Statut Rady pro výzkum a vývoj
Příloha
k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005
č. 82,
ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října
2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006
č. 1321, ze dne 19. března 2007 č. 274,
ze dne 11. června 2007 č. 635, ze dne
2. dubna 2008 č. 339

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Rada pro výzkum a vývoj (dále jen „Rada“) je odborným a poradním orgánem vlády pro
oblast výzkumu a vývoje.
(2) Rada je zřízena a její činnost upravena zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a
vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Působnost Rady
(1) Rada
a. zpracovává dlouhodobé základní směry a proporce rozvoje výzkumu a vývoje České
republiky prostřednictvím svých poradních orgánů, kterými jsou odborné komise pro
jednotlivé směry výzkumu a vývoje,
b. zpracovává pravidelné roční analýzy a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České
republice a jejich srovnání se zahraničím a předkládá je vládě,
c. zpracovává návrh střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje a navrhuje výši
celkových výdajů na výzkum a vývoj jednotlivých rozpočtových kapitol a jejich
rozdělení,
d. zpracovává stanoviska k materiálům předkládaným vládě za oblast výzkumu a vývoje,
e. zajišťuje jednání s poradními orgány pro výzkum a vývoj Evropských společenství a s
radami pro výzkum a vývoj jednotlivých členských států Evropských společenství i
dalších států,
f. plní úlohu správce a provozovatele informačního systému výzkumu a vývoje a schvaluje
jeho provozní řád,
g. navrhuje vládě jmenování a odvolání předsedy a dalších členů předsednictva Grantové
agentury České republiky,
h. zajišťuje komunikaci a prostor pro dosahování konsensu mezi účastníky inovačního
procesu a koordinuje oblast inovací,
i. zabezpečuje plnění dalších úkolů stanovených zákonem o podpoře výzkumu a vývoje,
jinými zvláštními právními předpisy nebo uložených vládou,
j. zpracovává odborná stanoviska k žádostem o povolení výzkumu na lidských
embryonálních kmenových buňkách podle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na
lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně
některých souvisejících zákonů, nebo k žádostem o změnu tohoto povolení, popřípadě k
žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk.

(2) Při plnění úkolů Rada spolupracuje s ústředními správními úřady a institucemi zabývajícími
se výzkumem a vývojem.
(3) Rada předkládá vládě nejméně jednou za rok zprávu o své činnosti a podle potřeby svá
doporučení a zprávy o stavu výzkumu a vývoje.

Článek 3
Orgány Rady
Orgány Rady jsou předseda Rady a předsednictvo Rady.

Článek 4
Předseda Rady
(1) Předsedou Rady je člen vlády, který odpovídá vládě za činnost Rady. Předsedu Rady jmenuje
a odvolává vláda na návrh předsedy vlády.
(2) Předseda Rady zejména:
svolává a řídí zasedání Rady,
informuje vládu o výsledku mimořádného zasedání Rady svolaného na žádost vlády,
předkládá materiály schválené Radou vládě k projednání,
po projednání v Radě jmenuje a odvolává členy a předsedy poradních a pracovních
orgánů Rady a schvaluje statuty a jednací řády těchto orgánů,
e. navrhuje vládě odměny za výkon veřejné funkce ostatních členů Rady.

a.
b.
c.
d.

(3) Předsedu Rady zastupuje jím pověřený místopředseda Rady.
(4) Předseda Rady rozhoduje o účasti dalších osob, které nejsou členy Rady, na zasedáních Rady
a jednáních předsednictva Rady.
(5) Předseda Rady může jmenovat a odvolat stálé hosty Rady. Stálí hosté dostávají podklady pro
zasedání Rady a mají právo se jich zúčastňovat obdobně jako řádní členové Rady. Nemají právo
hlasovat, nepřísluší jim náhrada výdajů spojených s činností v Radě a nejsou za tuto činnost
vládou odměňováni.

Článek 5
Předsednictvo Rady
(1) Předsednictvo Rady tvoří předseda Rady a tři místopředsedové Rady.
(2) Předsednictvo Rady zejména
a. řídí činnost Rady mezi jejími zasedáními,
b. připravuje program zasedání Rady,
c. koordinuje činnost poradních a pracovních orgánů Rady.
(3) 1. místopředseda Rady, který zastupuje předsedu Rady, a další dva místopředsedové Rady
jsou voleni tajnou volbou z řad členů. Návrhy kandidátů podávají členové Rady.
(4) Předsednictvo Rady o své činnosti mezi zasedáními informuje Radu na nejbližším zasedání.

(5) Jednání předsednictva Rady se konají podle potřeby, zpravidla jednou týdně. Jednání řídí
předseda Rady.

Článek 6
Členové Rady
(1) Rada má 15 členů včetně předsedy Rady. Členství v Radě je veřejnou funkcí, která nezakládá
pracovněprávní poměr k České republice.
(2) Funkční období členů Rady je,s výjimkou předsedy Rady, čtyřleté. Člen Rady může být
jmenován do Rady nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.
(3) Členství v Radě je nezastupitelné. Člen Rady, který je členem vlády, může za sebe vyslat
svého náměstka. Zastupující náměstek nemá hlasovací právo.
(4) Členy Rady, s výjimkou předsedy Rady, jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy Rady.
(5) Kandidáty na členy Rady navrhuje vládě předseda Rady ze zástupců poskytovatelů podpory
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, z představitelů institucí zabývajících se výzkumem a
vývojem, zejména Akademie věd České republiky, Grantové agentury České republiky,
veřejných vysokých škol, resortních a dalších výzkumných ústavů a institucí zabývajících se
vývojem a z představitelů odborné veřejnosti, které navrhují fyzické osoby zabývající se
výzkumem a vývojem. K podávání návrhů vyzve předseda Rady písemně uvedené subjekty
zpravidla 3 měsíce před ukončením funkčního období stávajících členů Rady.
(6) Členové Rady
a. jsou povinni účastnit se zasedání Rady a jednání pracovních skupin, do kterých byli
jmenováni, aktivně se podílet na práci Rady a plnit úkoly vyplývající z usnesení přijatých
Radou,
b. mají právo předkládat Radě návrhy k projednání a účastnit se jakéhokoliv jednání
poradního nebo pracovního orgánu Rady,
c. jsou povinni předložit svá vyjádření k podkladům pro zasedání Rady nejpozději na
zasedání Rady, které je projednává,
d. nesmějí být členy odborných komisí Rady, oborových komisí a podkomisí Grantové
agentury ČR, a členy hodnotících komisí pro hodnocení návrhů nebo výsledků
výzkumných záměrů nebo členy odborných poradních orgánů pro hodnocení návrhů
projektů výzkumu a vývoje.
(7) Nemůže-li se člen Rady zúčastnit zasedání Rady, je oprávněn zaslat v listinné nebo v
elektronické podobě své stanovisko Radě k informaci, úvaze či projednání.

Poradní a pracovní orgány Rady
Článek 7
Rada zřizuje jako své poradní orgány odbornou komisi pro vědy živé přírody, odbornou komisi
pro vědy neživé přírody a inženýrství a odbornou komisi pro společenské a humanitní vědy.
Bioetickou komisi ustavuje podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

(2) Odborná komise v oblasti své působnosti připravuje návrhy dlouhodobých základních směrů
a proporcí rozvoje výzkumu a vývoje České republiky a z odborného hlediska se vyjadřuje k
materiálům připravovaným Radou.
(3) Bioetická komise zpracovává návrhy odborných stanovisek Rady k žádostem o povolení
výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádostem o změnu tohoto
povolení, popřípadě k žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk a
dále se z odborného hlediska vyjadřuje k materiálům připravovaným Radou v oblasti bioetických
aspektů výzkumu a vývoje.
(4) Činnost odborné komise podle odstavce 2 řídí a zodpovídá za ni její předseda, který se
zúčastňuje zasedání Rady bez hlasovacího práva. Činnost Bioetické komise řídí její předseda,
který je členem Rady.
(5) Činnost odborné komise se řídí statutem odborné komise a jednacím řádem odborné komise,
činnost Bioetické komise se řídí statutem Bioetické komise a jednacím řádem Bioetické komise.

Článek 8
(1) Pracovní komise je pracovním orgánem Rady. Ustavuje se zpravidla pro dlouhodobé nebo
trvalé úkoly.
(2) Činnost pracovní komise řídí a zodpovídá za ni její předseda.
(3) Činnost pracovní komise se řídí statutem pracovní komise a jednacím řádem pracovní
komise.

