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267
Â DY
Ï IÂ Z E N IÂ VL A
NA R
ze dne 29. kveÏtna 2002
o informacÏnõÂm systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje
VlaÂda narÏizuje podle § 39 zaÂkona cÏ. 130/2002 Sb.,
o podporÏe vyÂzkumu a vyÂvoje z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon
o podporÏe vyÂzkumu a vyÂvoje), (daÂle jen ¹zaÂkonª)
k provedenõÂ § 31 odst. 2, 3, 7, 9 a 12 a § 32 odst. 1
azÏ 4 zaÂkona:
§1
VymezenõÂ pojmuÊ
Pro uÂcÏely tohoto narÏõÂzenõÂ se rozumõÂ
a) aktivitou uÂdaje o programu nebo uÂdaje o typu
grantovyÂch projektuÊ,
b) identifikacÏnõÂm koÂdem uÂdaj jednoznacÏneÏ urcÏujõÂcõÂ
v informacÏnõÂm systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje (daÂle
jen ¹informacÏnõÂ systeÂmª) verÏejnou souteÏzÏ ve vyÂzkumu a vyÂvoji, projekt vyÂzkumu a vyÂvoje (daÂle
jen ¹projektª), vyÂzkumnyÂ zaÂmeÏr nebo vyÂsledek
vytvorÏenyÂ podle pravidel stanovenyÂch spraÂvcem
informacÏnõÂho systeÂmu1) (daÂle jen ¹spraÂvceª),
c) pruÊvodkou poskytovatelem potvrzenyÂ dokument
obsahujõÂcõÂ uÂdaje stanoveneÂ spraÂvcem, ktereÂ jednoznacÏneÏ identifikujõÂ prÏedaÂvanyÂ soubor uÂdajuÊ, a informace o vyÂsledku provedeneÂ kontroly uÂplnosti
prÏedaÂvanyÂch uÂdajuÊ a vazeb mezi nimi (daÂle jen
¹kontrola uÂdajuÊª).
§2
Â
Udaje centraÂlnõÂ evidence projektuÊ vyÂzkumu a vyÂvoje
(1) UÂdaje centraÂlnõÂ evidence projektuÊ vyÂzkumu
a vyÂvoje zahrnujõÂ
a) identifikacÏnõÂ koÂd projektu, jeho naÂzev v cÏeskeÂm
a anglickeÂm jazyce a aktivitu,
b) zaÂkladnõÂ uÂdaje o prÏõÂjemci a spoluprÏõÂjemci, kteryÂmi
jsou
1. obchodnõÂ firma nebo naÂzev, poprÏõÂpadeÏ jmeÂno
a prÏõÂjmenõÂ nebo oznacÏenõÂ organizacÏnõÂ slozÏky
CÏeskeÂ republiky nebo uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, sõÂdlo, poprÏõÂpadeÏ mõÂsto trvaleÂho pobytu
a mõÂsto podnikaÂnõÂ, praÂvnõÂ forma praÂvnickeÂ osoby; u praÂvnickeÂ osoby, kteraÂ nemuÊzÏe mõÂt identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, staÂt, ve ktereÂm je zaregistrovaÂna;
adresa ve verÏejneÂ informacÏnõÂ sõÂti (internetovaÂ

1

c)

d)

e)
f)

adresa) a adresa elektronickeÂ posÏty, pokud existujõÂ, a
2. uÂdaje o organizacÏnõÂ slozÏce, vnitrÏnõÂ organizacÏnõÂ
jednotce nebo soucÏaÂsti poveÏrÏeneÂ na zaÂkladeÏ
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,2) zrÏizovacõÂ listiny, zaklaÂdacõÂ listiny nebo jineÂho dokladu o zrÏõÂzenõÂ cÏi zalozÏenõÂ uskutecÏnÏovaÂnõÂm vyÂkonu praÂv
a povinnostõÂ souvisejõÂcõÂch s rÏesÏenõÂm projektu
nebo jeho cÏaÂsti, pokud existuje, nebo
3. jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, prÏõÂpadneÂ akademickeÂ tituly
a veÏdeckeÂ hodnosti (daÂle jen ¹titulyª), rodneÂ
cÏõÂslo, mõÂsto trvaleÂho pobytu fyzickeÂ osoby;
nenõÂ-li tato osoba staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ republiky, jejõÂ jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, tituly, staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnost a rodneÂ cÏõÂslo nebo, pokud jõÂ nebylo
prÏideÏleno, datum narozenõÂ; adresa ve verÏejneÂ
informacÏnõÂ sõÂti (internetovaÂ adresa) a adresa
elektronickeÂ posÏty, pokud existujõÂ,
zaÂkladnõÂ uÂdaje o fyzickeÂ osobeÏ odpoveÏdneÂ prÏõÂjemci za odbornou uÂrovenÏ projektu nebo o fyzickeÂ
osobeÏ odpoveÏdneÂ spoluprÏõÂjemci za rÏesÏenõÂ projektu, poprÏõÂpadeÏ o dalsÏõÂch fyzickyÂch osobaÂch podõÂlejõÂcõÂch se na projektu, kteryÂmi jsou jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, tituly a rodneÂ cÏõÂslo; nenõÂ-li tato osoba staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ republiky, jejõÂ jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, tituly, staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnost a rodneÂ cÏõÂslo nebo,
pokud jõÂ nebylo prÏideÏleno, datum narozenõÂ; elektronickeÂ nebo telefonickeÂ spojenõÂ na osoby uvedeneÂ v prÏedchozõÂ cÏaÂsti veÏty,
dobu rÏesÏenõÂ projektu, dobu uÂcÏinnosti smlouvy
o poskytnutõÂ dotace na podporu vybraneÂho projektu (daÂle jen ¹smlouva o poskytnutõÂ podporyª)
nebo vykonatelnost rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ dotace na podporu vybraneÂho projektu (daÂle jen
¹rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podporyª), termõÂn zahaÂjenõÂ a ukoncÏenõÂ poskytovaÂnõÂ uÂcÏeloveÂ podpory,
stav pruÊbeÏhu rÏesÏenõÂ projektu, prÏõÂpadneÏ jeho oduÊvodneÏnõÂ, a informace o zmeÏnaÂch smlouvy o poskytnutõÂ podpory nebo rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ
podpory, v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce,
prÏedmeÏt a cõÂle rÏesÏenõÂ projektu, obor vyÂzkumu
a vyÂvoje a rozlisÏenõÂ projektu podle § 2 odst. 1 zaÂkona, v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce,
uznaneÂ naÂklady projektu a jejich cÏleneÏnõÂ, vyÂsÏe

