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1.

Úvod

(1)

Podle § 35 odst. 2 písm. k) a l) 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., Rada
pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) zabezpečuje „zpracování návrhu střednědobého
výhledu podpory výzkumu, vývoje a inovací“ a „návrh výše celkových výdajů na výzkum, vývoj
a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení podle § 5a“.
Tato směrnice stanovuje rozsah návrhů předkládaných jednotlivými poskytovateli a způsob
předávání návrhů, a rovněž principy, podle kterých bude postupováno při přípravě návrhu
výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012
a 2013 (dále jen „návrh výdajů“) vyplývající z právních předpisů, a která jsou závazná pro Radu
i pro poskytovatele, kteří jsou správci kapitol státního rozpočtu, rozhodují o poskytnutí podpory
a tuto podporu poskytují.

(2)
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(3)

(4)

Návrh celkové výše výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace jednotlivých
rozpočtových kapitol a návrh výše výdajů v členění podle výzkumných organizací (toto
členění nebude uvedeno u rozpočtové kapitoly AV ČR, která provádí vlastní hodnocení)
podle § 5a odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. zašle Rada
poskytovatelům do 22. ledna 2010 po schválení zhodnocení výsledků dosažených
výzkumnými organizacemi v letech 2004 až 2008 (Hodnocení 2009). Výše jednotlivých
položek pak bude předmětem jednání mezi poskytovateli a Radou o jimi předložených
návrzích.
Rada dále upozorňuje, že termínem zahájení prací na přípravě návrhu výdajů (§ 5
odst. 2 věta první zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.) je termín
stanovený pro předání návrhu výdajů poskytovateli Radě, tj. 12. únor 2010.

2.

Základní podmínky a principy přípravy návrhu výdajů

(1)
-

Základními východisky pro přípravu návrhů výdajů jsou:
zákon 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 pozdějších předpisů;
Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice, schválená usnesením vlády ze
dne 26. března 2008 č. 287, ve znění usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 793;
návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010
s výhledem na léta 2011 a 2012, schválený usnesením vlády ze dne 29. června 2009 č. 838, ve
znění usnesení vlády ze dne 9. září 2009 č. 1175;
změny ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ze dne
20. října 2008 č. 1305, ve znění usnesení vlády ze dne 29. června 2009 č. 838;
prohlášení vlády ze dne 5. října 2009, podle kterého: „Rozpočtový limit pro kapitolu

-

-

Akademie věd pro roky 2011 a 2012 bude upřesněn s cílem nesnižovat podíl finančních
prostředků pro Akademii věd a její ústavy za předpokladu přijetí odpovídajících
celkových transformačních opatření v oblasti vědy a výzkumu v ČR.
(2)
-

-

-

1

2

3

Při přípravě návrhu výdajů bude Rada dále zohledňovat:
návrhy programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválené vládou do 12. února
2010 včetně,
závazky poskytovatelů z již uzavřených smluv a vydaných rozhodnutí o poskytnutí podpory, jak
vyplývá z údajů obsažených v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací (dále jen „IS VEVaI“) 1 a do něj předaných v termínech podle zákona
č. 130/2002 Sb. 2,
závěry z hodnocení výsledků výzkumných organizací, provedeného v rámci hodnocení výsledků
výzkumu a vývoje v roce 2009 podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce
2009,
výsledky kontrol údajů předaných do IS VEVaI podle § 14 odst. 5 věty první zákona
č. 130/2002 Sb. 3,

