V.
Příloha k dopisu č. j.: 7071/2014MPR
Doporučení
Rady pro výzkum, vývoj a inovace k návrhu změny usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013
č. 593 o Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2020
a k návrhu změny Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015
až 2020 (BV III/1-VS)
I.

Způsob předložení

Program Bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2020 (BV III/1 – VS),
(dále jen „Program“) Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) byl schválen usnesením
vlády č. 593 ze dne 9. srpna 2013.
Žádost o připomínky k návrhu na změnu usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 593
o Programu a k návrhu změny Programu zaslal před předložením materiálu na jednání vlády
dopisem ze dne 15. května 2014 č. j. MV – 55505-1/OBVV-2014 místopředsedovi vlády
pro vědu, výzkum a inovace a předsedovi Rady pro výzkum vývoj a inovace MVDr. Pavlu
Bělobrádkovi, Ph.D., MPA, ministr vnitra Milan Chovanec.
Návrh na změnu výše uvedeného usnesení vlády a změnu Programu byl předložen Radě
pro výzkum a vývoj (dále jen „Rada“) k připomínkám s odkazem na zákon č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje“).
Poznámka: Stanovisko k návrhu Programu projednala a schválila na 281. zasedání konaném
dne 29. března 2013.
Ve smyslu § 5 odst. 3 zákona o podpoře výzkumu a vývoje na změnu programu Radě
předkládá, pokud poskytovatel hodlá:
a) zvýšit nebo snížit celkové výdaje na program nebo podprogram o více než 20 %,
b) změnit povolenou míru podpory,
c) změnit dobu trvání programu nebo
d) změnit cíle programu.
Protože poskytovatel v rámci změny neplánuje naplnit žádný z těchto předpokladů, Rada se
k předloženému dokumentu vyjadřuje formou doporučení.
II.

Způsob projednání

Zpravodajem k předloženému materiálu byl Ing. Jaroslav Doležal, CSc. dr.h.c.
Materiál byl projednán na 294. zasedání Rady konaném dne 30. května 2014.
III. Navrhovaná úprava
Poskytovatel v žádosti o připomínky navrhuje:
o Z usnesení vlády č. 593/2013 vypustit bod II/1, kterým se ministru vnitra
ukládá předložit ve spolupráci s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže (dále jen „UOHS“) Program k notifikaci Evropské komisi.
o Dále se navrhuje v odst. 1.2 Programu doplnit za slova „Rámce
společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací“ (dále jen

„Rámec“) text: „dle platných předpisů o blokových výjimkách a ostatních
souvisejících předpisů. Program je vyňat z oznamovací povinnosti podle čl.
108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU, neboť splňuje podmínky Nařízení
Komise.
o Navrhuje se v odst. 1.6 Programu vypustit slova „dle definice článku 2.2
písmena f), g), j) a i) Rámce společenství“ a za slova „…experimentálního
vývoje a inovací“ doplnit text „v souladu s právním rámcem Programu.“
IV. Zdůvodnění návrhu
Na základě bodu II/1 usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 593 byl Program zaslán
poskytovatelem prostřednictvím UOHS Evropské komisi k notifikaci.
Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá příprava novely Rámce, kterým se notifikační
proces řídí, a tato novela zatím nebyla schválena, bylo Evropskou komisí poskytovateli
doporučeno žádost o notifikaci stáhnout a podat ji až po nabytí účinnosti novely Rámce.
Jako druhou možnost navrhla Evropská komise poskytovateli využít pro realizaci Programu
platných předpisů o blokových výjimkách.
Schválený Program předpokládá vyhlášení první veřejné soutěže v roce 2014, tedy v roce,
kdy se získání notifikace nejeví reálně. Z tohoto důvodu poskytovatel na základě konzultací
s ÚOHS rozhodl pro realizaci Programu s využitím obecného nařízení o blokových
výjimkách.
Důvodem je, že Poskytovatel považuje za účelné, aby Program naplnil své původní poslání
a umožnil stabilní financování bezpečnostního výzkumu v období, kdy finanční prostředky
předchozího Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010 – 2015 budou postupně
klesat.
Specifické požadavky, které přinese obecné nařízení o blokových výjimkách, budou uvedeny
v zadávací dokumentaci k veřejné soutěži.
V.

Závěr
-

Rada souhlasí s návrhem na změnu programu, doporučuje poskytovateli
předložit materiál na jednání vlády

V Praze dne 30. května 2014