) § 35 odst. 2 põÂsm. c) zaÂkona cÏ. 130/2002 Sb., o podporÏe vyÂzkumu a vyÂvoje z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o podporÏe vyÂzkumu a vyÂvoje).
2
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 111/1998 Sb., o vysokyÂch sÏkolaÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vysokyÂch sÏkolaÂch), ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 210/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 147/2001 Sb., zaÂkon cÏ. 219/2000 Sb., o majetku CÏeskeÂ republiky a jejõÂm vystupovaÂnõÂ v praÂvnõÂch vztazõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 492/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 229/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 501/2001 Sb. a zaÂkona
cÏ. 320/2001 Sb., zaÂkon cÏ. 218/2000 Sb., o rozpocÏtovyÂch pravidlech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (rozpocÏtovaÂ
pravidla), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 493/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 141/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 187/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2001 Sb. a zaÂkona
cÏ. 450/2001 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk.
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g)

h)

i)
j)
k)
l)
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uÂcÏeloveÂ podpory, prÏõÂpadneÏ jejõÂ cÏleneÏnõÂ, a to za celou dobu rÏesÏenõÂ projektu a za kazÏdyÂ rok rÏesÏenõÂ
projektu,
identifikacÏnõÂ koÂd verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu
a vyÂvoji, jestlizÏe se uzavõÂraÂ smlouva o poskytnutõÂ
podpory nebo vydaÂvaÂ rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ
podpory na zaÂkladeÏ vyÂsledku verÏejneÂ souteÏzÏe ve
vyÂzkumu a vyÂvoji,
uÂdaje o jinyÂch projektech a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech, na jejichzÏ rÏesÏenõÂ se prÏõÂjemce podõÂlõÂ, ktereÂ
jsou uvedeneÂ v informacÏnõÂm systeÂmu a rÏesÏõÂ obdobnou problematiku,
strucÏneÂ zhodnocenõÂ projektu poskytovatelem po
ukoncÏenõÂ jeho rÏesÏenõÂ v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce,
vymezenõÂ ochrany poskytovanyÂch uÂdajuÊ podle
zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ3) (daÂle jen ¹stupenÏ
duÊveÏrnosti uÂdajuÊª),
uÂdaje stanoveneÂ spraÂvcem jednoznacÏneÏ identifikujõÂcõÂ prÏedaÂvanyÂ soubor uÂdajuÊ,
dalsÏõÂ uÂdaje vztahujõÂcõÂ se k podporÏe vyÂzkumu a vyÂvoje z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy4) nebo mezinaÂrodnõÂmi zaÂvazky
CÏeskeÂ republiky.

(2) Pokud se smlouva o poskytnutõÂ podpory nebo
rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory vztahuje k võÂce prÏõÂjemcuÊm, uÂdaje podle odstavce 1 põÂsm. b), c), f) a h) se
uvaÂdeÏjõÂ o kazÏdeÂm z nich. Pokud se na rÏesÏenõÂ projektu
podõÂlõÂ võÂce spoluprÏõÂjemcuÊ, uvaÂdeÏjõÂ se uÂdaje podle odstavce 1 põÂsm. b), c), poprÏõÂpadeÏ põÂsm. f) o kazÏdeÂm
z nich.
§3
Â
Udaje centraÂlnõÂ evidence vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ
UÂdaje centraÂlnõÂ evidence vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ zahrnujõÂ
a) identifikacÏnõÂ koÂd vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru, jeho naÂzev v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce a aktivitu,
b) zaÂkladnõÂ uÂdaje o prÏõÂjemci, kteryÂmi jsou
1. obchodnõÂ firma nebo naÂzev, poprÏõÂpadeÏ oznacÏenõÂ organizacÏnõÂ slozÏky CÏeskeÂ republiky nebo
uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku, identifikacÏnõÂ
cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, sõÂdlo a praÂvnõÂ forma
praÂvnickeÂ osoby, adresa ve verÏejneÂ informacÏnõÂ
sõÂti (internetovaÂ adresa) a adresa elektronickeÂ
posÏty, pokud existujõÂ, nebo
2. uÂdaje o organizacÏnõÂ slozÏce, vnitrÏnõÂ organizacÏnõÂ
jednotce nebo soucÏaÂsti poveÏrÏeneÂ na zaÂkladeÏ
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,2) zrÏizovacõÂ listiny, zaklaÂdacõÂ listiny nebo jineÂho dokladu o zrÏõÂ-