Článek 9
(1) Pro řešení vybraných úkolů může Rada jmenovat zpravodaje ze členů Rady a ustavit pracovní
skupinu.
(2) Zpravodaj zejména
a. odpovídá za přípravu podkladů týkajících se řešeného úkolu,
b. spolupracuje s předsedou odborné komise, jde-li o úkol na němž participuje odborná
komise,
c. vede pracovní skupinu, je-li zřízena, a zodpovídá za její činnost,
d. informuje o zpracovaném materiálu a připravuje návrh stanoviska Rady.
(3) Působení zpravodaje a pracovní skupiny je dočasné a končí splněním úkolu, ke kterému byl
zpravodaj jmenován a skupina ustavena.

Článek 10
Přizvaní odborníci
Rada může k řešení vybrané problematiky požádat o spolupráci fyzické osoby, které nejsou členy
Rady, ale jsou odborníky na vybranou problematiku (dále jen „přizvaní odborníci“). Přizvaní
odborníci mohou být přizváni k účasti na zasedání Rady, jednání komise nebo jednání pracovní
skupiny nebo mohou být požádáni o zpracování písemného stanoviska.

Článek 11
Zajištění činnosti Rady
(1) Činnost Rady a pracovních skupin zabezpečuje sekretariát Rady, který je od 1. července 2007
začleněn do působnosti Úřadu vlády.
(2) Sekretariát Rady zejména
a. shromažďuje materiály a informace potřebné pro činnost Rady, jejích poradních a
pracovních orgánů a zpracovává materiály pro zasedání Rady a jednání předsednictva
Rady podle pokynů předsedy Rady a předsednictva Rady.
b. odpovídá za přípravu materiálů pro zasedání Rady a jednání předsednictva Rady a za
organizační zajištění zasedání Rady a jednání předsednictva Rady a dalších jednání
spojených s plněním úkolů Rady,
c. zajišťuje provoz informačního systému výzkumu a vývoje v souladu se zákonem o
podpoře výzkumu a vývoje, dalšími zvláštními právními předpisy a vládou schválenou
koncepcí informačního systému výzkumu a vývoje,
d. zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností Rady a jejich zpracování
a vyřízení,
e. pravidelně aktualizuje informace o činnosti Rady a jejích členech zveřejněné na
internetové stránce Úřadu vlády a na internetové stránce státní správy výzkumu a vývoje
České republiky.
(3) Ředitel sekretariátu Rady
a. odpovídá za plnění úkolů sekretariátu Rady a řídí jeho činnost v souladu s pokyny
předsedy Rady,
b. je sekretářem Rady a účastní se jednání předsednictva Rady a zasedání Rady s hlasem
poradním,
c. odpovídá za využití finančních prostředků na výzkum a vývoj rozpočtové kapitoly Úřadu
vlády určených pro zajištění činnosti Rady a provozu informačního systému výzkumu a
vývoje.
(4) Vedoucího pracovníka sekretariátu Rady od 1. července 2007 jmenuje a odvolává vedoucí
Úřadu vlády.
(5) Činnosti sekretariátu Rady neupravené tímto Statutem se řídí Organizačním řádem Úřadu
vlády.

Článek 12
Zasedání Rady
(1) Zasedání Rady se konají zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
Předběžné termíny zasedání schválí Rada nejméně 6 měsíců před jejich konáním.
(2) Mimořádné zasedání Rady svolá předseda Rady na žádost vlády nebo na žádost jedné třetiny
členů Rady, a to do pěti dnů od obdržení této žádosti.
(3) Rada je povinna projednat na svém zasedání materiály předložené nejpozději 3 týdny před
zasedáním Rady. O projednání materiálů předložených po tomto termínu rozhodne
předsednictvo.

(4) Postup při jednání Rady upravuje Jednací řád Rady, který schvaluje Rada na návrh předsedy
Rady.

Článek 13
Náklady na činnost a odměny
(1) Náklady na činnost Rady jsou hrazeny z výdajů na výzkum a vývoj rozpočtové kapitoly
Úřadu vlády.
(2) Členství v pracovních a poradních orgánech Rady nezakládá pracovněprávní poměr k České
republice.
(3) Členové Rady mají nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem této funkce.Členové
pracovních a poradních orgánů Rady mají nárok na úhradu prokazatelných cestovních nákladů v
souladu s obecně závaznými právními předpisy.
(4) Odměny za výkon veřejné funkce členům Rady, kteří nejsou členy vlády, stanoví podle
zákona vláda na návrh předsedy Rady. Odměna přizvaným odborníkům se stanoví v souladu s
obecně závaznými právními předpisy.

Článek 14
Závěrečné ustanovení
(1) Tento statut nabývá účinnosti dne 19. ledna 2005.
(2) Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje vláda.
(3) Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády. Na
internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného statutu.

