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PRAVIDLA ČINNOSTI KOMISE PRO PŘIJÍMÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ DO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 
VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PRO PROGRAM PODPORY 

EXCELENTNÍHO VÝZKUMU V PRIORITNÍCH OBLASTECH VEŘEJNÉHO ZÁJMU 
VE ZDRAVOTNICTVÍ – EXCELES 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo nebo poskytovatel“) vydává na 
základě § 21 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, „Pravidla činnosti komise 
pro přijímání návrhů projektů“ (dále jen „Pravidla“), kterými se upravuje složení komise pro přijímání 
návrhů projektů do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro program 
EXCELES, způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů a další pravidla činnosti této 
komise.1 
 

Článek 2 
Složení komise pro přijímání návrhů projektů 

 
(1) Členy komise pro přijímání návrhů projektů (dále jen „komise“) jmenuje a odvolává představený 

věcně příslušného útvaru ministerstva, do jehož gesce spadá podpora výzkumu a vývoje a jemuž 
přísluší zajistit roli poskytovatele v programu EXCELES. Tento útvar také zajišťuje vyhlášení 
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu EXCELES. Členové komise jsou 
jmenováni z řad zaměstnanců ministerstva, kteří jsou pracovníky tohoto útvaru, a to nejpozději 
v den ukončení soutěžní lhůty. 

 
(2) Komise má vždy nejméně 3 členy. 
 

Článek 3 
Pravidla činnosti komise 

 
(1) Ministerstvo zajistí, aby doručené návrhy projektů byly označeny datem a časovým údajem 

o době doručení a s těmito údaji předány komisi. Na žádost doručitele ministerstvo při osobním 
doručení návrhu projektu vydá tomuto doručiteli potvrzení o přijetí návrhu projektu s uvedením 
údajů podle první věty. 

 
(2) Všichni členové komise jsou povinni se seznámit a řídit zásadami nepodjatosti a bezkorupčnosti 

a postupovat v souladu s metodickým pokynem „RED FLAGS“,2 Etickým kodexem úředníků a 
zaměstnanců veřejné správy schváleným usnesením vlády České republiky ze dne 9. května 2012 
č. 331, Služebním předpisem č. 3/2016 státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy, kterým se stanoví pravidla etiky zaměstnanců ministerstva, čl. 61 Finančního 

                                                           
1 Pro zjednodušení textu je v celém dokumentu pro označení osob používán mužský rod. Zpracovatel má ale vždy na mysli 
ženy i muže. 
2 Metodický pokyn systému varovných signálů „RED FLAGS“ pro Národní plán obnovy na období 2021-2027 (MPO, Praha 
2021), v platném znění. 
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nařízení (EU) č. 1046/20183, Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky4 a Etickým rámcem 
výzkumu schváleným usnesením vlády České republiky ze dne 17. srpna 2005 č. 1005. 

 
(3) Člen komise stvrdí splnění podmínek nepodjatosti podle § 21 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 

podpisem čestného prohlášení. 
 
(4) Člen komise je povinen neprodleně oznámit představenému věcně příslušného útvaru 

ministerstva jakoukoli skutečnost, zejména změnu v pracovněprávních, ekonomických, osobních 
nebo jiných vztazích, které by mohly mít vliv na jeho nepodjatost nebo střet zájmů ve vztahu 
k hodnoceným návrhům projektů v programu EXCELES, k předmětu podpory, k uchazečům o 
podporu, příjemcům podpory nebo dalším účastníkům projektů nebo způsobit jiný střet zájmů. 

 
(5) Prověření, zda členové komise spňují ustanovení odst. 3 bude v kompetenci věcně příslušného 

útvaru ministerstva, který má v kompetenci činnosti interního auditu. 
 
(6) Zjistí-li některý člen komise, že nesplňuje některou z podmínek nepodjatosti uvedených v § 21 

odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. nebo ustanovení metodického pokynu „RED FLAGS“, neúčastní 
se práce komise a neprodleně oznámí tuto skutečnost přestavenému věcně příslušného útvaru, 
který jej odvolá. 