3

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)
k)
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zenõÂ cÏi zalozÏenõÂ uskutecÏnÏovaÂnõÂm vyÂkonu praÂv
a povinnostõÂ souvisejõÂcõÂch s rÏesÏenõÂm vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru, pokud existuje,
zaÂkladnõÂ uÂdaje o fyzickeÂ osobeÏ odpoveÏdneÂ prÏõÂjemci za odbornou uÂrovenÏ vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru,
poprÏõÂpadeÏ o dalsÏõÂch fyzickyÂch osobaÂch podõÂlejõÂcõÂch se na vyÂzkumneÂm zaÂmeÏru, kteryÂmi jsou
jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, tituly a rodneÂ cÏõÂslo; nenõÂ-li tato
osoba staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ republiky, jejõÂ
jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, tituly, staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnost a rodneÂ
cÏõÂslo nebo, pokud jõÂ nebylo prÏideÏleno, datum narozenõÂ; elektronickeÂ nebo telefonickeÂ spojenõÂ na
osoby uvedeneÂ v prÏedchozõÂ cÏaÂsti veÏty,
dobu rÏesÏenõÂ vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru, vykonatelnost
rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ institucionaÂlnõÂ podpory
vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru (daÂle jen ¹rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podporyª), termõÂn zahaÂjenõÂ a ukoncÏenõÂ
poskytovaÂnõÂ institucionaÂlnõÂ podpory, stav pruÊbeÏhu rÏesÏenõÂ vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru, prÏõÂpadneÏ jeho
oduÊvodneÏnõÂ, a informace o zmeÏnaÂch rozhodnutõÂ
o poskytnutõÂ podpory, v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce,
prÏedmeÏt a cõÂle rÏesÏenõÂ vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru, obor
vyÂzkumu a vyÂvoje a rozlisÏenõÂ vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru podle § 2 odst. 1 zaÂkona, v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce,
uznaneÂ naÂklady vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru a jejich cÏleneÏnõÂ, vyÂsÏe institucionaÂlnõÂ podpory, prÏõÂpadneÏ jejõÂ
cÏleneÏnõÂ, a to za celou dobu rÏesÏenõÂ vyÂzkumneÂho
zaÂmeÏru a za kazÏdyÂ rok rÏesÏenõÂ vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru,
uÂdaje o jinyÂch projektech a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech, na jejichzÏ rÏesÏenõÂ se prÏõÂjemce podõÂlõÂ, ktereÂ
jsou uvedeneÂ v informacÏnõÂm systeÂmu a rÏesÏõÂ obdobnou problematiku,
strucÏneÂ zhodnocenõÂ vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru poskytovatelem po ukoncÏenõÂ jeho rÏesÏenõÂ v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce,
stupenÏ duÊveÏrnosti uÂdajuÊ,
uÂdaje stanoveneÂ spraÂvcem jednoznacÏneÏ identifikujõÂcõÂ prÏedaÂvanyÂ soubor uÂdajuÊ,
dalsÏõÂ uÂdaje vztahujõÂcõÂ se k podporÏe vyÂzkumu a vyÂvoje z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy4) nebo mezinaÂrodnõÂmi zaÂvazky
CÏeskeÂ republiky.
§4
UÂdaje rejstrÏõÂku informacõÂ o vyÂsledcõÂch
UÂdaje rejstrÏõÂku informacõÂ o vyÂsledcõÂch zahrnujõÂ

