III.
Návrh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne
o zápisu do seznamu výzkumných organizací

Vláda nařizuje podle § 33a odst. 10 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):

§1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje
a) kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné organizace do seznamu výzkumných
organizací (dále jen „seznam“) a způsob jejich posouzení,
b) podmínky pro změny v zápisu a výmaz ze seznamu,
c) obsah sbírky listin,
d) způsob vykazování příjmů z transferu znalostí1) výzkumných organizací zapsaných
v seznamu.

§2
Způsob prokázání splnění podmínek rozhodných pro zápis do seznamu

(1) Žadatel v řízení o zápisu do seznamu prokazuje, že
a) 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,
b) vede oddělené účetnictví pro financování, náklady a příjmy hospodářských činností,
jsou-li vykonávány a žadatel k nim využívá stejné vstupy, a to dokumenty, ze kterých
vyplývá náležité rozdělení financování nákladů a příjmů na hospodářské a
nehospodářské činnosti,
c) k výsledkům základního výzkumu, průmyslového výzkumu nebo experimentálního
vývoje nemají přednostní přístup podniky2), jež na něj mohou uplatňovat rozhodující
1)

Část 1.3. bod 15 písm. v) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
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vliv, a to vnitřním předpisem žadatele upravujícím způsob nakládání s výsledky
výzkumu a vývoje 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.
(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).
(3) Pokud žadatel není zapsán ve veřejném rejstříku nebo nelze-li z dokumentů v něm
uvedených zjistit předmět jeho činnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen „ministerstvo“) si od žadatele vyžádá ověřenou kopii, ne starší než 90 kalendářních dnů,
zakladatelského právního jednání nebo jiného obdobného dokumentu prokazujícího předmět
činnosti nebo jejich doplnění.
(4) Není-li dokument podle odstavce 1 vyhotoven v českém jazyce, může si ministerstvo
vyžádat překlad této listiny do českého jazyka provedený tlumočníkem zapsaným do seznamu
znalců a tlumočníků.

§3
Provedení zápisu do seznamu, zápisu změny, výmazu a podmínka výmazu ze seznamu
(1) Ministerstvo provede zápis do seznamu, změnu v zápisu nebo výmaz ze seznamu bez
zbytečného odkladu po té, co vyhovělo žádosti o zápis do seznamu, jakož i o žádosti o
zápisu změny nebo výmazu.
(2) Zjistí-li ministerstvo, že výzkumná organizace přestala splňovat podmínky rozhodné
pro zápis do seznamu, vyzve výzkumnou organizaci ke zjednání nápravy. Nezjedná-li
tato výzkumná organizace nápravu ve lhůtě stanovené ministerstvem, ministerstvo
rozhodne o výmazu výzkumné organizace ze seznamu.

§4
Sbírka listin
(1) Sbírka listin obsahuje dokumenty prokazující splnění podmínek rozhodných pro zápis
do seznamu podle § 2 odst. 1 a dokumenty podle § 5.
(2) Do sbírky listin se zakládá i překlad listiny uvedené v § 2 odst. 1, pokud si
ministerstvo takový překlad vyžádalo.

§5
2)

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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Způsob vykazování příjmů z transferu znalostí výzkumných organizací zapsaných
v seznamu
(1) Výzkumná organizace zapsaná v seznamu vykazuje příjmy z transferu znalostí a
způsob jejich užití za předchozí kalendářní rok na formuláři uvedeném v příloze č. 1
tohoto nařízení.
(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.
(3) Výzkumná organizace zapsaná v seznamu nevykazuje příjmy z transferu znalostí a
způsob jejich užití podle odstavců 1 a 2, pokud její výroční zpráva nebo jiný obdobný
dokument o hospodaření zahrnuje přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsob
jejich užití a je založena ve sbírce listin veřejného rejstříku.

§6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.

Příloha č. 1
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Přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsob jejich užití za rok ………..

Název výzkumné organizace
IČ
A. Výše příjmů z transferu znalostí (v Kč)
Příjmy z licenčních smluv
Příjmy ze smluvního výzkumu
Příjmy za konzultace, odborné poradenství a expertní
činnost
Příjmy ze vzdělávacích kurzů pro aplikační sféru
Příjmy z šíření výsledků výzkumu nakladatelskou činností
Jiné - specifikujte
Celkem
B. Užití příjmů z transferu znalostí (v tis. Kč)
Výdaje na provádění VaVaI
Výdaje na publikování výsledků VaVaI
Výdaje na zajištění práv k výsledkům VaVaI
Výdaje na šíření výsledků VaVaI formou výuky
Jiné - specifikujte
Celkem

V …………………… dne ……………….

………………………………
podpis statutárního zástupce
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