Podle § 10, 12 a 31 zákona č. 130/2002 Sb. je podmínkou pro poskytování podpory předání platných údajů
o projektech a aktivitách výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jejich výsledcích do IS VEVaI,
přičemž již v prvním roce řešení se do IS VEVaI předávají i údaje o výši podpory na všechny roky řešení
podle uzavřených smluv a vydaných rozhodnutí o poskytnutí podpory.
K údajům předaným po termínech stanovených zákonem č. 130/2002 Sb. nelze přihlížet, neboť takové údaje
nejsou předány v souladu se zákonem (resp. jejich předáním mimo stanovený termín nebyla splněna podmínka
pro poskytování podpory)
Ustanovení zní: „V případě, že jsou do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací předány údaje, které
neodpovídají definici datových prvků a které ovlivní výši poskytnuté podpory, provozovatel je ze systému
odstraní a na tuto skutečnost upozorní Radu pro výzkum, vývoj a inovace, která v návrhu výdajů na výzkum,
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průběh čerpání prostředků v roce 2009, případně důvody pro čerpání v nižší míře než bylo pro
rok 2009 zákonem o státním rozpočtu pro rok 2009 stanoveno,
- výši nároků z nespotřebovaných výdajů podle § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (dříve rezervní fond) poskytovatelů, odůvodnění jeho tvorby
a informaci o jeho využití z pohledu věcných i časových podmínek,
- stanovisko Ministerstva financí zaslané dopisem ministra financí, Ing. Eduarda Janoty, ze dne
4. prosince 2009 (čj. 14/89 228/2009-142), podle kterého jsou výdaje kryté příjmem z Evropské
unie výdaji státního rozpočtu; toto stanovisko má vztah k přípravě návrhu státního rozpočtu
Akademie věd ČR a jejích ústavů podle prohlášení vlády ze dne 5. října 2009,
- stanovisko Ministerstva financí zaslané dopisem ministra financí, Ing. Eduarda Janoty, ze dne
4. prosince 2009 (čj. 14/89 228/2009-142), podle kterého Rada při předložení návrhu výše
výdajů na rok 2011 a střednědobého výhledu na léta 2012 a 2013 vládě v květnu 2010 musí
vycházet ze skutečnosti roku 2009; výše výdajů na rok 2010 v té době bude předpokladem, který
se může plněním příjmů státního rozpočtu ještě výrazně změnit.
(3)
Podle této směrnice postupují, tj. návrhy výdajů a jejich odůvodnění předkládají všichni
poskytovatelé, kteří jsou v roce 2010 poskytovateli podpory (bez ohledu na to, zda budou
poskytovateli podpory po roce 2011), přičemž budou respektována výše uvedená základní východiska
podle odstavce (1).
(4)
U údajů, které jsou součástí návrhů výdajů a jsou připravovány na základě údajů IS VEVaI
(přecházející závazky, institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
na základě zhodnocení jí dosažených výsledků) a u nichž bude poskytovatel požadovat odlišnou výši
výdajů, bude nezbytnou součástí předloženého návrhu výdajů odůvodnění tohoto požadavku. Nebudeli relevantní odůvodnění součástí návrhu výdajů, bude Rada na takovou výši výdajů nahlížet jako by
předložena nebyla (bude neodůvodněná a tedy irelevantní).
-

3.

Struktura údajů a pokyny pro přípravu návrhu výdajů

(1)
-

Struktura návrhu výdajů je dle § 3 zákona č. 130/2002 Sb., tedy v členění:
účelová podpora na:
o grantové projekty,
o programové projekty,
o specifický vysokoškolský výzkum,
o velké infrastruktury;
institucionální podpora na:
o výzkumné záměry (pouze v případě přecházejících závazků u výzkumných záměrů
zahájených před 1. červencem 2009 podle zákona č. 130/2002 Sb. ve znění platném před
nabytím účinnosti zákona č. 110/2009 Sb.) a dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných
organizací 4 na základě zhodnocení jimi dosažených výsledků,
o mezinárodní spolupráci (poplatky za účast ČR v mezinárodních programech výzkumu
a experimentálního vývoje; poplatky za členství v mezinárodních organizacích výzkumu
a experimentálního vývoje; finanční podíly z prostředků ČR na podporu projektů
mezinárodní spolupráce ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, pokud je tento
finanční podíl možno hradit z veřejných prostředků a pokud jsou projekty podporovány
z rozpočtu jiných států nebo EU nebo mezinárodních organizací),
o operační programy ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích nebo jejich část
zajišťující cíle ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích,
o zabezpečení veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, na
zadání veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, včetně

