
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem 1. místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj 

a inovace prof. Ing. P. Dvořáka, CSc. dne 2. 6. 2020, s termínem dodání stanovisek do 23. 6. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

Bez připomínek.       

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

Bez připomínek.       

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

1. K čl. I 

K úvodní větě 

Do úvodní věty doporučujeme doplnit novelu nařízení 

vlády. 

Akceptováno. 

Upraveno. 

2. K čl. I 

K bodu 1 

Úvodní část bodu 1 navrhujeme uvést v tomto znění: 

„1. V § 1 odst. 1 písmeno a) zní:“. 

Akceptováno. 

Upraveno. 

3. K čl. I 

K bodu 2 

Slova „O udělení národní ceny vlády“ doporučujeme 

nahradit slovem „vlády“, neboť je zde uveden zbytečně 

velký počet slov a slovo „vlády“ je ve větě první dosud 

užito pouze jednou. 

Akceptováno. 

Upraveno. 
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4. K čl. I 

K bodu 3 

Na konci bodu doporučujeme uvést tečku. 

Akceptováno. 

Upraveno. 

5. K čl. II 

K účinnosti 

Doporučujeme dát ustanovení o účinnosti do souladu se 

zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno. 

Upraveno. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Bez připomínek.       

Ministerstvo 

obrany 

Bez připomínek.       

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

6. K článku I  - novelizačnímu bodu 2:  

MZV dává ke zvážení ve spojení „slova „O udělení národní 

ceny vlády“ vkládají“ vypustit slova „O udělení národní 

ceny“, tzn. výsledný text předmětného novelizačního bodu 

by zněl:  

„2. V § 1 odst. 2 větě první se za slovo „vlády“ vkládají 

slova „nebo ceny vlády nadanému studentovi“.“. 

 

Jelikož slovo „vlády“ se v první větě ust. § 1 odst. 2 

objevuje toliko jednou, je nadbytečné v novelizačním bodě 

určovat místo, kam se doplňovaný text vkládá, vícero 

slovy. 

Akceptováno. 

Upraveno. 

7. K článku II - ustanovení o nabytí účinnosti 

navrhovaného předpisu:  

MZV doporučuje v ustanovení o účinnosti navrhovaného 

nařízení vlády zohlednit ust. § 3 odst. 3 a 4 zákona 

č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. Jeho poslední novela 

provedená zákonem č. 77/2019 Sb., jež nabyla účinnosti 

dnem 31. prosince 2019, totiž přinesla zásadní změnu 

úpravy nabývání účinnosti právních předpisů – k jinému 

datu než k 1. lednu či 1. červenci kalendářního roku lze 

Akceptováno. 

Upraveno. 
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stanovit nabytí účinnosti jen výjimečně (podle věty první 

odstavce 4 tak tomu může být pouze „ve zvlášť 

výjimečných případech“, vyžaduje-li to naléhavý obecný 

zájem). 

Úřad vlády 

ČR Odbor 

kompatibility 

8. Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhu se v širších souvislostech dotýká oblast veřejných 

podpor EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V této 

oblasti je možné zmínit zejména  

- čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie; 

- 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 (obecné nařízení o 

blokových výjimkách), ve znění nařízení Komise 

(EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017; 

- nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 

prosince 2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na podporu de minimis; 

- případně i Rámec pro státní podporu výzkumu, 

vývoje a inovací (2014/C 198/01). 

 

Předkladatel v obecné části odůvodnění na str. 3 a 4 uvádí 

argumenty pro to, proč jím navržené oceňování výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací nenaplňuje veškeré 

znaky veřejné podpory podle čl. 107 SFEU a nezakládá 

tudíž nedovolenou státní podporu. 

Tyto závěry předkladatele nezpochybňujeme. 

Akceptováno. 

Doplněna důvodová zpráva v části I.C. 

