplatňovat rozhodující vliv jako podílníci 

nebo členové, a to vnitřním předpisem žadatele upravujícím 

způsob nakládání s výsledky výzkumu a vývoje a 

zakladatelským právním jednáním nebo jiným obdobným 

dokumentem a čestným prohlášením žadatele, že 

k výsledkům výzkumu a vývoje, kterých dosáhl, nemá 

žádný jiný subjekt přednostní přístup; je-li žadatel 

právnickou osobou, v čestném prohlášení zároveň uvede 

osoby, které mají v žadateli podíl, a osoby, v nichž má 

žadatel podíl, a výši těchto podílů. 

a návazně § 2 odst. 2: 

Je-li žadatel státní nebo veřejnou vysokou školou zřízenou 

podle jiného právního předpisu nebo je-li zapsán ve 

veřejném rejstříku, nemá povinnost předkládat dokument 

podle odstavce 1 písm. a) a písm. c). Povinnost předkládat 

dokument podle odstavce 1 písm. c) nemají veřejné 

výzkumné instituce zřízené podle jiného právního předpisu, 

organizační složky státu nebo organizační jednotky 

ministerstva zabývající se výzkumem a vývojem a státní 

příspěvkové organizace. 

Ad 1) Akceptováno jinak. 

Stanovené kritérium vychází z definice výzkumné organizace 

podle nařízení Komise č. 651/2014. Podílníci nebo členové jsou 

v ní uvedeni pouze jako demonstrativní příklad, nikoli jako jediný 

způsob (taxativní výčet) uplatňování rozhodujícího vlivu podniků 

na daný subjekt. Text upraven tak, že přednostní přístup nesmí být 

k „výsledkům činnosti“. 

 

Ad 2) Neakceptováno. 

S ohledem na výše uvedené nelze připomínce vyhovět. 

Vnitřní předpis žadatele o nakládání s výsledky výzkumu a vývoje 

je podpůrným dokumentem k čestnému prohlášení, který 

umožňuje posoudit, zda šíření výsledků je hospodářskou nebo 

nehospodářskou činností. 
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Odůvodnění: 

Na státní nebo veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné 

instituce, organizační složky státu nebo organizační 

jednotky ministerstva zabývající se výzkumem a vývojem a 

státní příspěvkové organizace nemohou uplatňovat 

rozhodující vliv podniky jako podílníci nebo členové (viz 

definice výzkumné organizace), protože u těchto právních 

forem se jimi podniky nemohou stát. 

U uchazečů, u kterých podniky mohou uplatňovat 

rozhodující vliv jako podílníci nebo členové, nesmí mít 

přednostní přístup nejen k výsledkům základního výzkumu, 

průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje, ale 

i k výsledkům ostatních nehospodářských činností, jako je 

vzdělávání nebo veřejné šíření výsledků výzkumu (viz bod 

19 písm. a) Rámce). 

Vnitřní předpis žadatele o nakládání s výsledky se zákazem 

přednostního přístupu podniků, jež na uchazeče mohou 

uplatňovat rozhodující vliv, přímo nesouvisí, tento předpis 

musí mít všichni uchazeči (viz § 16 odst. 3 zákona č. 

130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dokládá se 

jím něco jiného – to, že využití výsledků je možné zejména 

výukou, veřejným šířením výsledků výzkumu na 

nevýlučném a nediskriminačním základě nebo transferem 

znalostí (viz § 16 odst. 3 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů). 

Zásadní připomínka 

k § 2 odst. (1) nové písm. d) 

Návazně na předchozí připomínku žádáme o doplnění 

nového písm. d): 

využití výsledků je možné výukou, veřejným šířením 

výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním 

základě nebo transferem znalostí, a to vnitřním předpisem 

žadatele upravujícím způsob nakládání s výsledky 

výzkumu a vývoje. 

Vysvětleno. 

Přípustné formy šíření výsledků výzkumu (výuka, publikování, 

transfer znalostí) jsou předmětem kritéria uvedeného pod písm. a). 

Připomínka nesměřuje k definičním znakům výzkumné 

organizace, požadavek na veřejné šíření výsledků na nevýlučném 

a nediskriminačním základě je podmínka pro veřejné financování 

z hlediska slučitelnosti, což není předmětem úpravy tohoto 

nařízení vlády. 
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Odůvodnění: 

Vnitřní předpis žadatele o nakládání s výsledky musí mít 

všichni uchazeči (viz § 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů) a dokládá se jím to, že 

využití výsledků je možné zejména výukou, veřejným 

šířením výsledků výzkumu na nevýlučném 

a nediskriminačním základě nebo transferem znalostí (viz § 

16 odst. 3 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). 

Zásadní připomínka 

k § 3 odst. (1) 

Žádáme o následující změnu ustanovení § 3 odst. (1): 

(1) Ministerstvo provede zápis do seznamu, změnu 

v zápisu nebo výmaz ze seznamu bez zbytečného odkladu 

po té, co do 30 kalendářních dnů od jejího doručení 

vyhovělo žádosti o zápis do seznamu nebo ji zamítlo. Ve 

stejných lhůtách postupuje ministerstvo při, jakož i o 

žádosti o zápisu změny nebo výmazu. 

Odůvodnění: 

Zákon č. 500/2014 Sb., správní řád, stanoví v § 6 odst. 1: 

„1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. 

Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě 

nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, 

použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před 

nečinností (§ 80).“ 

Předložený návrh nařízení vlády nikde neuvádí, v jaké 

lhůtě vyhoví (nebo nevyhoví) žádosti uchazeče o zápis. Jak 

v zájmu uchazečů, ale i MŠMT samotného, by měla být 

specifikována lhůta, ve které rozhodne o žádosti uchazeče 

podle § 33a odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (tj. ji vyhoví nebo ji zamítne). 

V případě, že MŠMT nepovažuje tuto lhůtu v roce 2017 

(kdy po nabytí účinnosti nařízení o zápis k 1. 7. 2017 

zřejmě požádá minimálně 265 stávajících výzkumných 

Vysvětleno.  

V souladu s ustanovením § 33a odst. 7 se v řízení o zápisu do 

seznamu výzkumných organizací použijí ustanovení správního 

řádu (včetně lhůt). Lhůty nelze měnit ani přechodným 

ustanovením. Pokud jde o povinnost provedení zápisu, jedná se o 

technickou záležitost (nikoliv správní řízení), zápis se provede bez 

zbytečného odkladu. 
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organizací) za reálnou, může ji pro r. 2017 upravit 

přechodným ustanovením. 

Zásadní připomínka 

k § 5 odst. (2) 

Žádáme o následující doplnění text § 5 odst. 2: 

(2) Přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsob jejich 

užití zpracovaný na formuláři podle odstavce 1 se 

předkládá ministerstvu k založení do sbírky listin 

nejpozději do 6 měsíců po skončení kalendářního roku. 

Poprvé se formulář podle odstavce 1 předkládá za rok 

2017. 

Odůvodnění 

Z textu odst. 2 (do 6 měsíců od skončení kalendářního 

roku) a navrženého nabytí účinnosti nařízení (od 1. 

července 2017) sice nepřímo vyplývá, že formulář se 

poprvé předkládá až za rok 2017, ale toto by mělo být 

jednoznačně v nařízení stanoveno (lze uvést 

i v přechodných ustanoveních). 

Akceptováno jinak. 

Z povahy ustanovení zjevně plyne, že je to za období, po které 

byla výzkumná organizace zapsána v seznamu, tj. např. výzkumné 

organizace zapsané do seznamu v r. 2017 předkládají přehled 

poprvé za r. 2017, a to do 30. 6. 2018. Informace byla doplněna do 

odůvodnění. 

Zásadní připomínka 

k Příloze č. 1  

Z formuláře v Příloze č. 1 v části A žádáme vypustit druhý 

řádek „Příjmy ze smluvního výzkumu“. 

Odůvodnění 

Smluvní výzkum není součástí transferu znalostí. V bodu 

19 písm. b) Rámce jsou činnosti v rámci transferu znalostí 

explicitně uvedeny jako nehospodářské činnosti 

(„Nehospodářská povaha těchto činností zůstává 

zachována …“) a v definici transferu znalostí v bodu 15 

písm. r) Rámce se uvádí „spolupráce při výzkumu …“. 

Naproti tomu podle bodu 27. Rámce se explicitně smluvní 

výzkum a poskytování služeb nepovažují za formy 

spolupráce a tedy ani transferu znalostí. Obdobně i podle 

Akceptováno. 

