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IV. 

Odůvodnění 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

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

experimentálního vývoje a inovací, stanovuje základní podmínky pro udělování dvou typů 

ocenění 

 ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  

a 

 ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Konkrétně stanovuje, kdo tato ocenění uděluje, kdo a v jaké výši o nich rozhoduje, specifikuje 

rozpočtové kapitoly, ze kterých jsou finanční prostředky na ocenění poskytovány, 

a v neposlední řadě určuje, komu a za jaké aktivity lze tato ocenění udělit.  

S rostoucím důrazem na výzkum, vývoj a inovace jako jeden ze základů budoucí prosperity 

a konkurenceschopnosti české ekonomiky vystupuje do popředí otázka lidských zdrojů, tedy 

otázka podpory vědecké kariéry vědeckých a vývojových pracovníků. Stávající právní úprava 

popularizuje úspěchy ve výzkumu, vývoji a inovacích, kterých dosáhli seniorní zaměstnanci 

výzkumných organizací, a aktivity zaměřené na popularizaci vědy.  

Podpoře talentované mládeže se věnují Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 

a Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014-2020, které deklarují, 

že Česká republika směřuje ke vzdělávacímu systému, který stimuluje maximální rozvoj 

a plné využití potenciálu všech žáků, včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního 

věku, přičemž tato podpora je dlouhodobá a systematická, zahrnuje oblasti formálního, 

zájmového i neformálního vzdělávání. Oblasti nadání a nadaných žáků a studentů se přímo 

věnuje jeden z hlavních cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020, jímž je 

přispívat k rozvoji talentu dětí a mládeže těmito třemi opatřeními: (1) podporovat vytváření 

podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže v rámci formálního, zájmového a neformálního 

vzdělávání; (2) podporovat dlouhodobou a systematickou práci s talentovanými dětmi 

a mládeží; (3) podporovat nabídku akcí, které podněcují využívání kreativního a inovativního 

potenciálu dětí a mládeže. Uvedená opatření vyústila v program Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy Talnet, který je určen pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem 

o přírodní a technické vědy i pro jejich učitele z celé České republiky.  Talnet nabízí 

vzdělávací, badatelské a komunikační aktivity z různých oborů fyziky, matematiky, chemie, 

biologie, geografie a technických disciplín šité na míru zvídavým.  

Technologická agentura České republiky uskutečňuje Program ZÉTA, zaměřený na podporu 

spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček 

akreditovaných studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných 

pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let. Cílem programu je zapojení studentů a mladých 

výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků 

v praxi, zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora 

takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.  
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Chce-li česká vědecká obec uspět, je nutné mladé talentované studenty podporovat. Z tohoto 

důvodu Rada pro výzkum, vývoj a inovace navázala na výše uvedené aktivity a přihlásila se 

na svém zasedání na začátku září 2019 k podpoře studentů s talentem pro vědeckou práci 

a začala hledat způsob, jak tuto podporu vyjádřit. Jednou z možností je udělení ceny vlády pro 

zvláště talentovaného studenta či studentku.  

Účelem předmětného návrhu je proto zakotvit možnost ocenit vedle vynikajících výsledků 

výzkumných pracovníků a činnosti dalších osob, které se dlouhodobě zajímají o oblast 

výzkumu, vývoje a inovací, ať již v rámci své profese nebo je k tomu vede soukromý zájem, 

a významnou měrou se podílejí na šíření nových znalostí např. tím, že populárně naučně 

informují veřejnost o nejnovějších vědeckých či výzkumných poznatcích, nových objevech, 

technologiích a inovacích, pomáhají výzkumným pracovníkům šířit a propagovat jejich 

výsledky, zvyšují povědomí české společnosti o problematice výzkumu, vývoje a inovací 

a obecně tak přispívají svými výstupy k významnému rozvoji, propagaci a popularizaci 

výzkumu, vývoje a inovací, také studenty, kterým se již podařilo prokázat talent 

 ve výzkumné práci, a podpořit je v budoucí kariéře výzkumného pracovníka.  

Navrhovaná novela souvisí s opatřením 13 aktualizované Národní politiky výzkumu, vývoje 

a inovací na léta 2016 – 2020, které je zaměřeno mimo jiné na mladé výzkumné pracovníky. 

