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VII.  
 

Teze návrhu prováděcího právního předpisu 
 
 
 
Změna nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací  
 

 
Ustanovení § 4 nařízení vlády č. 397/2009 Sb. upravuje obsah rejstříku informací 

o výsledcích vedených v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací. Pro účely naplnění 
povinností nově navrhovaných v § 12 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. a i pro účely plánovaného 
rozvoje informačního systému výzkumu, vývoje a inovací je nezbytné doplnit možnost vést 

v tomto rejstříku rovněž informace o údajích z výzkumu, a to v § 4 písm. g) předmětného 

nařízení vlády. 
 

Vyznačení navržené změny v platném znění dotčeného ustanovení: 
 
 

§ 4 
Údaje rejstříku informací o výsledcích 

(K § 32 odst. 3 zákona) 
 
 Údaje rejstříku informací o výsledcích zahrnují 

a) identifikační kód výsledku a jeho název v jazyce, v němž byl výsledek zveřejněn (dále 

jen „původní jazyk výsledku“), a v anglickém jazyce, 
b) identifikační kód projektu, jehož řešením výsledek vznikl, nebo informaci, že se jedná 

o výsledek dosažený převážně 
1. v rámci podpory specifického vysokoškolského výzkumu podle § 3 odst. 2 písm. c) 

zákona, podpory výzkumných organizací podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona, podpory 

na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji podle § 3 odst. 3 
písm. b) zákona, 

2. v rámci poskytnuté podpory nezahrnuté v bodě 1, nebo 
3. v rámci činností výzkumu, vývoje a inovací bez poskytnuté podpory, 

  
c) základní údaje podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 3 písm. a) bodu 1 o příjemci, popřípadě 

o dalším účastníkovi projektu, který výsledku dosáhl, 
d) celkový počet autorů, původců nebo jiných fyzických osob podílejících se na dosažení 

výsledku a majících obdobná práva k výsledku) (dále jen „tvůrci“), z toho počet tvůrců, 

kteří byli v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k příjemci nebo výzkumné 

organizaci, která je dalším účastníkem projektu, 
e) jména, příjmení a rodná čísla tvůrců, a nejsou-li tvůrci státními občany České republiky, 

jejich jména, příjmení, státní příslušnost a rodná čísla nebo, pokud jim nebyla přidělena, 

identifikační kódy, 
f) výčet jmen tvůrců ve formě uvedené v publikaci nebo jiném druhu výsledku, 
g) druh výsledku, kterým jsou publikace, předvádění prováděné přímými akcemi, údaje 

z výzkumu, výsledky chráněné na základě jiného právního předpisu6), výsledky 

uplatněné na trhu nebo jiné produkty; pouze v případě výsledků obsahujících utajované 
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informace podle jiného právního předpisu7) je za druh výsledku považována též 

výzkumná zpráva, 
h) popis výsledku v původním jazyce výsledku a v anglickém jazyce, 
i) údaje blíže určující daný výsledek, 
j) obor výsledku, 
k) údaje o uplatnění výsledku podle § 31 odst. 6 zákona včetně roku uplatnění výsledku, 
l) stupeň důvěrnosti údajů, 
m) údaje stanovené správcem jednoznačně identifikující předávaný soubor údajů, 
n) další údaje vztahující se k podpoře stanovené jinými právními předpisy5) nebo 

mezinárodními závazky České republiky. 
 ___________________  
5) Například zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
6) Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech 

a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií 

polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona 

č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb., 

zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, 

průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě 

pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších 

předpisů. 
7) Například zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBRYFQ81O)


	Změna nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací