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 148/1998 Sb., o ochraneÏ utajovanyÂch skutecÏnostõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 164/
/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 18/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 29/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 30/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 363/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 60/2001
Sb. a naÂlezu UÂstavnõÂho soudu cÏ. 322/2001 Sb., obchodnõÂ zaÂkonõÂk, zaÂkon cÏ. 101/2000 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 227/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 177/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 450/2001 Sb. a zaÂkona
cÏ. 107/2002 Sb., vyhlaÂsÏka cÏ. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovenõÂ a oznacÏenõÂ stupneÏ utajenõÂ a o postupech prÏi tvorbeÏ,
evidenci, prÏenaÂsÏenõÂ, prÏepraveÏ, zapuÊjcÏovaÂnõÂ, uklaÂdaÂnõÂ, jineÂ manipulaci a skartaci utajovanyÂch põÂsemnostõÂ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky
cÏ. 338/1999 Sb. a vyhlaÂsÏky cÏ. 391/2001 Sb.
4
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 218/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 250/2000 Sb., o rozpocÏtovyÂch pravidlech
uÂzemnõÂch rozpocÏtuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 320/2001 Sb. a zaÂkona cÏ. 450/2001 Sb.
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a) identifikacÏnõÂ koÂd vyÂsledku a jeho naÂzev v cÏeskeÂm
a anglickeÂm jazyce a v jazyce, v neÏmzÏ byl vyÂsledek
zverÏejneÏn (daÂle jen ¹puÊvodnõÂ jazykª),
b) identifikacÏnõÂ koÂd nejmeÂneÏ jednoho projektu nebo
vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru, jehozÏ rÏesÏenõÂm vyÂsledek
vznikl,
c) zaÂkladnõÂ uÂdaje podle § 2 odst. 1 põÂsm. b) a § 3
põÂsm. b) tohoto narÏõÂzenõÂ o prÏõÂjemci, kteryÂ vyÂsledek dosaÂhl,
d) celkovyÂ pocÏet autoruÊ, puÊvodcuÊ nebo jinyÂch fyzickyÂch osob podõÂlejõÂcõÂch se na dosazÏenõÂ vyÂsledku
a majõÂcõÂ obdobnaÂ praÂva k vyÂsledku5) (daÂle jen
¹tvuÊrciª), z toho pocÏet tvuÊrcuÊ, kterÏõÂ byli v pracovneÏpraÂvnõÂm vztahu k prÏõÂjemci,
e) jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ a rodnaÂ cÏõÂsla tvuÊrcuÊ a, nejsou-li
tvuÊrci staÂtnõÂmi obcÏany CÏeskeÂ republiky, jejich
jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ, staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnost a rodnaÂ cÏõÂsla
nebo, pokud jim nebyla prÏideÏlena, data narozenõÂ,
f) vyÂcÏet jmen tvuÊrcuÊ ve formeÏ uvedeneÂ v publikaci
nebo jineÂm druhu vyÂsledku,
g) druh vyÂsledku (publikace, produkty, prÏedvaÂdeÏnõÂ
provaÂdeÏneÂ prÏõÂmyÂmi akcemi, vyÂsledky chraÂneÏneÂ
na zaÂkladeÏ zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu5) nebo
vyÂsledky uplatneÏneÂ na trhu); pouze v prÏõÂpadeÏ vyÂsledkuÊ obsahujõÂcõÂch utajovaneÂ skutecÏnosti podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu6) je za druh vyÂsledku povazÏovaÂna i vyÂzkumnaÂ zpraÂva,
h) popis vyÂsledku v cÏeskeÂm, anglickeÂm a puÊvodnõÂm
jazyce,
i) uÂdaje blõÂzÏe urcÏujõÂcõÂ danyÂ vyÂsledek,
j) obor vyÂzkumu a vyÂvoje vyÂsledku,
k) uÂdaje o uplatneÏnõÂ vyÂsledku podle § 31 odst. 6 zaÂkona vcÏetneÏ roku uplatneÏnõÂ vyÂsledku,
l) stupenÏ duÊveÏrnosti uÂdajuÊ,
m) uÂdaje stanoveneÂ spraÂvcem jednoznacÏneÏ identifikujõÂcõÂ prÏedaÂvanyÂ soubor uÂdajuÊ,
n) dalsÏõÂ uÂdaje vztahujõÂcõÂ se k podporÏe vyÂzkumu a vyÂvoje z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy4) nebo mezinaÂrodnõÂmi zaÂvazky
CÏeskeÂ republiky.
§5
Â
Udaje evidence verÏejnyÂch souteÏzÏõÂ ve vyÂzkumu
a vyÂvoji
UÂdaje evidence verÏejnyÂch souteÏzÏõÂ ve vyÂzkumu
a vyÂvoji zahrnujõÂ