Má-li být v České republice formováno prostředí stimulující vytváření a využití nových 

myšlenek a nápadů a má-li být zvýšena přitažlivost výzkumné a vývojové práce pro mladou 

generaci, je ocenění vynikajících výsledků dosažených ve výzkumu a vývoji jednou z cest, jak 

toho dosáhnout. Cíl - Vytvořit v ČR prostředí stimulující výzkum, vývoj a inovace – je rovněž 

jedním z cílů stanovených v Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky na 

léta 2016 – 2020, dle které je pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací důležité vytvořit 

proinovační prostředí, které bude nejen stimulovat podnikatelské a výzkumné aktivity, 

ale i vytvářet příznivé podmínky pro kultivaci zájmu o výsledky výzkumu, vývoje a inovací 

a působit pozitivně na všechny aktéry inovačního procesu i jejich spolupráci, přičemž 

důležitou roli v tomto procesu hraje také publicita. Stávající ocenění, které může udělit vláda 

jako tzv. národní cenu vlády, nebo ocenění propagace a popularizace, udělované předsedou 

Rady pro výzkum, vývoj a inovace, by tímto návrhem nebylo nijak dotčeno.  

 

B) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých zákonů (zákon 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“), k jehož provedení je navržena. 

Přímo na základě čl. 78 Ústavy ČR je vláda zmocněna k provedení zákona a v mezích zákona 

vydávat nařízení. Vláda tedy může, na rozdíl od vyhlášek ministerstev a jiných správních 

úřadů (viz čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR), vydávat nařízení k provedení konkrétního zákona, pokud 

to uzná za vhodné i bez výslovného zákonného zmocnění. V praxi tak záleží na dikci zákona, 

zda se v konkrétním případě jedná o ústavní právo vlády, nebo o její zákonnou povinnost 

vydat nařízení k provedení konkrétního zákona. Předkládaný materiál je tedy navrhován 

jednak na základě § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„rozpočtová pravidla“) a jednak k provedení § 3 odst. 3 písm. e) zákona o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, z něhož vyplývá oprávnění udílet ocenění mimořádných 
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výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a finanční ocenění propagace 

či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

 

C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie, pokud se na vztahy, jež mají být předmětem právní úpravy, vztahují 

Ačkoli opatření směřující ve prospěch fyzických osob obecně nezakládají veřejnou podporu, 

byla rovněž posuzována slučitelnost poskytovaných finančních ocenění ve vztahu 

k problematice nedovolené veřejné podpory.  

Podle čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) je nepřípustné, aby státy 

svou veřejnou podporou zvýhodňovaly určité podniky nebo určitá odvětví výroby, a tím 

narušovaly hospodářskou soutěž. Současně však platí, že některá podpora s vnitřním trhem 

Evropské unie je považována za slučitelnou, a to buď přímo ex lege nebo de jure (čl. 107 

odst. 2 SFEU - obecné výjimky, které zakotvují určité veřejné podpory automaticky slučitelné 

se společným trhem), nebo na základě rozhodnutí Komise (čl. 107 odst. 3 SFEU), nebo dle 

nařízení Komise vydaných na základě čl. 108 odst. 4 SFEU, které vymezují kategorie podpor, 

jež jsou vyňaty z povinného procesu notifikace.  

V daném případě tak bylo nezbytné posoudit, zda udělované ocenění konkrétním fyzickým 

osobám lze považovat za veřejnou podporu, která narušuje nebo by mohla narušit 

hospodářskou soutěž tím, že zvýhodní určité podniky nebo určitá odvětví výroby a ovlivní tak 

obchod mezi členskými státy. Pro posouzení, zda předmětná ocenění lze podřadit pod pojem 

veřejné podpory dle čl. 107 SFEU, bylo oceňování zkoumáno z hlediska 4 základních kritérií 

- definičních znaků veřejné podpory, které musí být splněny kumulativně:  

1. podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků,  

2. podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví podnikání a je selektivní, 

3. je ovlivněn obchod mezi členskými státy a 

4. je narušena nebo hrozí narušení soutěže.  

Ocenění lze poskytnout pouze fyzické osobě. Fyzickou osobu lze sice také v určitých 

případech dle evropských předpisů považovat za podnik (pokud vykonávají ekonomickou 

činnost), nicméně v daném případě není ocenění poskytováno na nebo pro ekonomické 

činnosti, není poskytováno ani za ekonomické činnosti, resp. není vázáno na konkrétní 

podnikatelskou činnost, ale vztahuje se výlučně k  činnosti nehospodářské povahy jednotlivce 

jako jsou primární vědecké a výzkumné činnosti, vzdělávání, provádění nezávislého výzkumu 

a vývoje s cílem získat nové poznatky a lépe pochopit konkrétní témata, veřejné šíření 

výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě, například prostřednictvím 

výuky, databází s otevřeným přístupem, veřejně přístupných publikací, apod.  

Ocenění je poskytováno ex post ve formě, která odpovídá spíše sociální výhodě jednotlivce 

(studenta), než veřejné podpoře typu dotace či jiného zvýhodnění poskytovaného organizaci 

jako podnikatelskému subjektu. Sociální charakter určitého opatření musí být odvozován 
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z pozice jednotlivých příjemců, kterými musejí být pouze fyzické osoby, nikoliv podniky, což 

je v daném případě naplněno.  