-

4

vývoj a inovace na následující pětileté období pro příslušného poskytovatele výši výdajů sníží, a to každoročně
až o 100 % objemu podpory, která měla být podle těchto nesprávných údajů na daný rok poskytnuta.“
Definice výzkumných organizací je obsažena v Rámci Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací (2006/C 323/01) a v § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb.
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nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků, a dále na
vyhodnocení podmínek pro poskytnutí podpory na specifický vysokoškolský výzkum,
velkou infrastrukturu nebo mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích,
o věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků nebo finanční ocenění propagace či
popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
o náklady spojené s činností Akademie věd ČR, Grantové agentury ČR, Rady pro výzkum,
vývoj a inovace, Technologické agentury ČR.
(2)
Závaznými ukazateli příslušných rozpočtových kapitol podle § 6 odst. 1 zákona
č. 130/2002 Sb. jsou výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace celkem, z toho:
- institucionální podpora celkem,
- účelová podpora celkem.
(3)
Dalšími závaznými ukazateli (pokud přicházejí v úvahu) podle § 6 odst. 2 zákona
č. 130/2002 Sb. jsou:
- účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
- účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum,
- institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků,
a to v členění podle jednotlivých výzkumných organizací,
- institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a experimentálním vývoji.
(4)
Pro zpracování návrhu výdajů bude Radou jednotlivým poskytovatelům v termínu do
22. ledna 2010 zaslán elektronickou poštou připravený soubor ve struktuře podle odstavce (1). Jeho
součástí bude:
- uvedení výše přecházejících závazků dle IS VEVaI,
- původně schválené výdaje na roky 2010, 2011 a 2012, jak vyplývá z usnesení vlády ze dne
29. června 2009 č. 838,
- připravený návrh výdajů na institucionální podporu na rozvoj výzkumných organizací podle
zhodnocení jimi dosažených výsledků v členění podle jednotlivých výzkumných organizací,
- výdaje za rok 2009 podle skutečnosti vykazované v IS VEVaI (skutečně čerpané výdaje).
(5)
Návrh výdajů obsahuje i údaje o čerpání prostředků na výzkum a vývoj v roce 2009 (podle
skutečnosti platné k datu předání návrhu výdajů) a údaje o schválené (případně upravené na základě
schválených rozpočtových opatření) výši pro rok 2010.
(6)
Součástí návrhu výdajů je i komentář k čerpání v roce 2009, k případným úpravám a z těchto
úprav vyplývajícímu předpokládanému čerpání pro rok 2010. V případě, že nebyly, popř. nebudou
dodrženy termíny pro poskytnutí prostředků příjemcům (tj. uvolnění prostředků ze strany
poskytovatele), musí být v komentáři podrobně popsány všechny kroky realizované po schválení
programu vládou, zahrnující jednak průběh ohlášení u Evropské komise, a rovněž vyhlášené termíny
veřejné soutěže a jejich splnění (dodržení lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb.).
(7)
Nezbytnou součástí návrhu výdajů je věcné odůvodnění jednotlivých položek návrhu výdajů
na léta 2011 až 2013.
(8)
Pokyny pro zpracování jednotlivých položek, jak jsou uvedeny v odstavci (1), obsahují
podrobnější informace pro přípravu návrhu výdajů s označením těch poskytovatelů, jimž poskytování
dané podpory přísluší.
(9)
Pro naplnění prohlášení vlády ze dne 5. října 2009 bude u každé jednotlivé položky, u které je
to možné (s ohledem na to, kdo může být příjemcem podpory), pro všechny poskytovatele přidáno
pole pro uvedení údaje o tom, jakou výši finančních prostředků daný poskytovatel poskytuje Akademii
věd ČR nebo jejím ústavům, a to bez ohledu na to, zda Akademie věd ČR nebo její ústavy vystupují
v roli příjemce nebo dalšího účastníka projektu. Obdobným způsobem budou uvedeny údaje pro
kategorie: veřejné vysoké školy, ostatní výzkumné organizace a podniky (podle Rámce Společenství
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, Úřední věstník EU 2006/C 323/01). V případě
poskytování podpory na základě již uzavřených závazků bude uveden údaj podle skutečnosti;
v případě předpokládaných výdajů na nově zahajované aktivity bude tento údaj navržen přibližně
v poměru, v jakém je daným poskytovatelem podpora Akademii věd ČR nebo jejím ústavům
poskytována v roce 2009.
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3.1.

Účelová podpora – grantové projekty

Připravuje:
Výdaje:

AVČR, GAČR
Podle výše závazků – AVČR, GAČR
Nově plánované výdaje – pouze GAČR
Výdaje AVČR budou obsahovat pouze výdaje na závazky vyplývající z již uzavřených
smluv o poskytnutí podpory (podle údajů IS VEVaI). Poskytovatelem této podpory bude
v souladu s § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. pouze GAČR. V rámci návrhu
výdajů GAČR je nezbytné zohlednit zákonem č. 130/2002 Sb. stanovené plné
financování nákladů grantových projektů (tzv. full cost).
Oba poskytovatelé rovněž uvedou údaj, jakou výši podpory poskytují (podle již
řešených a v IS VEVaI evidovaných projektů) nebo předpokládají její poskytnutí (na
nově zahajované projekty) Akademii věd ČR a jejím ústavům, veřejným vysokým
školám, ostatním výzkumným organizacím a podnikům, a to v členění podle
jednotlivých skupin grantových projektů.

Upřesnění:

3.2.
Připravuje:
Výdaje:

Upřesnění:

5

Účelová podpora – programové projekty
5

AVČR, BIS, ČBÚ, GAČR, MD, MK, MMR, MO, MPO, MPSV, MS, MŠMT, MV,
MZd, MZe, MZV, MŽP, NBÚ, ÚVČR, SÚJB
Programy zahájené do roku 2010 (resp. do termínu předání návrhu výdajů Radě) – podle
výše závazků z již uzavřených smluv nebo vydaných rozhodnutí o poskytnutí podpory
(dle IS VEVaI).
Programy zahájené v roce 2011 – podle schválených návrhů programů za předpokladu,
že do termínu zahájení prací na přípravě návrhu výdajů byl příslušný program vládou již
schválen a oznámen Evropské komisi (pokud program oznámení Evropské komisi
podléhá a poskytovatel nevyužil blokové výjimky podle Nařízení Komise č. 800/2008);
v opačném případě nelze podporu pro rok 2011 požadovat (takové požadavky budou
Radou odmítnuty pro nedodržení zákonných požadavků).
Programy zahájen v roce 2012 a později – podle vládou schválených (pokud již
schváleny byly) a Evropské komisi oznámených (pokud program oznámení Evropské
komisi podléhá a poskytovatel nevyužil blokové výjimky podle Nařízení Komise
č. 800/2008) návrhů programů; v opačném případě bude součástí návrhu výdajů
odůvodnění obsahující náležitosti podle § 5a odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., tj. název
nového programu, zaměření a cíle nového programu, dobu trvání nového programu,
celkové výdaje na uskutečnění programu v jednotlivých letech, z toho výdaje
z veřejných prostředků s uvedením výdajů státního rozpočtu a návrh míry podpory.
U programů, které mají být zahájeny (dle vládou schváleného návrhu programu) již
v roce 2010 (případně v roce 2009) a dosud zahájeny nebyly (resp. nebyla vyhlášena
veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, nebo nebylo zahájeno
poskytování podpory na projekty již přijaté k řešení), poskytovatel v odůvodnění návrhu
výdajů uvede, jakým způsobem využije prostředky plánované a již schválené (avšak
dosud nečerpané) na rok 2010 (případně 2009) s uvedením výše těchto prostředků
a komentářem, jak bude dále postupovat.

Vzhledem k tomu, že v rámci návrhu výdajů jsou předkládány i údaje o čerpání podpory v letech 2009 a 2010,
zahrnuje tento výčet všechny poskytovatele, kteří v těchto letech byli nebo jsou poskytovateli účelové
podpory. Návrhy výdajů na léta 2011 až 2013 však budou obsahovat požadavky při respektování základních
východisek podle článku 2 odst. (1) této směrnice.
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U programů, jejichž zahájení se předpokládá v roce 2012 a později může být takový
návrh výdajů předložen pouze poskytovateli v souladu se základními východisky podle
článku 2 odstavce (1) této směrnice.
U všech programů bude kontrolována výše požadované podpory ve vztahu k vládou
schválené výši podpory, přičemž budou ke kontrole využívány všechny části IS VEVaI,
do kterých je poskytovatel povinen předávat pravdivé údaje (evidence soutěží ve
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, centrální evidence projektů); prostředky
požadované nad rámec schválených nebo doposud nevyčerpaných prostředků budou
Radou odmítnuty.
Všichni poskytovatelé rovněž uvedou údaj, jakou výši podpory poskytují (podle již
řešených a v IS VEVaI evidovaných projektů) nebo předpokládají její poskytnutí (na
nově zahajované projekty) Akademii věd ČR a jejím ústavům, veřejným vysokým
školám, ostatním výzkumným organizacím a podnikům, a to v členění podle
jednotlivých programů.

