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1. Vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny SAV a MŠVVaŠ SR pre
prípravu návrhu zákona o verejných výskumných inštitúciách

Na základe rokovaní predsedu SAV s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky prevzalo ministerstvo (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) gesciu nad prípravou
a predložením návrhu zákona o verejných výskumných inštitúciách. Bola zriadená spoločná
pracovná skupina SAV a MŠVVaŠ SR pre prípravu návrhu zákona o verejných výskumných
inštitúciách (ďalej len „Spoločná pracovná skupina“). Na základe nominácie predsedom SAV
listom zo dňa 30. októbra 2013 - Číslo: k 471/E/041 je SAV zastúpená v Spoločnej pracovnej
skupine štyrmi členmi; z toho sú dvaja z Úradu SAV (Mgr. Daniela Lengyelová, PhD., JUDr.
Antónia Štaffová) a dvaja z Ústavu štátu a práva SAV (ďalej len „ÚŠaP“, prof. JUDr. Ján
Švidroň, CSc. a JUDr. Peter Kukliš, CSc.). MŠVVaŠ SR nominovalo do Spoločnej pracovnej
skupiny dvoch zástupcov (Ing. Róbert Szabo, PhD., generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky
MŠVVaŠ SR a Mgr. Branislav Juhás, riaditeľ odboru legislatívy a aproximácie práva
MŠVVaŠ SR). Jeden člen Spoločnej pracovnej skupiny je z vedeckého prostredia mimo SAV
(prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho
a potravinárskeho centra).
Prvé zasadnutie Spoločnej pracovnej skupiny sa konalo 12. 11. 2013. Zástupcovia SAV
zdôraznili potrebu súbežnej prípravy novelizácie zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej
akadémii vied (ďalej len „Zákon o SAV“), resp. prípravy nového zákona o SAV, čo sa stretlo
s porozumením všetkých členov Spoločnej pracovnej skupiny. Zástupcovia Úradu SAV
informovali členov Spoločnej pracovnej skupiny o schválenom Vecnom zámere transformácie
organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie (ďalej len „VVI“, resp. pri citovaní
z použitých prameňov aj „v.v.i“; bližšie bod 3. obsahu tohto stanoviska), ako aj o podstatných
zámeroch týkajúcich sa transformácie organizácií SAV, vyjadrených najnovšie aj v
Programovom vyhlásení Predsedníctva SAV na obdobie 2014 – 2017. Bola dohodnutá
vzájomná výmena informácií. Prítomní sa zhodli na potrebe prizývania zástupcov iných
rezortov, ktorých sa zákon o verejných výskumných inštitúciách bude týkať. Spôsob práce
Spoločnej pracovnej skupiny a konkrétne úlohy na ďalšie obdobie sa spresnia na jej
najbližších zasadnutiach.
Hlavným výsledkom prvého stretnutia nominovaných členov bolo ich stotožnenie sa
s návrhom zo strany SAV, aby bol najskôr spracovaný legislatívny zámer zákona o verejných
výskumných inštitúciách a s ním súvisiacich právnych predpisov (ďalej len „Legislatívny
zámer“) a ako iniciatívny návrh gesčného ministra predložený vláde SR, čím by sa materiál
prvýkrát dostal do medzirezortného pripomienkového konania ešte v prvej polovici roku
2014; v jeho súvislostiach teda pôjde aj o paralelnú prípravu návrhov nutných zákonných
úprav týkajúcich sa transformácie SAV (novelizácia zákona č. 133/2002 Z. z., resp. iné
racionálne legislatívne riešenie, najmä ak by sa vzhľadom na rozsah potrebných zmien javil
ako vhodnejší nový zákon o SAV ).
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Na základe Memoranda o spolupráci medzi SAV a ÚŠaP zo dňa 16. 10. 2013 (ďalej len
„Memorandum“) bola ustanovená pracovná skupina ÚŠaP pod vedením riaditeľa ústavu,
ktorá dňa 9. 12. 2013 predložila predsedovi SAV dokument s názvom „Právna analýza
východísk a cieľov v schválenej koncepcii transformácie SAV“ – ako interný pracovný
materiál SAV. Na základe uznesenia Snemu SAV zo dňa 23. 4. 2013 pracuje v rámci SAV aj
Komisia pre transformáciu SAV. Uvedený interný pracovný materiál SAV bol prerokovaný
v Komisii pre transformáciu SAV dňa 16. 12. 2013, na ktorom sa spresnili požiadavky SAV
na výslednú podobu tohto materiálu, aby ako úvodný vstup SAV mohol byť predložený na
oboznámenie Spoločnej pracovnej skupine pre ďalšiu činnosť podľa jej ustanoveného
poslania.
Dňa 16. 12. 2013 sa s účasťou predsedu SAV a podpredsedníčky SAV, členov Komisie pre
transformáciu SAV, uskutočnilo tiež 2. zasadnutie Spoločnej pracovnej skupiny, na ktorom sa
spresnil postup jej prác v najbližšom období. Jeho zavŕšením bude návrh Legislatívneho
zámeru, pripravený v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „Legislatívne
pravidlá“), tak, aby mohol byť predložený vláde v súlade s predpokladaným
harmonogramom, ako je vyjadrený v bode 5. obsahu tohto dokumentu.
Príprava Legislatívneho zámeru zákona pred tvorbou jeho paragrafovaného znenia môže
výrazným spôsobom napomôcť „rekognoskácii terénu“ a bude náležitým prostriedkom
získania spätnej väzby prostredníctvom pripomienkového konania, čím sa takisto môže
predísť eventuálnym vážnym problémom (zásadné pripomienky a pod.) v riadnom
legislatívnom procese. Pozitívne možno hodnotiť zriadenie Spoločnej pracovnej skupiny,
ktorej práca bude smerovať k príprave Legislatívneho zámeru v koordinovanom sledovaní
záujmov SAV i širšieho verejného záujmu na optimalizácii inštitucionálneho postavenia vedy
v slovenskej spoločnosti, čo je aj jedným z hlavných programových cieľov súčasného
Predsedníctva SAV (ďalej len „P SAV“) na obdobie 2013 – 2017. Na základe návrhu
predsedu SAV prijali členovia Spoločnej pracovnej skupiny ako predpokladaný termín
ukončenia tejto časti svojej práce dátum 31. 3. 2014.
SAV vyjadruje záujem, aby zákonné úpravy, na základe ktorých sa má uskutočniť
transformácia organizácií SAV, nadobudli účinnosť od 1. 1. 2015. Je zatiaľ otvorená
otázka, či v súvislostiach pripravovaného Legislatívneho zámeru má ísť o novelizáciu
platného zákona č. 133/2002 Z. Z. o Slovenskej akadémii vied (čl. 10 Legislatívnych
pravidiel), alebo sa preukáže ako racionálnejšie legislatívne riešenie prijatie, spolu so
zákonom o verejných výskumných inštitúciách, aj nového zákona o SAV, s čím by bola
spojená aj príprava návrhu zákona (čl. 12 a n. Legislatívnych pravidiel).