 
(7) Komise označí každý z doručených návrhů projektu jedinečným identifikačním číslem projektu 

vytvořeným v souladu s pravidly pro údaje centrální evidence projektů podle nařízení vlády 
č. 397/2009 Sb. ze dne 18. listopadu 2009, o informačním systému výzkumu a vývoje, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhodnotí splnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a 
inovacích podle § 21 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. 

 
(8) Komise zpracuje o výsledku vyhodnocení splnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích protokol, který obsahuje o každém doručeném návrhu 
projektu: 

 

a) identifikační údaje o projektu, tj. identifikační číslo projektu, název projektu, název 
uchazeče a příjmení řešitele; 

b) údaje o doručení v soutěžní lhůtě nebo po uplynutí soutěžní lhůty, včetně data a časového 
údaje o době doručení; 

c) údaje o úplnosti nebo neúplnosti doručeného návrhu projektu; 

d) údaje o splnění nebo nesplnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním 
vývoji a inovacích podle odst. 7; 

e) doporučení k přijetí nebo nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, 
experimentálním vývoji a inovacích s odůvodněním. 
 

(9) Protokol podle odst. 8 podepsaný všemi členy komise předkládá komise náměstku ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy pověřenému řízením věcně příslušné sekce ministerstva (dále 

                                                           
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. 
4 Doporučení Komise ze dne 11. března 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání 
výzkumných pracovníků (Text s významem pro EHP) (2005/251/ES). 
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jen “náměstek“) prostřednictvím jemu podřízeného představeného útvaru, který zřizuje komisi. 
Součástí tohoto protokolu jsou i čestná prohlášení členů komise o nepodjatosti podle odst. 3. 

 
(10) O přijetí nebo nepřijetí návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji 

a inovacích podle § 21, odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. rozhodne náměstek . 
 

 
Článek 4 

Způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů 
 
(1) Jednání komise je neveřejné. 
 
(2) Členové komise jsou povinni ve vztahu k třetím osobám zachovávat mlčenlivost 

o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s činností komise. 
 
(3) Členové komise nejsou oprávněni pořizovat kopie ani uchovávat v písemné ani elektronické 

podobě poznámky k dokumentům, s nimiž přišli do styku v souvislosti s činností komise. 
 
(4) Členové komise jsou povinni respektovat rozhodnutí ministerstva učiněná podle ustanovení § 21 

odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb. 
 
(5) Nedodržení některého z ustanovení podle odst. 2 až 5 tohoto článku bude chápáno jako porušení 

pracovní kázně. 
 

Článek 5 
Společná a závěrečná ustanovení 

 

(1) Tato pravidla se vydávají na úrovni náměstka ministra pověřeného řízením věcně příslušné sekce 
poskytovatele, které přísluší vyhlašování veřejných soutěží a realizace programu EXCELES. Ke dni 
vydání těchto pravidel je věcně příslušnou sekcí poskytovatele sekce vysokého školství, vědy 
a výzkumu a věcně příslušným odborem této sekce odbor podpory vysokých škol a výzkumu.  

 
(2) Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách 

poskytovatele při vyhlášení první veřejné soutěže programu EXCELES. 

 

 

 

 

 

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. 

náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 
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Čestné prohlášení 

člena5 komise pro přijímání návrhů projektů pro program EXCELES 

podle § 21 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 61 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční 

pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) 

č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) 

č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (dále jen „čl. 61 

Nařízení č. 1046/2018“). 