3.3.
Připravuje:
Výdaje:
Upřesnění:

3.4.
Připravuje:
Výdaje:

Upřesnění:

3.5.
Připravuje:

Výdaje:

Účelová podpora – specifický vysokoškolský výzkum
MO, MŠMT
Do roku 2009 – MO a MŠMT (dle skutečnosti)
Od roku 2010 – pouze MŠMT
V období do 30. června 2009 stanovovalo pravidla pro poskytování této podpory MO
a MŠMT, s ohledem na účinnost zákona č. 110/2009 Sb. pravidla pro poskytování
účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum schválila vláda dne
17. srpna 2009 usnesením č. 1021.

Účelová podpora – velké infrastruktury
MŠMT
Na rok 2011 – lze plánovat pouze v případě, že vláda již schválila návrh (do termínu
zahájení prací na přípravě návrhu výdajů). Nebudou-li do tohoto termínu vládou
schváleny konkrétní projekty na podporu výzkumných infrastruktur, nelze takové
výdaje pro rok 2011 požadovat.
Na léta 2012 a 2013 – požadavky musí být konkrétní (na úrovni projektů)
a odůvodněné.
Návrh výdajů bude obsahovat údaj, jaká výše podpory byla poskytnuta nebo se
předpokládá její poskytnutí Akademii věd ČR a jejím ústavům, veřejným vysokým
školám, ostatním výzkumným organizacím a podnikům.

Institucionální podpora – výzkumné záměry a rozvoj výzkumných
organizací
– na výzkumné záměry – AVČR, ČÚZK, MD, MK, MO, MPSV, MŠMT, MV, MZd,
MZe, MZV, MŽP, NBÚ a SÚJB;
– na rozvoj výzkumných organizací – AVČR, MK, MŠMT, MO, MPO, MV, MZd
a MZe.
Výzkumné organizace neřešící v roce 2011 a následně výzkumný záměr – výše podpory
bude stanovena výlučně na základě hodnocení výsledků výzkumných organizací.
Výzkumné organizace, jejichž výzkumný záměr byl zahájen do 31. 12. 2006 a bude
ukončen v roce 2011
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–

Upřesnění:

3.6.
Připravuje:
Výdaje:

výše podpory pro rok 2011 bude stanovena jako 2/3 podle vydaných rozhodnutí
(závazky podle údajů IS VEVaI) a 1/3 podle hodnocení výsledků výzkumných
organizací.
Výzkumné organizace, jejichž výzkumný záměr byl zahájen do 31. 12. 2006 a bude
ukončen v roce 2012
– výše podpory pro rok 2011 bude stanovena jako 2/3 podle vydaných rozhodnutí
(závazky podle údajů IS VEVaI) a 1/3 podle hodnocení výsledků výzkumných
organizací,
– výše podpory pro rok 2012 bude stanovena jako 1/3 podle vydaných rozhodnutí
(závazky podle údajů IS VEVaI) a 2/3 podle hodnocení výsledků výzkumných
organizací,
– výše podpory pro rok 2013 bude stanovena výlučně na základě hodnocení
výsledků výzkumných organizací.
Výzkumné organizace, jejichž výzkumný záměr byl zahájen k 1. 1. 2007 nebo později
a bude ukončen v roce 2013
– výše podpory pro roky 2011 bude stanovena podle vydaných rozhodnutí
(závazky podle údajů IS VEVaI),
– výše podpory pro rok 2012 bude stanovena jako 2/3 podle vydaných rozhodnutí
(závazky podle údajů IS VEVaI) a 1/3 podle hodnocení výsledků výzkumných
organizací,
– výše podpory pro rok 2013 bude stanovena jako 1/3 podle vydaných rozhodnutí
(závazky podle údajů IS VEVaI) a 2/3 podle hodnocení výsledků výzkumných
organizací
Dnem zahájení řešení se rozumí den, který je jako termín zahájení uveden v rozhodnutí
o poskytnutí podpory.
Výše podpory na řešení výzkumných záměrů se stanovuje podle Článku II odst. 2 až 4
zákona č. 110/2009 Sb.
Poskytovatelem institucionální podpory na výzkumné záměry budou stávající
poskytovatelé, institucionální podporu na rozvoj výzkumných organizací budou již
poskytovat jen ti poskytovatelé definovaní v Reformě systému výzkumu, vývoje
a inovací v ČR podle usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 287.
V souladu se zákonem č. 110/2009 Sb. budou všechny výzkumné záměry zahájené před
31. prosincem 2006 ukončeny nejpozději k 31. prosinci 2011; výzkumné záměry
zahájené po 1. lednu 2007 budou ukončeny nejpozději k 31. prosinci 2013; výzkumné
záměry, k nimž bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory na 5 nebo 6 let mohou být
prodlouženy až na 7 let, nejdéle však do 31. prosince 2011.
Výše podpory na základě ještě řešených výzkumných záměrů bude připravena podle
výše závazků z již vydaných rozhodnutí (dle IS VEVaI) a bude v souladu s výší výdajů
stanovených (návrhem) zákona o státním rozpočtu ČR na r. 2010 a Článkem II
(přechodnými ustanoveními) zákona č. 110/2009 Sb.
Výše institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací, stanovovaná podle
zhodnocení jimi dosažených výsledků, bude na daný rok příslušným poskytovatelům
stanovena Radou na základě provedeného hodnocení výsledků výzkumných organizací.
Návrh výdajů bude v souladu s § 5a odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. členěn
podle jednotlivých výzkumných organizací s výjimkou Akademie věd ČR, která provádí
vlastní hodnocení.