V tomto ohledu tak předmětné oceňování nenaplňuje veškeré znaky veřejné podpory 

dle čl. 107 SFEU, a nezakládá tak nedovolenou státní subvenci.  

Vzhledem k povaze ocenění a osobám, které mohou být takto oceněny, dospěl předkladatel 

k závěru, že předmětná úprava není v rozporu s předpisy Evropské unie upravujícími pravidla 

pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Návrh tedy není v rozporu s  právním řádem, 

judikaturou či právními zásadami Evropské unie. 

 

D) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Dle § 49 odst. 6 rozpočtových pravidel může organizační složka státu vynakládat peněžní 

prostředky na peněžní a věcná ocenění pouze v případě, stanoví-li tak právní předpis. Jde-li 

o ocenění udělované orgány moci výkonné, stanoví vláda nařízením druhy ocenění, 

podmínky, za kterých jsou udělována, a orgány, které je udělují. Zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací v ustanovení § 3 odst. 3 písm. e) předpokládá udělování 

věcných a finančních ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací nebo finančních ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací. Toto ustanovení současně ukládá vládě stanovit podmínky pro poskytování 

takových ocenění.  

Vedle předpokládaného institucionálního financování v uvedeném § 3 odst. 3 písm. e) zákona 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vychází předkládaný návrh také 

ze zákonem stanovené působnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která dle § 35 téhož 

zákona, jakožto odborný a poradní orgán vlády pro oblast výzkumu, vývoje a inovací, 

zabezpečuje vedle plnění úkolů explicitně stanovených v tomto zákoně také plnění dalších 

úkolů a povinností stanovených zvláštním právním předpisem nebo uložených vládou 

[viz § 35 odst. 2 písm. n)]. Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

obecně umožňuje [viz § 3 odst. 3 písm. e)], aby vláda stanovila podmínky pro ocenění na 

návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Rozpočtová pravidla obsahují v cit. § 49 odst. 6 

konkrétnější meze pro vydání nařízení, resp. ukládají vládě povinnost stanovit „druhy 

ocenění, podmínky, za kterých jsou udělována, a orgány, které je udělují“ v konkrétním 

případě, tj. když o ocenění rozhodují orgány moci výkonné. Radu pro výzkum, vývoj 

a inovace lze považovat za součást moci výkonné jak z hlediska jejího zařazení v systému 

státních orgánů (odborný a poradní orgán vlády jakožto nejvyššího orgánu moci výkonné), 

tak z hlediska skutečnosti, že je vybavena exekutivními kompetencemi podle § 35 odst. 2 

zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Z hlediska odbornosti 

a kompetentnosti zvolených subjektů lze tomuto modelu rovněž přisvědčit, neboť Rada pro 

výzkum, vývoj a inovace je jediným zákonem stanoveným odborným a poradním orgánem 

vlády, který metodicky zastřešuje a dál rozvíjí oblast výzkumu, vývoje a inovací. Vzhledem 

k tomu, že Radě pro výzkum, vývoj a inovace je poskytována institucionální podpora 

na náklady spojené s její činností [viz § 3 odst. 3 písm. f) zákona o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací ], je navrhováno, aby v rámci těchto nákladů bylo hrazeno 

rovněž finanční ocenění pro talentovaného studenta. 

Předkládaná úprava je tedy v souladu s § 49 odst. 6 rozpočtových pravidel ve spojení s § 3 

odst. 3 písm. e) a § 35 odst. 2 písm. n) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací. 
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Předkládaný návrh není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, se závazky České 

republiky podle čl. 10 Ústavy ani s dalšími mezinárodními smlouvami.  

 

E) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

Z navrhované právní úpravy nevyplývá zvýšení nároků na státní rozpočet ani na ostatní 

veřejné rozpočty. Návrh nevyvolá nárok na zvýšení výdajů státního rozpočtu, neboť náklady 

na ocenění pro talentovaného studenta udělované vládou na základě návrhu Rady 

pro výzkum, vývoj a inovace budou hrazeny z výdajů na výzkum, vývoj a inovace rozpočtové 

kapitoly Úřadu vlády České republiky v rámci stanovených výdajových limitů pro jednotlivé 

roky. Finanční prostředky na ocenění udělované podle navrhované změny nařízení nemohou 

být předmětem žádostí o navýšení rozpočtu. Navíc uvedené oprávnění udělovat ocenění je 

právem vlády, resp. předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace, a nikoli povinností, stejně 

tak finanční limity jsou stanoveny jako nejvyšší možné. Bude tedy vždy na zvážení 

a vyhodnocení, zda a v jaké výši bude rozhodnuto o udělení finančního ocenění konkrétnímu 

kandidátovi. 