5
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a) zaÂkladnõÂ uÂdaje o verÏejneÂ souteÏzÏi ve vyÂzkumu a vyÂvoji, kteryÂmi jsou
1. identifikacÏnõÂ koÂd verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu
a vyÂvoji a aktivita,
2. u programu datum jeho schvaÂlenõÂ vlaÂdou, cÏõÂslo
usnesenõÂ vlaÂdy, rok zahaÂjenõÂ a ukoncÏenõÂ programu,
3. naÂzev a cõÂl prÏedmeÏtu verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce,
b) uÂdaje o poskytovateli, kteryÂ verÏejnou souteÏzÏ ve
vyÂzkumu a vyÂvoji vyhlasÏuje,
c) uÂdaje o vyhlaÂsÏenõÂ a podmõÂnkaÂch verÏejneÂ souteÏzÏe
ve vyÂzkumu a vyÂvoji, kteryÂmi jsou
1. datum vyhlaÂsÏenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu
a vyÂvoji v ObchodnõÂm veÏstnõÂku, cÏasoveÂ uÂdaje
vymezujõÂcõÂ pocÏaÂtek a konec souteÏzÏnõÂ lhuÊty
a hodnotõÂcõÂ lhuÊty, prÏedpoklaÂdanaÂ doba zahaÂjenõÂ
rÏesÏenõÂ projektuÊ,
2. zpuÊsob podaÂnõÂ naÂvrhu projektu v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce,
3. zpuÊsob oznaÂmenõÂ vyÂsledku verÏejneÂ souteÏzÏe ve
vyÂzkumu a vyÂvoji v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce,
4. celkovaÂ vyÂsÏe uÂcÏeloveÂ podpory vycÏleneÏnaÂ vyhlasÏovatelem na prÏedmeÏt verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji a jejõÂ cÏleneÏnõÂ v jednotlivyÂch
letech,
5. podmõÂnky verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji, vcÏetneÏ duÊvoduÊ pro neprÏijetõÂ (vyrÏazenõÂ)
nebo vyloucÏenõÂ naÂvrhu projektu z teÂto verÏejneÂ
souteÏzÏe, kriteÂriõÂ hodnocenõÂ naÂvrhu projektuÊ
a pozÏadavkuÊ na prokaÂzaÂnõÂ zpuÊsobilosti uchazecÏe, v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce,
6. uÂdaje o mõÂsteÏ prÏevzetõÂ zadaÂvacõÂ dokumentace,
o mõÂsteÏ, formeÏ a dobeÏ podaÂvaÂnõÂ naÂvrhuÊ projektuÊ a informace o naÂzvu, sõÂdle, telefonu, elektronickeÂ adrese a faxu poskytovatele nebo osoby poveÏrÏeneÂ organizacÏnõÂm zajisÏteÏnõÂm verÏejneÂ
souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji,
7. jineÂ zdroje informacõÂ o verÏejneÂ souteÏzÏi ve vyÂzkumu a vyÂvoji,
d) uÂdaje o vyhodnocenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu
a vyÂvoji, kteryÂmi jsou
1. pocÏet dorucÏenyÂch naÂvrhuÊ projektuÊ, pocÏet prÏijatyÂch naÂvrhuÊ projektuÊ, pocÏet naÂvrhuÊ projektuÊ,
kteryÂm bude na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ poskyto-