Institucionální podpora – mezinárodní spolupráce
MŠMT
Za roky 2009 a 2010 – podle skutečnosti, případně podle schválených výdajů na rok
2010.
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Upřesnění:

3.7.
Připravuje:
Výdaje:
Upřesnění:

3.8.

Na roky 2011 a dále – předpoklad MŠMT za současného respektování východisek dle
článku 2 této směrnice.
V případě výdajů ve formě podílů z prostředků ČR na podporu projektů mezinárodní
spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích MŠMT bude součástí návrhu výdajů
odůvodnění doposud nedostatečného čerpání již schválených prostředků na roky 2009
a 2010 s uvedením, jak budou tento stav v dalším období řešit. V souvislosti s tím
MŠMT znovu zhodnotí, zda předchozí požadavky tohoto výdaje jsou reálné či zda
nejsou nadhodnoceny.
Návrh výdajů bude obsahovat údaj, jaká výše podpory byla poskytnuta nebo se
předpokládá její poskytnutí Akademii věd ČR a jejím ústavům, veřejným vysokým
školám, ostatním výzkumným organizacím a podnikům.

Institucionální podpora – operační programy ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích
MPO, MŠMT
Oba poskytovatelé uvedou předpokládaný výhled těchto výdajů až do roku 2013.
Oba poskytovatelé jako součást návrhu výdajů uvedou, jaký způsobem (forma, výše
podpory) tuto podporu čerpali v období 2009 (případně zdůvodní důvod nízkého čerpání
výdajů) a navrhnou svoji představu dalšího postupu (je nezbytné respektovat podmínky
schváleného operačního programu).
Návrh výdajů obou poskytovatelů bude obsahovat údaj, jaká výše podpory byla
poskytnuta nebo se předpokládá její poskytnutí Akademii věd ČR a jejím ústavům,
veřejným vysokým školám, ostatním výzkumným organizacím a podnikům, a to
v členění podle jednotlivých operačních programů.

Institucionální podpora – zabezpečení veřejných soutěží ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích, na zadání veřejných zakázek ve
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, včetně nákladů na
hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků,
a dále na vyhodnocení podmínek pro poskytnutí podpory na
specifický vysokoškolský výzkum, velkou infrastrukturu nebo
mezinárodní
spolupráci
České
republiky
ve
výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích

Připravuje: 6 AVČR, BIS, ČBÚ, GAČR, MD, MK, MMR, MO, MPO, MPSV, MS, MŠMT, MV,
MZd, MZe, MZV, MŽP, NBÚ, ÚVČR, SÚJB, TAČR
Výdaje:
Jedná se o výdaje prokazatelně vynaložené (pro roky 2011 a dále předpokládané)
poskytovatelem účelové podpory v souvislosti se zabezpečením veřejných soutěží ve
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, případně vynaložené v souvislosti
s realizací zadání veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích.
Ve vztahu k předchozím obdobím (2009 a 2010) tato položka zahrnuje i výdaje
prokazatelně vynaložené poskytovatelem institucionální podpory v souvislosti
s hodnocením návrhů výzkumných záměrů.