Nová úprava rovněž nepředpokládá negativní sociální dopady, včetně dopadů na rodiny 

a na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny, ani dopady na životní prostředí. Na podnikatelské 

prostředí České republiky se taktéž žádný negativní hospodářský a finanční dopad 

nepředpokládá. Nepředpokládají se ani jiné negativní dopady. 

 

F) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná ani měněná právní úprava se nikterak nedotýká zákazu diskriminace, protože 

adresáty uložených povinností jsou orgány moci výkonné či jejich představitelé. 

Z předmětného nařízení vyplývají nenárokové výhody v podobě věcného či finančního 

ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací či finančního 

ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a to se 

rozšířením možností o udělení dalšího typu ocenění nemění. Návrh není diskriminační ani 

z hlediska evropských předpisů a obecného principu zákazu diskriminace v právu EU. 

Navrhovaná právní úprava je také v souladu se zásadou rovnosti mužů a žen. 

 

G) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaný materiál nemění nic na standardech ochrany soukromí a osobních údajů a sám 

o sobě tak nevyvolává žádné dopady na ochranu soukromí či osobních údajů. 
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H) Zhodnocení korupčních rizik  

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhované nařízení představuje převážně minimální zásahy, 

nepředpokládá se žádné zvýšení korupčních rizik.  

Předkládaný návrh je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat,  

stanovuje jednoznačně působnost, kompetence, podmínky a odpovědnost za udílení 

jednotlivých druhů ocenění, nově pak pro ocenění nadaného studenta. Rozhodování 

příslušných orgánů o udělení ocenění je omezeno limitem finančního nebo věcného ocenění.  

Vzhledem k tomu, že na příslušná ocenění nelze uplatňovat právní nárok, není realizace 

opravných prostředků proti rozhodnutí poskytovatelů, vlády či předsedy Rady pro výzkum, 

vývoj a inovace v daném případě relevantní. Udílení ocenění je však záležitostí veřejnou, 

tudíž je zde zajištěna určitá kontrola ze strany veřejnosti. Rozhodnutí o udělení ocenění budou 

zveřejňována na www stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace (www.vyzkum.cz).  

 

I) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

K předkládanému návrhu nebylo provedeno zhodnocení dopadů regulace podle obecných 

zásad. Výjimka z povinnosti vypracování RIA byla schválena ministryní spravedlnosti 

a předsedkyní Legislativní rady vlády dopisem čj. 16386/2020-UVCR s odvoláním se 

na zpracovaný přehled dopadů dle přílohy č. 1 Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace (RIA). 

Samotné nařízení č. 71/2013 Sb. je svým rozsahem poměrně stručné a navrhované změny jsou 

minimální. Návrh nemá negativní dopady na žádné subjekty ani na žádnou ze sledovaných 

oblastí. Návrh naopak rozšiřuje skupinu případných kandidátů na ocenění také o talentované 

studenty s předpoklady k výzkumné práci, kteří směřují ke kariéře výzkumného pracovníka. 

Není předkládán ve variantách, tudíž není možné hodnotit dopady těchto různých variant. 

Nulová varianta je v praxi shledávána jako příliš úzká co do případných kandidátů na ocenění. 

S ohledem na uvedené nebyla zpracována závěrečná zpráva RIA. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K Čl. I 

K bodu 1 (§ 1 odst. 1 písm. a) 

Důvodem změny je rozšíření možnosti udělit ocenění nejen jako národní cenu vlády, která je 

určena pro seniorního vědce a která se uděluje zpravidla za celoživotní vědecké dílo, 

o udělení ocenění i mladému nadějnému vědci. Vláda chce udělením ocenění začínajícímu 

vědci podpořit především budoucí vědecké pracovníky, nadané studenty uvažující o vědecké 

kariéře.  

Nestanovuje se žádné zaměření, aby vláda mohla výběrem oceněného zdůraznit určitý obor 

nebo určitou oblast výzkumu, na které se student podílel. 

Výše ocenění je přiměřená účelu a odpovídá výši obdobných cen udělovaných v projektu 

České hlavičky. 

 

K bodu 2 (§ 1 odst. 2) 

V § 1 odst. 2 se stanovuje způsob rozhodování o udělení příslušného ocenění. Dosud má vláda 

oprávnění rozhodnout pouze o udělení národní ceny vlády. Navrženou změnou se oprávnění 

vlády rozšiřuje i na možnost udělit ocenění nadanému studentovi.  

 

K bodu 3 (§ 3 odst. 2) 

V souvislosti s rozšířením možnosti ocenit cenou vlády nadaného studenta podle § 1 odst. 1 

písm. a) je nezbytné v § 3 upřesnit, co bude Rada posuzovat při výběru kandidáta na toto 

ocenění.  

 

K Čl. II 

Navrhuje se stanovit nabytí účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení nařízení vlády, neboť 

nejsou dány důvody pro okamžitou účinnost a vzhledem k předmětu úpravy ani důvody 

pro delší legisvakanci.  
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