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 121/2000 Sb., o praÂvu autorskeÂm, o praÂvech souvisejõÂcõÂch s praÂvem autorskyÂm a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ (autorskyÂ zaÂkon), zaÂkon cÏ. 527/1990 Sb., o vynaÂlezech a zlepsÏovacõÂch naÂvrzõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 519/1991 Sb.,
zaÂkona cÏ. 116/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 207/2000 Sb., zaÂkon cÏ. 529/1991 Sb., o ochraneÏ topografiõÂ polovodicÏovyÂch vyÂrobkuÊ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 116/2000 Sb., zaÂkon cÏ. 478/1992 Sb., o uzÏitnyÂch vzorech, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 116/2000 Sb., zaÂkon cÏ. 206/
/2000 Sb., o ochraneÏ biotechnologickyÂch vynaÂlezuÊ a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 132/1989 Sb., o ochraneÏ praÂv k novyÂm odruÊdaÂm
rostlin a plemenuÊm zvõÂrÏat, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 93/1996 Sb., zaÂkon cÏ. 207/2000 Sb., o ochraneÏ pruÊmyslovyÂch vzoruÊ a o zmeÏneÏ
zaÂkona cÏ. 527/1990 Sb., o vynaÂlezech, pruÊmyslovyÂch vzorech a zlepsÏovacõÂch naÂvrzõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon
cÏ. 408/2000 Sb., o ochraneÏ praÂv k odruÊdaÂm rostlin a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 92/1996 Sb., o odruÊdaÂch, osivu a sadbeÏ peÏstovanyÂch
rostlin, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ (zaÂkon o ochraneÏ praÂv k odruÊdaÂm).
6
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 148/1998 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, vyhlaÂsÏka cÏ. 244/1998 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
vyhlaÂsÏka cÏ. 56/1999 Sb., o zajisÏteÏnõÂ bezpecÏnostnõÂch informacÏnõÂch systeÂmuÊ naklaÂdajõÂcõÂch s utajovanyÂmi skutecÏnostmi,
provaÂdeÏnõÂ jejich certifikace a naÂlezÏitostech certifikaÂtu.
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vatele podle § 21 odst. 7 zaÂkona poskytnuta
uÂcÏelovaÂ podpora,
2. celkovaÂ schvaÂlenaÂ vyÂsÏe uÂcÏeloveÂ podpory a jejõÂ
cÏleneÏnõÂ v jednotlivyÂch letech,
3. v prÏõÂpadeÏ zrusÏenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu
a vyÂvoji datum a duÊvody jejõÂho zrusÏenõÂ v cÏeskeÂm a anglickeÂm jazyce,
e) uÂdaje stanoveneÂ spraÂvcem jednoznacÏneÏ identifikujõÂcõÂ prÏedaÂvanyÂ soubor uÂdajuÊ,
f) dalsÏõÂ uÂdaje vztahujõÂcõÂ se k podporÏe vyÂzkumu a vyÂvoje z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy4) nebo mezinaÂrodnõÂmi zaÂvazky
CÏeskeÂ republiky.
§6
Postup poskytovatele prÏi prÏedaÂnõÂ uÂdajuÊ
o vyhlasÏovanyÂch verÏejnyÂch souteÏzÏõÂch
ve vyÂzkumu a vyÂvoji a jejich vyhodnocenõÂ
(1) Poskytovatel prÏed vyhlaÂsÏenõÂm verÏejneÂ souteÏzÏe
ve vyÂzkumu a vyÂvoji, na zaÂkladeÏ ktereÂ bude poskytovat uÂcÏelovou podporu ze sveÂ rozpocÏtoveÂ kapitoly,
prÏedaÂ provozovateli a spraÂvci datovyÂch prvkuÊ a cÏõÂselnõÂkuÊ informacÏnõÂho systeÂmu (daÂle jen ¹provozovatelª)7)
platneÂ uÂdaje v rozsahu stanoveneÂm spraÂvcem podle § 5
põÂsm. a) azÏ c), e) a f) tohoto narÏõÂzenõÂ. Poskytovatel
prÏedaÂ provozovateli tyto uÂdaje ve zneÏnõÂ shodneÂm
s uÂdaji zverÏejnÏovanyÂmi v ObchodnõÂm veÏstnõÂku.
(2) Dojde-li ke zmeÏneÏ uÂdajuÊ o vyhlasÏovaneÂ verÏejneÂ souteÏzÏi ve vyÂzkumu a vyÂvoji prÏedanyÂch podle
odstavce 1, prÏedaÂ poskytovatel noveÂ platneÂ uÂdaje provozovateli ve formeÏ uÂplneÂho souboru uÂdajuÊ prÏedaÂvanyÂch v prÏõÂslusÏneÂm roce nejpozdeÏji 10 pracovnõÂch dnuÊ
prÏede dnem, kteryÂ byl v prÏedchozõÂm souboru uÂdajuÊ
uveden jako den vyhlaÂsÏenõÂ teÂto verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji.
(3) Poskytovatel prÏedaÂ uÂdaje uvedeneÂ v odstavcõÂch 1 a 2 nebo uÂdaje o vyhodnocenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe
ve vyÂzkumu a vyÂvoji podle § 5 põÂsm. d) tohoto narÏõÂzenõÂ provozovateli prostrÏednictvõÂm spraÂvcem stanoveneÂho zarÏõÂzenõÂ pro zpracovaÂnõÂ a prÏenos uÂdajuÊ na nosicÏõÂch informacõÂ soucÏasneÏ s pruÊvodkou. PruÊvodka se
prÏedaÂvaÂ v listinneÂ podobeÏ nebo v elektronickeÂ podobeÏ
jako podepsanaÂ datovaÂ zpraÂva podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.8)
(4) Poskytovatel vzÏdy prÏed prÏedaÂnõÂm uÂdajuÊ provozovateli provede kontrolu teÏchto uÂdajuÊ platnou verzõÂ programovyÂch prostrÏedkuÊ poskytnutyÂch provozovatelem.
§7
Postup prÏõÂjemce prÏi prÏedaÂnõÂ uÂdajuÊ o projektech
a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech a jejich vyÂsledcõÂch
(1) PrÏõÂjemce plnõÂ povinnost podle § 12 odst. 1 a 4
zaÂkona prostrÏednictvõÂm poskytovatele, ktereÂmu prÏe-
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daÂvaÂ uÂdaje o projektech nebo vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech
a uÂdaje o jejich vyÂsledcõÂch ve formeÏ a v termõÂnu stanoveneÂm poskytovatelem podle § 31 odst. 3 zaÂkona a podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.3)
(2) PrÏi zmeÏnaÂch smlouvy o poskytnutõÂ podpory
nebo rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory prÏedaÂ prÏõÂjemce
poskytovateli platneÂ uÂdaje ve formeÏ a v termõÂnu stanoveneÂm poskytovatelem.
(3) V prÏõÂpadeÏ zmeÏn uÂdajuÊ, ktereÂ nejsou prÏedmeÏtem smlouvy o poskytnutõÂ podpory nebo rozhodnutõÂ
o poskytnutõÂ podpory nebo nepodleÂhajõÂ schvaÂlenõÂ poskytovatelem, zajistõÂ prÏedaÂnõÂ platnyÂch uÂdajuÊ do informacÏnõÂho systeÂmu poskytovatel na zaÂkladeÏ oznaÂmenõÂ
prÏõÂjemce prÏedaneÂho poskytovateli v listinneÂ podobeÏ
nebo v elektronickeÂ podobeÏ jako podepsanou datovou
zpraÂvu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.8)
§8
Postup poskytovatele prÏi prÏedaÂnõÂ uÂdajuÊ o projektech
a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech a jejich vyÂsledcõÂch
(1) Poskytovatel prÏedaÂ provozovateli prÏed poskytnutõÂm uÂcÏeloveÂ podpory nebo institucionaÂlnõÂ podpory platneÂ uÂdaje v rozsahu stanoveneÂm spraÂvcem podle § 2 a 3 tohoto narÏõÂzenõÂ o projektech a vyÂzkumnyÂch
zaÂmeÏrech, na jejichzÏ rÏesÏenõÂ poskytuje podporu vyÂzkumu a vyÂvoje z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ v prÏõÂslusÏneÂm
kalendaÂrÏnõÂm roce ze sveÂ rozpocÏtoveÂ kapitoly, a to ve
lhuÊtaÂch podle § 31 odst. 4 zaÂkona. VyÂjimkou jsou
uÂdaje o zhodnocenõÂ projektuÊ nebo vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ podle § 2 odst. 1 põÂsm. i) a § 3 põÂsm. h) tohoto
narÏõÂzenõÂ a platneÂ uÂdaje o skutecÏnyÂch naÂkladech projektu nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru, ktereÂ poskytovatel
prÏedaÂ provozovateli do 6 meÏsõÂcuÊ od pocÏaÂtku kalendaÂrÏnõÂho roku naÂsledujõÂcõÂho po roce ukoncÏenõÂ rÏesÏenõÂ projektu nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru.
(2) UÂdaje o vyÂsledcõÂch vsÏech projektuÊ nebo vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ podporovanyÂch ze sveÂ rozpocÏtoveÂ
kapitoly v rozsahu stanoveneÂm spraÂvcem podle § 4
tohoto narÏõÂzenõÂ prÏedaÂ poskytovatel provozovateli ve
lhuÊteÏ podle § 31 odst. 6 zaÂkona.
(3) PlatneÂ uÂdaje o rÏesÏenyÂch projektech, vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech nebo jejich vyÂsledcõÂch, u kteryÂch dosÏlo
v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho roku ke zmeÏneÏ, prÏedaÂ poskytovatel provozovateli ve lhuÊteÏ podle § 31 odst. 5 zaÂkona ve formeÏ uÂplneÂho souboru uÂdajuÊ prÏedanyÂch v prÏõÂslusÏneÂm roce.
(4) PrÏi prÏedaÂnõÂ uÂdajuÊ podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 se
postupuje podle § 6 odst. 3 a 4 tohoto narÏõÂzenõÂ obdobneÏ.
§9
Postup prÏi zarÏazenõÂ uÂdajuÊ prÏedanyÂch
poskytovatelem do informacÏnõÂho systeÂmu
(1) Provozovatel zarÏadõÂ do informacÏnõÂho systeÂmu