 

Jméno a příjmení:  

Bydliště:   

 

Já, níže podepsaný čestně prohlašuji, že:  

 

1. budu při své činnosti člena komise pro přijímání návrhů projektů pro program EXCELES postupovat 

v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., pravidly vyhlášenými ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji 

a inovacích a obsaženými v zadávací dokumentaci programu EXCELES a budu se řídit Metodickým 

pokynem systému varovných signálů „RED FLAGS“ pro Národní plán obnovy na programové období 

2021–20266, Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy schváleným usnesením 

vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331, Služebním předpisem č. 3/2016 státního tajemníka 

v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví pravidla etiky zaměstnanců 

ministerstva7, čl. 61 Finančního nařízení (EU) č. 1046/20188, Evropskou chartou pro výzkumné 

pracovníky9 a Etickým rámcem výzkumu schváleným usnesením vlády České republiky ze dne 17. 

srpna 2005 č. 1005, 

                                                           
5 Pro zjednodušení textu je v celém dokumentu pro označení osob používán mužský rod. Zpracovatel má ale vždy na mysli 
ženy i muže. 
6 Metodický pokyn systému varovných signálů „RED FLAGS“ pro Národní plán obnovy na programové období 2021–2026. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
7 Služební předpis č. 3/2016 státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví pravidla 

etiky zaměstnanců ministerstva, jak vyplývá ze změn provedených Služebními předpisy č.  1/2019 a č. 18/2021. 
8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční 

pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 
č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU 
a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. 

9 Doporučení Komise ze dne 11. března 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání 
výzkumných pracovníků (Text s významem pro EHP) (2005/251/ES). 
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2. budu respektovat veškerá rozhodnutí poskytovatele učiněná podle ustanovení § 21 

zákona č. 130/2002 Sb. Při účasti na komise pro přijímání návrhů projektů se budu řídit Pravidly 

činnosti komise pro přijímání návrhů projektů pro program EXCELES a budu vystupovat vždy 

nezávisle, jménem svým a vyjadřovat pouze svůj osobní odborný názor. 

3. se zdržím jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést mé zájmy do střetu se zájmy České republiky 

a Evropské unie, přičemž rozumím, že ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů 

citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo 

z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon mé 

funkce člena komise pro přijímání návrhů projektů pro program EXCELES; případné riziko střetu 

zájmů oznámím řediteli O32, 

4. nejsem podjatý ani ve střetu zájmů ve vztahu k předmětu hodnocených projektů nebo návrhů 

projektů ani k uchazečům nebo členům řešitelských týmů podpořených projektů; pokud se budu 

cítit podjatý, nebudu se podílet na hodnocení projektů nebo návrhů projektů,  

5. nemám osobní zájem na rozhodnutí o poskytnutí podpory kterémukoliv z uchazečů a nemám 

osobní, pracovní ani jiný poměr ke kterémukoli z uchazečů, konečných příjemců podpory nebo 

členů řešitelského týmu projektů nebo návrhů projektů, 

6. bude-li učiněn jakýkoli pokus o ovlivnění mého nestranného rozhodování v souvislosti 

s hodnocením projektů nebo s mým členstvím v komisi pro přijímání návrhů projektů, neprodleně 

uvědomím o této skutečnosti ředitele O32, 

7. budu zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámím jako člen komise pro 

přijímání návrhů projektů při hodnocení projektů nebo návrhů projektů a neposkytnu uchazeči ani 

příjemci ani jiným osobám informace o skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti 

s hodnocením projektů nebo návrhů projektů nebo s činností v komisi pro přijímání návrhů 

projektů s výjimkou informací, které poskytovatel již zveřejnil podle zákona č. 130/2002 Sb. 

Nebudu pořizovat kopie  dokumentů ani uchovávat v písemné či elektronické podobě dokumenty 

nebo  poznámky k dokumentům, s nimiž v souvislosti s členstvím v komisi pro přijímání návrhů 

projektů přijdu do styku; všechny poskytnuté podklady vrátím poskytovateli nebo je po jejich 

zpracování zničím. 

 

V _______________ dne _______________ 

     

 

………….……………………………………………………… 

(podpis člena komise pro přijímání návrhů projektů) 


