VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 8. dubna 2015 č. 252

Změna
Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace
1. V Článku 2 odst. 1 písmeno a) zní:
„(a) přípravu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a v souladu
s mezinárodními smlouvami a její předložení vládě.“
2. V Článku 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Při plnění úkolů Rada uplatňuje hledisko rovnosti žen a mužů a usiluje o podporu
rovnosti žen a mužů ve výzkumu, vývoji a inovacích.“
3. V Článku 4 odstavci 4 se za slova „dalších osob,“ vkládají slova „zejména zástupců
poskytovatelů podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, “.
4. V Článku 4 se odstavec 5 zrušuje.
5. V Článku 6 odstavci 4 se na konec odstavce vkládají slova „a dále tak, aby složení Rady
zohledňovalo požadavek na vyrovnané zastoupení žen a mužů“.
6. V Článku 6 odst. 5 písmeno a) zní:
„a) jsou povinni se účastnit zasedání Rady, aktivně se podílet na práci Rady a plnit úkoly
vyplývající z usnesení přijatých Radou,“
7. V Článku 6 odst. 5 písmeno d) zní:
„(d) jsou povinni zachovávat mlčenlivost o projednávaných materiálech do doby,
než jsou Radou schváleny a zveřejněny, což nebrání odborné konzultaci projednávané
problematiky, a jsou vázáni usneseními Rady“.

8. V Článku 6 odst. 5 písmeno e) zní:
„(e) nesmějí být členy předsednictva Grantové agentury České republiky, předsednictva
Technologické agentury České republiky, předsednictva Agentury pro zdravotnický
výzkum České republiky, oborových komisí Grantové agentury České republiky nebo
Technologické agentury České republiky, členy panelů Agentury pro zdravotnický výzkum
České republiky a členy odborných poradních orgánů poskytovatelů podpory výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků pro hodnocení návrhů projektů
ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.“
9. V Článku 7 odstavec 1 zní:
„(1) Rada ustavuje podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací své odborné a poradní orgány, včetně orgánů podle potřeby k určitému
tématu.“
10. V Článku 7 odstavec 2 zní:
„(2) Členy odborných a poradních orgánů Rady volí z předních odborníků pro danou
oblast Rada a na základě jejího návrhu je jmenuje a odvolává předseda Rady. Člen bude
rovněž odvolán, pokud odstoupí ze své funkce. Předsedou odborného a poradního orgánu
je člen Rady, kterého na návrh Rady jmenuje předseda Rady. Předseda odborného a
poradního orgánu je současně členem odborného a poradního orgánu. Při výběru členů
svých poradních orgánů Rada zohledňuje požadavek na vyrovnané zastoupení žen a
mužů.“
11. V Článku 7 se odstavec 3 zrušuje a dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3
až 5.
12. Článek 8 včetně nadpisu zní:
„Článek 8
Zpravodaj
(1) Pro řešení vybraných úkolů může Rada jmenovat zpravodaje z členů Rady.
(2) Zpravodaj zejména
a)

odpovídá za přípravu podkladů týkajících se řešeného úkolu,

b)

spolupracuje s předsedou odborného a poradního orgánu, jde-li o úkol, na němž
odborný a poradní orgán participuje, pokud není současně jeho předsedou,

c)

informuje o zpracovaném materiálu a připravuje návrh stanoviska Rady.

(3) Působení zpravodaje je dočasné a končí splněním úkolu, ke kterému byl zpravodaj
jmenován.“
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13. V Článku 9 ve větě druhé se slova „ , jednání komise nebo jednání pracovní skupiny“
zrušují.
14. Článek 10 odstavec 1 zní:
„(1) Činnost Rady a odborných a poradních orgánů zabezpečuje sekretariát Rady, který je
organizačně začleněn do Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“)“.
15. V Článku 10 odst. 3 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se
zrušuje.
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