6

Vzhledem k tomu, že v rámci návrhu výdajů jsou předkládány i údaje o čerpání podpory v letech 2009 a 2010,
zahrnuje tento výčet všechny poskytovatele, kteří v těchto letech byli nebo jsou poskytovateli účelové
podpory. Návrhy výdajů na léta 2011 až 2013 však budou obsahovat požadavky při respektování základních
východisek podle článku 2 odst. (1) této směrnice.
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Upřesnění:

3.9.
Připravuje:
Výdaje:

Upřesnění:

3.10.
Připravuje:
Výdaje:

3.11.

Připravuje:

Upřesnění:

7

Nejedná se o výdaje související s náklady na činnost AVČR, GAČR, TAČR nebo
RVVI, ani související s jinými (výše neuvedenými) výdaji poskytovatele podpory
v rámci jeho činností.
Maximálně do výše 2,5 % z celkových výdajů na výzkum, experimentální vývoj
a inovace na daný kalendářní rok příslušného poskytovatele.

Institucionální podpora – věcná a finanční ocenění
poskytovatelé podpory
Za roky 2009 a 2010 – podle skutečnosti, případně podle schválených výdajů na rok
2010.
Na roky 2011 a dále – pouze při respektování základních východisek uvedených
v článku 2 odstavci 1 této směrnice.
Podle zákona č. 130/2002 Sb. jsou pro všechny poskytovatele stanoveny podmínky pro
ocenění usnesením vlády ze dne 29. září 2009 č. 1233.

Institucionální podpora – náklady na činnost AVČR, GAČR, RVVI,
TAČR
AVČR, GAČR, TAČR, ÚVČR 7
Navržené výdaje musí být rozepsány na jednotlivé položky (dle struktury uváděné
v zákoně o státním rozpočtu) a musí být řádně odůvodněné, přičemž je nezbytné
respektovat základní východiska uvedená v článku 2 odstavci 1 této směrnice. U výdajů,
kdy každý jednotlivý výdaj přesahuje částku 2 mil. Kč bez DPH a která může být dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vynaložena zadáním veřejné zakázky,
bude uvedena každá položka samostatně se specifikací výdaje a dodavatele zboží nebo
služby nebo stavebních prací.

Nároky z nespotřebovaných výdajů podle § 47 odst. 1 písm. d)
zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dříve rezervní
fond)
poskytovatelé podpory, jejichž nároky z nespotřebovaných výdajů obsahují finanční
prostředky na výzkum, experimentální vývoj a inovace (tj. schválené a v předchozím
období nespotřebované prostředky na výzkum, experimentální vývoj a inovace)
V návrhu výdajů bude uvedeno, jaká je výše nároků z nespotřebovaných výdajů (část
prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace), o jakou výši se výše nároků
z nespotřebovaných výdajů v roce 2009 navýšila / snížila (včetně odůvodnění), jaké
prostředky (o které programy se jedná) obsahuje, v jakém období a jakým způsobem
budou tyto finanční prostředky využity.
Poskytovatelé, kteří v návaznosti na základní východiska podle článku 2 odst. 1 této
směrnice již nebudou poskytovateli podpory výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací, musí ke konci svého postavení poskytovatele ve svých nárocích
z nespotřebovaných výdajů (prostředky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)
vykázat nulovou výši prostředků, přičemž prostředky musí být využity na příslušné
aktivity výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Rada upozorňuje, že výše nároků z nespotřebovaných výdajů a způsob tvorby těchto
nároků nebo využívání bude zohledňována při posuzování požadavků na požadovanou

Vzhledem k tomu, že Rada pro výzkum, vývoj a inovace je organizačně začleněna na Úřadu vlády ČR
(ÚVČR), náklady na činnost RVVI připravuje a předkládá ÚVČR
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výši prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace pro období, které je
předmětem návrhu výdajů.
Rada s odvoláním na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
upozorňuje, že tyto výdaje (nároky z nespotřebovaných výdajů) lze použít jen jako
výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace a tímto způsobem je rovněž vykázat.