7

) § 2 põÂsm. d) zaÂkona cÏ. 365/2000 Sb., o informacÏnõÂch systeÂmech verÏejneÂ spraÂvy a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.

8

) § 2 põÂsm. c) a § 3 zaÂkona cÏ. 227/2000 Sb., o elektronickeÂm podpisu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o elektronickeÂm podpisu).
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pouze uÂdaje prÏedaneÂ poskytovatelem postupem podle
§ 6 odst. 3 a 4 nebo podle § 8 odst. 4 a 5 tohoto narÏõÂzenõÂ nebo, pokud je prÏedmeÏt rÏesÏenõÂ projektu nebo
vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru utajovanou skutecÏnostõÂ, postupem stanovenyÂm zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.6)
(2) ZarÏazenõÂ uÂdajuÊ do informacÏnõÂho systeÂmu
oznaÂmõÂ provozovatel poskytovateli v listinneÂ podobeÏ
nebo v elektronickeÂ podobeÏ prostrÏednictvõÂm podepsaneÂ datoveÂ zpraÂvy podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu8) ve lhuÊteÏ podle § 31 odst. 8 zaÂkona.
(3) Soubor uÂdajuÊ prÏedaÂvanyÂ do informacÏnõÂho systeÂmu vykazujõÂcõÂ chyby zjisÏteÏneÂ prÏi kontrole uÂdajuÊ
platnou verzõÂ programovyÂch prostrÏedkuÊ nebo nesplnÏujõÂcõÂ naÂlezÏitosti stanoveneÂ zaÂkonem a zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy3) provozovatel vraÂtõÂ poskytovateli, nezarÏadõÂ jej do informacÏnõÂho systeÂmu a oznaÂmõÂ tuto skutecÏnost a jejõÂ duÊvody poskytovateli v listinneÂ podobeÏ
nebo v elektronickeÂ podobeÏ prostrÏednictvõÂm podepsaneÂ datoveÂ zpraÂvy podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu8) ve stejneÂ lhuÊteÏ jako oznamuje zarÏazenõÂ uÂdajuÊ do
informacÏnõÂho systeÂmu.
(4) Provozovatel se rÏõÂdõÂ provoznõÂm rÏaÂdem informacÏnõÂho systeÂmu, kteryÂ vypracuje a po projednaÂnõÂ se
spraÂvci rozpocÏtovyÂch kapitol schvaÂlõÂ spraÂvce.
§ 10
ZpuÊsob a termõÂny poskytnutõÂ uÂdajuÊ z informacÏnõÂho
systeÂmu
(1) Provozovatel nezverÏejnõÂ uÂdaje o verÏejneÂ souteÏzÏi ve vyÂzkumu a vyÂvoji prostrÏednictvõÂm verÏejneÂ informacÏnõÂ sõÂteÏ drÏõÂve nezÏ v termõÂnu, kteryÂ mu jako datum
vyhlaÂsÏenõÂ v ObchodnõÂm veÏstnõÂku podle § 5 põÂsm. c)
bodu 1 a § 6 tohoto narÏõÂzenõÂ oznaÂmõÂ poskytovatel.
(2) Provozovatel poskytne platneÂ uÂdaje z informacÏnõÂho systeÂmu
a) verÏejnosti zpuÊsobem podle § 31 odst. 11 põÂsm. a)
zaÂkona, a to
1. uÂdaje o vyhlasÏovaneÂ verÏejneÂ souteÏzÏi ve vyÂzkumu a vyÂvoji nejdrÏõÂve v den vyhlaÂsÏenõÂ teÂto
souteÏzÏe, uvedenyÂ poskytovatelem v poslednõÂm
souboru uÂdajuÊ prÏedaneÂm provozovateli,
2. uÂdaje o vyhodnocenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ ode
dne jejich zarÏazenõÂ do informacÏnõÂho systeÂmu,
3. uÂdaje o projektech nebo vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech a uÂdaje o vyÂsledcõÂch projektuÊ nebo vyÂ-
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zkumnyÂch zaÂmeÏruÊ do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ
ode dne jejich zarÏazenõÂ do informacÏnõÂho systeÂmu,
b) poskytovateli prostrÏednictvõÂm elektronickeÂ posÏty
nebo verÏejneÂ informacÏnõÂ sõÂteÏ do 30 kalendaÂrÏnõÂch
dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ zÏaÂdosti nebo jejõÂho uprÏesneÏnõÂ,
c) prÏõÂjemci v listinneÂ podobeÏ, na pameÏt'ovyÂch meÂdiõÂch, prostrÏednictvõÂm elektronickeÂ posÏty nebo
verÏejneÂ informacÏnõÂ sõÂteÏ do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ
ode dne dorucÏenõÂ zÏaÂdosti nebo jejõÂho uprÏesneÏnõÂ,
d) Ministerstvu sÏkolstvõÂ, mlaÂdezÏe a teÏlovyÂchovy
a spraÂvci prostrÏednictvõÂm elektronickeÂ posÏty nebo
verÏejneÂ informacÏnõÂ sõÂteÏ do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ
ode dne dorucÏenõÂ zÏaÂdosti nebo jejõÂho uprÏesneÏnõÂ,
e) dalsÏõÂm subjektuÊm podle § 31 odst. 11 põÂsm. e) zaÂkona postupem podle põÂsmene c), nestanovõÂ-li
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy nebo mezinaÂrodnõÂ zaÂvazky CÏeskeÂ republiky zpuÊsob a termõÂny poskytnutõÂ uÂdajuÊ jinak.
(3) ZÏaÂdost podle odstavce 2 põÂsm. b) azÏ d) muÊzÏe
byÂt podaÂna v listinneÂ podobeÏ nebo v elektronickeÂ podobeÏ jako podepsanaÂ datovaÂ zpraÂva podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu.8) V prÏõÂpadeÏ, zÏe je zÏaÂdost nesrozumitelnaÂ nebo nenõÂ zrÏejmeÂ, jakeÂ uÂdaje a v jakeÂ podobeÏ
jsou pozÏadovaÂny, nebo je formulovaÂna prÏõÂlisÏ obecneÏ,
vyzve provozovatel zÏadatele ve lhuÊteÏ do 7 kalendaÂrÏnõÂch
dnuÊ od dorucÏenõÂ zÏaÂdosti, aby zÏaÂdost uprÏesnil. NeuprÏesnõÂ-li zÏadatel zÏaÂdost do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ, nemusõÂ mu provozovatel uÂdaje poskytnout.
§ 11
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
(1) PrÏi uchovaÂnõÂ, zprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ, prÏedaÂvaÂnõÂ a jineÂm zpracovaÂnõÂ osobnõÂch uÂdajuÊ se postupuje podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.9)
(2) Na verÏejnou zakaÂzku ve vyÂzkumu a vyÂvoji
podle § 3 odst. 1 põÂsm. a) bodu 3 zaÂkona, zadanou
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,10) se nevztahujõÂ
ustanovenõÂ § 3, 5 a 6, § 10 odst. 1 a § 10 odst. 2 põÂsm. a)
body 1 a 2 tohoto narÏõÂzenõÂ.
§ 12
UÂcÏinnost
Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2002.

PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. Zeman v. r.
MõÂstoprÏedseda vlaÂdy:
JUDr. RychetskyÂ v. r.

9

) ZaÂkon cÏ. 101/2000 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

10

) ZaÂkon cÏ. 199/1994 Sb., o zadaÂvaÂnõÂ verÏejnyÂch zakaÂzek, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 148/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 93/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 28/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 256/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 39/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 142/2001 Sb. a zaÂkona cÏ. 130/2002 Sb.