Smluvní výzkum byl vypuštěn. 
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dalších ustanovení (viz pozn. pod čarou č. 5 Rámce) se 

poskytování služeb v oblasti výzkumu a vývoje a výzkum a 

vývoj prováděný jménem podniků se nepovažují za 

nezávislý výzkum a vývoj. 

Zásadní připomínka  

k § 6 Účinnost 
Žádáme o doplnění přechodného ustanovení, které vymezí 

postavení stávajících výzkumných organizací od 1. 

července 2017 do doby, kdy MŠMT rozhodne o žádosti 

uchazeče podle § 33a odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (tj. ji vyhoví nebo ji zamítne), 

resp. do zápisu do seznamu výzkumných organizací. 

Odůvodnění 

Uchazeči budou moci požádat o zápis nejdříve nabytím 

účinnosti nařízení, tj. dnem 1. července 2017. Stejným 

dnem ale nabývá účinnosti § 33a zákona č. 130/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Je tedy nezbytné upravit 

přechodné období, kdy sice seznam výzkumných 

organizací jako informační systém veřejné správy bude 

právně účinný, ale fakticky nebude existovat. 

Vysvětleno.  

Seznam výzkumných organizací vedený RVVI nemá oporu 

v zákoně č. 130/2002 Sb. Ani zákon č. 194/2016 Sb. postavení 

výzkumných organizací zapsaných v seznamu vedeném RVVI 

nijak neřeší. Prováděcí nařízení vlády tudíž musí hledět na 

všechny žadatele, resp. výzkumné organizace stejně. Postavení 

výzkumných organizací před a po nabytí účinnosti nařízení vlády 

obsažené v odůvodnění bylo rozvedeno. 

 

Hospodářská 

komora ČR 

Zásadní připomínka 

Není zohledněna Metodika vykazování hospodářských 

činností z hlediska veřejné podpory  

v rámci OP VVV MŠMT ze dne 1. 1. 2017, kde je 

specifikováno nastavení výpočtu hospodářské  

a nehospodářské činnosti příjemce. Provázanost s tímto 

dokumentem je nezbytná pro zachování konzistentnosti 

dat. Doporučujeme do dokumentu tuto metodiku zohlednit. 

Vysvětleno. Připomínkové místo bere na vědomí 

způsob vypořádání připomínky. 

Připomínka se netýká předmětu úpravy návrhu nařízení vlády. 

Materiál neupravuje podmínky poskytování podpory, resp. její 

slučitelnosti s vnitřním trhem. 

Zásadní připomínka 

Upozorňujeme na to, že rozdělení nákladů a příjmů 

v Příloze č. 1 na jednotlivé oblasti VaVaI není v souladu s 

reálným vedením projektů, a tedy rozdělení na tyto položky 

nebude vypovídající. Chybí jakákoliv specifikace 

jednotlivých položek ve smyslu jasného určení rozdělení 

Akceptováno jinak. 

Na základě ostatních připomínek byla příloha upravena. Účelem 

přílohy je poskytnout informaci o výši příjmů z transferu znalostí 

a způsobu (účelu) jejich užití.   
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jednotlivých výdajů a příjmů. 

Zásadní připomínka 

k Příloze č. 1 

Zákonné zmocnění zakotvené v § 33a odst. 10 zák. č. 

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, 

hovoří o tom, že prováděcí právní předpis má stanovit 

způsob vykazování příjmů z transferu znalostí. Příloha č. 1 

navrhovaného vládního nařízení nicméně hovoří i o použití 

těchto příjmů, tedy o výdajích, což jde ovšem nad rámec 

zákonného zmocnění. 

Odůvodnění: 

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 

(2014/C 198/01), dále též „Rámec 2014“,  

v bodě 19 písm. b) stanoví, že veškerý zisk z transferu 

znalostí má být reinvestován do primárních činností 

výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury, 

kterými jsou činnosti uvedené v písm. a) - vzdělávání, 

nezávislý VaV a veřejné šíření výsledků. Jestliže 

zákonodárce nedal vládě zmocnění k tomu, aby po 

výzkumných organizacích požadovala, jaké výdaje byly 

spojeny s použitím příjmů z transferu znalostí, navrhujeme, 

aby „Přehled výše příjmů z transferu znalostí“ obsahoval 

pouze čestné prohlášení statutárního zástupce výzkumné 

organizace, že příjmy byly reinvestovány do primárních 

činností výzkumné organizace. Takové čestné prohlášení 

by mělo být z hlediska bodu 19 písm. b) Rámce 2014 

dostačující. 

Vysvětleno. Připomínkové místo bere na vědomí 

způsob vypořádání připomínky. 

Vykazováním příjmů z transferu znalostí se rozumí jak 

vykazování výše příjmů z transferu znalostí, tak i způsobu (účelu) 

jejich užití. Způsob (účel) užití příjmů z transferu znalostí je 

podstatnou informací pro poskytovatele pro posouzení podmínek 

pro poskytnutí podpory a podmínek slučitelnosti veřejného 

financování s vnitřním trhem. 

 

Zásadní připomínka 

k Příloze č. 1 

Struktura výše příjmů v části A tabulky neodpovídá Rámci 

2014. 

Odůvodnění: 

Rámec 2014 totiž příjmy ze smluvního výzkumu 

Akceptováno.  

Smluvní výzkum byl z přílohy vypuštěn. Příloha byla upravena. 
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nepovažuje za příjmy z transferu znalostí, neboť 

kontrahovaný výzkum je pojímán jako hospodářská činnost 

upravená v bodech 25 až 26 Rámce 2014 a má vlastní 

pravidla ohledně použití příjmů a výdajů. Obdobně nelze 

za transfer znalostí považovat šíření výsledků VaV (byť z 

něj případně vyplývají příjmy). Veřejné šíření výsledků 

VaV je totiž považováno za primární činnost výzkumné 

organizace dle bodu 19 písm. a) Rámce 2014 a vůbec z 

hlediska státní podpory VaV nejde o hospodářskou činnost. 

Navrhujeme proto tyto kolonky z tabulky A zcela vypustit. 

Zásadní připomínka 

k Příloze č. 1 

Struktura užití příjmů v části B tabulky neodpovídá Rámci 

2014. 

Odůvodnění: 

Pokud odhlédneme od překročení zákonného zmocnění 

ohledně požadování vykázání výdajů (jak již bylo uvedeno 

zákon č. 130/2002 Sb. v § 33a odst. 10 o vykazování 

výdajů nehovoří a stanoví pouze možnost požadovat 

vykázání příjmů), jsou opět problematické tyto kategorie 

výdajů: výdaje na provádění VaVaI; výdaje na publikování 

výsledků VaVaI; výdaje na šíření výsledků VaVaI formou 

výuky. Uvedené činnosti totiž dle bodu 19 písm. a) Rámce 

2014 spadají pod primární činnosti výzkumné organizace, 

nikoliv pod transfer znalostí, který je z hlediska dělby 

hospodářských a nehospodářských činností uveden v bodě 

19 písm. b) Rámce 2014. 

Akceptováno. 

Příloha upravena tak, aby vypovídala o tom, do jakých činností 

jsou investovány příjmy z transferu znalostí. 

Zásadní připomínka 

k Příloze č. 1 

Požadujeme Přílohu č. 1 doplnit ve smyslu níže uvedeného 

odůvodnění: 

Není jasné, z jakých čísel by měly výzkumné organizace 

typu univerzit při vyplňování přílohy vycházet, když pojmy 

použité v Příloze č. 1 vůbec nekorespondují s terminologií 

Vysvětleno. Připomínkové místo bere na vědomí 

způsob vypořádání připomínky. 

Připomínka není určitá a nenavrhuje žádné konkrétní řešení. 

Příloha neupravuje účetní vykazování (prakticky není možné 

zohlednit rozdílné účetní systémy všech forem výzkumných 

organizací). Příloha byla upravena. Výzkumná organizace příloze 

vykazuje výši příjmů z transferu znalostí, který je definován 
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ohledně rozdělení nákladů a výnosů neinvestičního 

rozpočtu veřejné vysoké školy jako je příspěvek na 

vzdělávací činnost, specifický výzkum, doplňková činnost 

atd., nebo s kategoriemi zdrojů financování u investičního 

rozpočtu. Zejména u výdajů tak není zřejmé, z jakých 

kategorií by měly veřejné vysoké školy požadovaná čísla 

generovat.  

v Rámci, a účel, ke kterému byly tyto příjmy použity, přičemž 

kategoriemi užití jsou primární nebo jiné činnosti výzkumné 

organizace. 
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