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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. února 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/
/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění zákona č. 26/2008 Sb., k provedení § 3
odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřej-
ných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentál-
ního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009
Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách
pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací, se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2

Finanční ocenění propagace nebo popularizace
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

(1) Finanční ocenění propagace nebo populari-
zace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
podle zákona o podpoře výzkumu, experimentál-
ního vývoje a inovací lze udělit fyzické osobě za vý-
znamné dílo v oblasti rozvoje výzkumu, experimen-
tálního vývoje a inovací, včetně jeho propagace nebo
popularizace, nebo fyzické osobě, která se význam-
nou měrou zasloužila o propagaci nebo popularizaci
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tím, že
publikovala, předávala nebo jinak populárně naučně
šířila poznatky a znalosti v oblasti výzkumu, expe-
rimentálního vývoje nebo inovací.

(2) Ocenění podle odstavce 1 může udělit

a) předseda Rady jako Cenu předsedy Rady pro
výzkum, vývoj a inovace,

b) kterýkoliv poskytovatel, z jehož rozpočtové ka-
pitoly je poskytována podpora výzkumu, expe-
rimentálního vývoje a inovací.

(3) Ocenění podle odstavce 2 písm. a) je posky-
továno z výdajů na výzkum, experimentální vývoj
a inovace rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České
republiky a lze jej udělit v jednom kalendářním roce
pouze jednou ve výši až 500 000 Kč.

(4) Ocenění podle odstavce 2 písm. b) je po-
skytováno z rozpočtové kapitoly poskytovatele,
který o udělení ocenění rozhodl. V jednom kalendář-
ním roce může poskytovatel udělit i více ocenění,
s tím, že souhrnná hodnota ocenění u tohoto posky-
tovatele v jednom kalendářním roce nesmí překročit
500 000 Kč.“.

2. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Při výběru kandidáta na ocenění podle § 2
odst. 1 se posuzuje zejména počet, rozsah a kvalita
popularizačních veřejných vystoupení a počet, roz-
sah a kvalita psaných popularizačních příspěvků,
s tím, že se bere v úvahu dopad na veřejnost, a to
zejména z hlediska podpory dlouhodobých perspek-
tiv výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace:

MVDr. Bělobrádek, Ph.D., MPA, v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 22. února 2016

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 16. července 2016 nové volby do za-
stupitelstva obce:

obec okres kraj

Maňovice Klatovy Plzeňský

Ministr:

Chovanec v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 22. února 2016

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 16. července 2016 nové volby do za-
stupitelstva obce:

obec okres kraj

Třebnouševes Jičín Královéhradecký

Ministr:

Chovanec v. r.
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e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
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Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
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PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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