3.12.

Upozornění pro poskytovatele institucionální podpory z veřejných
prostředků státním příspěvkovým organizacím (SPO) a organizačním
složkám státu (OSS)

Na základě závěrů z jednání předsednictva Rady dne 28. 11. 2008 mají výše uvedení poskytovatelé
povinnost zaslat spolu s návrhem rozpočtu samostatnou přílohu se seznamem SPO a OSS
splňující podmínky pro čerpání podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků potvrzený na úrovni statutárních zástupců poskytovatelů!

4.

Aplikace pro přípravu návrhu výdajů

(1)
Aplikace pro přípravu návrhu výdajů bude založena na aplikaci Vklap, která je využívána pro
přípravu dodávek údajů předávaných do IS VEVaI. Aplikace Vklap je dostupná prostřednictvím
www.vyzkum.cz.
(2)
K aplikaci a k jejímu používání bude zpracována podrobná nápověda, která bude k dispozici
na uvedených www stránkách. K dispozici bude i technická podpora, která bude orientována jen na
technickou podporu uživatelů, nikoliv na správnost či relevantnost vyplňovaných údajů. Informace
o technické podpoře (telefon, e-mail) bude k dispozici na uvedených www stránkách aplikace od
22. ledna 2010.
(3)
Informace o aplikaci a jejím využití při přípravě návrhu výdajů (nikoliv technická podpora)
poskytne Radka Cibochová, telefon 224 002 441, e-mail cibochova.radka@vlada.cz.

5.

Pokyny pro předávání návrhu výdajů

(1)
Předaný návrh výdajů bude tvořen:
- tabulkou, vytvořenou aplikací Vklap ve struktuře podle článku 3 této směrnice,
- textové odůvodnění jednotlivých položek návrhu výdajů,
- průvodkou vytvořenou aplikací Vklap.
(2)
Tabulka s návrhem výdajů a odůvodnění budou předány v elektronické podobě
prostřednictvím elektronické pošty na e-mail aplikace.rvv@vlada.cz. Na jiné adrese nebudou návrhy
výdajů přijímány ke zpracování.
(3)
V listinné podobě bude na adresu Rady (poštou na adresu Rada pro výzkum, vývoj a inovace,
Úřad vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky) předána
tzv. průvodka obsahující kontrolní klíč, souhrn číselných údajů (podle závazných ukazatelů), údaje o
osobě připravující návrh výdajů (jméno, telefon, e-mail), a která bude rovněž opatřena podpisem
vedoucího pracovníka poskytovatele.
(4)
Všechny podklady budou předány v termínu podle článku 6 této směrnice, přičemž termínem
pro předání návrhu výdajů se rozumí termín, kdy bude předáno Radě (rozhoduje datum přijetí
podatelnou Úřadu vlády ČR).
(5)
Informace o věcné náplni a rozsahu předávaných údajů k přípravě návrhu výdajů poskytne
Ing. Dagmar Korbelová, CSc., telefon 224 002 431, e-mail korbelova.dagmar@vlada.cz.
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6.

Harmonogram přípravy návrhu výdajů

(1)
Časový harmonogram přípravy návrhu výdajů je stanoven tak, aby návrh výdajů byl předložen
vládě ještě před projednáváním celkového návrhu státního rozpočtu České republiky.
(2)
Rada vládě předkládá sestavený a s jednotlivými správci rozpočtových kapitol projednaný
návrh výdajů v souladu s ustanoveními zákona č. 130/2002 Sb.
(3)
Časový harmonogram stanovuje následující termíny a lhůty:
Termín

Činnost

Realizátor

Předání podkladů poskytovatelům podle § 5a
odst. 2 zákona

do 22. ledna 2010

Rada pro výzkum, vývoj
a inovace

Předání návrhů výdajů příslušných poskytovatelů
Radě pro výzkum, vývoj a inovace

do 12. února 2010

poskytovatelé podpory

Projednání návrhu výdajů s příslušnými
poskytovateli

do 30. dubna 2010

Rada pro výzkum, vývoj
a inovace

do 30. května 2010

Rada pro výzkum, vývoj
a inovace

Předložení konečného návrhu výdajů vládě

………………………………………….
Ing. Jan Fischer, CSc.
předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

11 / 11