Ministerstvo 

financí 

9. Čl. I, bodu 1: Bod je třeba formulovat takto: „1. V 

§ 1 odst. 1 písmeno a) zní: „a) vláda …“. Současně 

doporučujeme přesunout slovo „jako“ do úvodního textu 

písmene a) a současně toto slovo vypustit v bodě 1 i 2. 

Akceptováno. 

Upraveno. 

10. Čl. II : Upozorňujeme na § 3 zákona č. 309/1999 Akceptováno. 
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Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve 

znění pozdějších předpisů, podle kterého právní předpisy 

nabývají účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci 

kalendářního roku, jiný den nabytí účinnosti lze stanovit 

jen, pokud to vyžaduje naléhavý obecný zájem. Je tedy 

třeba buď nabytí účinnosti nařízení vlády upravit na 1. 

leden 2021 (nabytí účinnost od 1. července 2020 se nám 

nejeví vzhledem k datu ukončení meziresortního 

připomínkového řízení reálné), nebo v důvodové zprávě 

uvést, z jakého důvodu se navrhuje účinnost dřívější. 

Upraveno. 

Ministerstvo 

kultury 

Bez připomínek.       

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

11. K Čl. I, bodu 1: 

Vzhledem k tomu, že nařízení vlády č. 71/2013 Sb. u 

ocenění podle § 1 odst. 1 písm. a) bod 1. i u ocenění podle 

§ 1 odst. 1 písm. b) uvádí nejen výši ocenění, ale i jeho 

formu, doporučujeme rovněž u nově zaváděné ceny vlády 

nadanému studentovi uvést, v jaké formě může být cena 

udělena. 

Dále doporučujeme upravit znění bodu 1, a to následujícím 

způsobem: 

„1. V § 1 odst. 1 písmeno a) zní: …“. 

Akceptováno. 

Upraveno. 

12. K Čl. II, účinnost: 

Upozorňujeme na novelizované ustanovení § 3 zákona č. 

309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 

smluv, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. Od 31. prosince 

2019 nabývají právní předpisy nově účinnosti k 1. lednu 

nebo k 1. červenci kalendářního roku. Pouze v případě 

naléhavého obecného zájmu, lze ve zvlášť výjimečných 

případech stanovit dřívější den nabytí účinnosti. Dle 

našeho názoru však důvodová zpráva neobsahuje žádné 

odůvodnění naléhavého obecného zájmu, který by 

odůvodňoval dřívější přijetí předloženého nařízení. 

Akceptováno. 

Upraveno. 
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Doporučujeme tedy dát účinnost do souladu 

s novelizovaným § 3 zákona č. 309/1999 Sb. 

Úřad vlády 

ČR Vedoucí 

Úřadu vlády 

Bez připomínek.       

Ministerstvo 

zemědělství 

Bez připomínek.       

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

Bez připomínek.       

Technologická 

agentura ČR 

13. Předmětný návrh novelizace navazuje pouze na cíle 

a opatření koncepcí končící v roce 2020 - Koncepce 

podpory mládeže na období 2014-2020, Koncepce podpory 

rozvoje nadání a péče o nadané na období let  

2014-2020 a aktualizovaná Národní politika výzkumu, 

vývoje a inovací na léta 2016 – 2020.  

 

Doporučujeme do důvodové a předkládací zprávy doplnit, 

že daná iniciativa bude provázána rovněž na cíle a opatření 

plánované v navazujících verzích těchto koncepcí. I přesto, 

že zmíněné koncepce nejsou prozatím úplně finalizované, 

považujeme za vhodné tuto provazbu doplnit a poukázat 

tak na to, že činnost bude nadále vykonávána v souladu se 

strategickým směřováním v následujících letech. 

Akceptováno. 

Doplněna předkládací zpráva a důvodová zpráva v části I.A. 

