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Seminář Perspektivy, Praha 29. 1. 2009 Příloha P1  
 
Jiří Rákosník 
 
Informace z jednání  
výboru PSP pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 21. 1. 2009 
a jeho podvýboru pro vědu a vysoké školy 20. 1. 2009 
 
Obě tělesa ve zmíněných dnech jednala o poslaneckém tisku č. 627, Vládní návrh na 
vydání, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřej-
ných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře vý-
zkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
 
Návrh novely byl projednán v prvním čtení na 42. schůzi PSP 11. 11. 2008 a byl 
přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a 
hospodářskému výboru. Hospodářský výbor projednal návrh zákona 19. 1. 2009 a 
doporučil návrh schválit. 
 
Na jednání podvýboru pro vědu a vysoké školy 20. 1. 2009 došlo mezi poslanci ke 
shodě, že je třeba odkladem zajistit čas potřebný pro zpracování připomínek. Na 
jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 21. 1. 2009 po-
slanci přednesli své připomínky v nepříliš propracované formě a usnesli se na tom, 
že se projednání tohoto bodu odkládá na 5. 2. 2009 s tím, že připomínky budou před-
loženy v písemné podobě tak, aby byly k dispozici členům výboru do 2. 2. 2009. 
Předpokládá se, že jednání 5. 2. 2009 bude velmi rychlé. Tím spíše bude důležité 
zjistit obsah pozměňovacích návrhů a případně poslancům sdělit názor. 
 
Velmi stručné shrnutí názorů a připomínek, které zazněly na jednání výboru: 
 
Poslanec Pleva (zpravodaj): Návrh zákona je velmi podporován odbornou veřejností, 
je a měl by zůstat nepolitickým. 
 
Poslankyně Šojdrová: Navrhla úpravu definice výzkumné organizace v tom smyslu, 
aby nemusela veškerý zisk reinvestovat do výzkumu, výuky a šíření výsledků vý-
zkumu. Navrhla upravit znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, tak aby 
umožňovalo vyplácet stipendia i těm, kdo dočasně studují v zahraničí. Požadovala 
aktualizovat a upřesnit důvodovou zprávu. 
 
Poslanec Ohlídal: Zpochybnil způsob, jakým je v návrhu upraveno postavení Rady 
pro výzkum, vývoj a inovace, způsob navrhování a jmenování jejích členů, a rozsah 
jejích pravomocí. Kritizoval ne zcela konkrétně řadu dalších míst v návrhu. 
 
Poslanec Bartoš (předseda výboru): Navrhl upravit lhůty pro předávání údajů o vý-
sledcích do informačního systému VaVaI. Současnou lhůtu 250 dnů od ukončení 
poskytování podpory navrhuje v případě výzkumných organizací zkrátit na 150 dnů, 
v případě projektů základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou ČR 
prodloužit na 730 dnů. Dále zdůraznil nezbytnost auditora u Technologické agentury 
ČR s ohledem na účast soukromých prostředků v podpoře projektů.  
 
 


