
    

 

NAŔÍZENÍ VLÁDY 

ze dne 8. února 2016, 

kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 

Sb., k provedení § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona 

č. 110/2009 Sb.: 

 

Čl. I 

 

Nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, se mění takto: 

 

1. § 2 včetně nadpisu zní:  

„§ 2 

                                   Finanční ocenění propagace nebo popularizace výzkumu, 

                                                experimentálního vývoje a inovací 

 

     (1) Finanční ocenění propagace nebo popularizace výzkumu, experimentálního vývoje  

a   inovací podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací lze udělit 

fyzické osobě za významné dílo v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje  

a inovací, včetně jeho propagace nebo popularizace, nebo fyzické osobě, která se 

významnou měrou zasloužila o propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací tím, že publikovala, předávala nebo jinak populárně naučně šířila poznatky 

a znalosti v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací.  

     (2) Ocenění podle odstavce 1 může udělit  

a) předseda Rady jako Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace,  

b) kterýkoliv poskytovatel, z jehož rozpočtové kapitoly je poskytována podpora výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací.    

    (3) Ocenění podle odstavce 2 písm. a) je poskytováno z výdajů na výzkum, experimentální 

vývoj a inovace rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit v jednom 

kalendářním roce pouze jednou ve výši až 500 000 Kč. 

    (4) Ocenění podle odstavce 2 písm. b) je poskytováno z rozpočtové kapitoly 

poskytovatele, který o udělení ocenění rozhodl. V jednom kalendářním roce může 
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poskytovatel udělit i více ocenění, s tím, že souhrnná hodnota ocenění u tohoto 

poskytovatele v jednom kalendářním roce nesmí překročit 500 000 Kč.“.  

 

2. V § 3 odstavec 3 zní: 

„(3) Při výběru kandidáta na ocenění podle § 2 odst. 1 se posuzuje zejména počet, rozsah 

a kvalita popularizačních veřejných vystoupení a počet, rozsah a kvalita psaných 

popularizačních příspěvků, s tím, že se bere v úvahu dopad na veřejnost, a to zejména  

z hlediska podpory dlouhodobých perspektiv výzkumu, experimentálního vývoje  

a inovací.“. 

 

Čl. II 

Účinnost 

 Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 

 

 

 

 

Předseda vlády: 

 

Mgr. Sobotka v. r. 

 

 

 

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace: 

 

MVDr. Bělobrádek, Ph.D., MPA, v. r. 
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