Ministerstvo 

vnitra 

14. K čl. II – k účinnosti: 

S ohledem na to, že není nijak odůvodněn naléhavý obecný 

zájem na jiném datu nabytí účinnosti nařízení vlády, 

navrhujeme upravit datum nabytí účinnosti v souladu 

s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o 

Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

tedy k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku. 

V případě, že má předkladatel důvody pro to, aby právní 

předpis nabyl účinnosti odchylně od obecného pravidla 

jednotných dnů účinnosti, pak musí tento naléhavý obecný 

Akceptováno. 

Upraveno. 
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záměr doplnit do odůvodnění. 

15. K čl. I:  

V úvodní větě doporučujeme za slovo „inovací“ vložit 

slova „, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.“. 

Akceptováno. 

Upraveno. 

16. K čl. I bodu 1 – k § 1 odst. 1 písm. a):  

S ohledem na č. 57 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel 

vlády navrhujeme upravit novelizační větu následujícím 

způsobem: „V § 1 odst. 1 písmeno a) zní:“. 

Akceptováno. 

Upraveno. 

17. K čl. I bodu 2 – k § 1 odst. 2:  

V novelizační větě doporučujeme slova „větě první“ 

vypustit pro nadbytečnost. 

Neakceptováno. 

Upraveno dle připomínky č. 3. (MMR) a č. 6 (MZV) 

18. K čl. I bodu 3 – k § 3 odst. 2: 

Upozorňujeme na chybějící tečku na konci textu 

novelizačního bodu. 

Akceptováno. 

Upraveno. 

Akademie věd 

ČR 

19. Zásadní připomínka 

K ust. § 1 odst. 1 písm. a), k bodu 2:  

 

V ust. § 1 Věcné nebo finanční ocenění mimořádných 

výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

v odst. (1) písm. a) je v bodě 2 navržena cena vlády 

nadanému studentovi ve výši 50 000 Kč. 

 

Ocenit nadaného studenta je sice vždy dobré, ale 

navrhovaný záměr by měl také obsahovat úvahu o 

realizaci. Výběr jednoho studenta z návrhů za Akademii 

věd ČR, za vysoké školy i za další instituce, který 

ve výsledku povede k ocenění pouze jednoho studenta, 

vyvolá administrativní činnosti, které svými náklady 

vysoce převýší výši odměny pro studenta.  

 

Nedoporučujeme proto novelizaci platného znění nařízení 

vlády, kterou obsahuje předložený návrh v připomínkovém 

řízení vzhledem k tomu, že proces výběru nadaného 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Na základě jednání se zástupci Akademie věd ČR byla zásadní 

připomínka změněna na doporučující. 

Výše finančního ocenění je dostatečná a způsob výběru bude 

odpovídat způsobu, jakým dochází k návrhům a výběru u jiných 

osobností, např. u národní ceny vlády. Výzva je prezentována 

elektronicky (na webu) a k výběru oceněného zasedne komise, 

jejíž členové se účastní této práce bezplatně. Náklady na realizaci 

tedy budou velmi nízké, nesrovnatelné s tím, co je vyjádřeno 

veřejným oceněním studenta. 
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studenta vyvolá podstatně větší náklady (skryté ve 

vyvolaných procedurách výběru) než je výše udělené ceny, 

a jedná se tedy o neefektivní způsob ocenění studentů. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

20. Doporučujeme uvést v celém materiálu do souladu, 

že cena vlády může být udělena nadanému studentovi, a to 

užitím formulace „nadanému studentovi“, která je uvedena 

v částech III. a V. materiálu. V jiných částech materiálu se 

totiž nachází i odlišné formulace pro toho, komu může být 

cena udělena („mladému nadějnému vědci“, 

„talentovanému studentovi“). 

Akceptováno částečně. 

Upraveno v relevantních případech. 

Ministerstvo 

dopravy 

Bez připomínek.       

V Praze 9. října 2020 

Vypracoval: Ing. Kateřina Machová Podpis: 
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