2. Východiskové programové ciele SAV pre legislatívny zámer na prípravu
zákonov a iných právnych predpisov týkajúcich sa transformácie SAV
A.

Zápisnica z Mimoriadneho zasadania Snemu SAV, ktoré sa konalo dňa 23. marca 2011
„Uznesenie k bodu 5.
Snem SAV
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a) berie na vedomie predložený materiál P SAV „Transformácia SAV“;
b) súhlasí so zámerom transformácie SAV pri splnení nasledujúcich podmienok:
(i) zachovanie rozpočtovej kapitoly ako nástroja základného inštitucionálneho
financovania výskumu – SAV správca kapitoly,
(ii) dvojstupňový model riadenia – právna subjektivita organizácií vo forme
umožňujúcej uchádzať sa o verejné prostriedky,
(iii) definícia aktivít SAV nezmenená s prihliadnutím na Zákon č. 133/2002 Z. z.
o Slovenskej akadémii vied;
c) poveruje Predsedníctvo SAV začať rokovania súvisiace s transformáciou SAV s
príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy;
d) zaväzuje P SAV, aby priebežne informovalo Snem SAV o stave a výsledkoch
uvedených rokovaní.“
B.

Vecný zámer transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné
inštitúcie, schválený Snemom SAV (GARANT PARTNER LEGAL, dátum:
31.01.2012).

C.

Zápisnica zo zasadania Snemu SAV, ktoré sa konalo dňa 26. apríla 2012
„Uznesenie č. 7
Snem SAV vyjadruje podporu modelu transformácie organizácií SAV na verejné
výskumné inštitúcie (VVI).“

D.

Z Programového vyhlásenia Predsedníctva SAV na obdobie 2013 – 2017 (september
2013 – ďalej „Programové vyhlásenie P SAV“):
„Slovenská akadémia vied v tomto období stojí pred realizáciou optimalizácie
inštitucionálneho postavenia vedy v slovenskej spoločnosti. SAV zrealizuje
transformáciu svojich vedeckých ústavov, manažovania vlastného výskumu,
zahrnujúcom všetky odvetvia základného bádania a úsilia o tesnejšie prepojenie
výskumu na aplikované riešenia, ale tiež bezprostrednejšie prepojenie so vzdelávacími
procesmi.“
/.../
„Nevyhnutnou cestou, ako dosiahnuť dostačujúcu úroveň financovania Slovenskej
akadémie vied je transformácia vedeckých ústavov na verejné výskumné inštitúcie, so
zachovaním dvojstupňového riadenia. V roku 2014 a 2015 pristúpiť k reálnym krokom
transformácie.
Pre zabezpečenie špičkových technológií a podmienok na výskum na svetovej úrovni
vývoja, a tiež pre zabezpečenie explorácie zdrojov v oblastiach základného bádania,
musíme novou legislatívnou úpravou zabezpečiť možnosť viaczdrojového
a mimorozpočtového financovania výskumu a prevádzky vedeckých pracovísk. Prechod
vedeckých ústavov, dosiaľ financovaných z rozpočtových zdrojov, na právnu formu
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verejno-výskumných inštitúcií umožní lepší technologický transfer a otvorí možnosti
zakladať inkubátory start-up a spin-off.“

3. Vecný zámer transformácie organizácií SAV
Na 1. zasadnutí Spoločnej pracovnej skupiny dňa 12. 11. 2013 boli jej členovia oboznámení
s dokumentom Vecný zámer transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied na
verejné výskumné inštitúcie (GARANT PARTNER LEGAL, dátum: 31.01.2012 – „ďalej
„Vecný zámer“). Príprave uvedeného dokumentu predchádzalo spracovanie komparatívnej
analýzy súčasného právneho postavenia SAV a právneho postavenia Akadémie věd České
republiky (ďalej len „AV ČR“) pred jej transformáciou i súčasného právneho postavenia AV
ČR už po jej uskutočnenej transformácii. Aj tento dokument s názvom Postavenie Slovenskej
akadémie vied v právnom poriadku SR / Právne postavenie Akadémie věd České
republiky (1. Slovenské neziskové servisné centrum, dátum: 28. 10. 2011) bol poskytnutý
členom Spoločnej pracovnej skupiny na jej 2. zasadnutí dňa 16. 12. 2013.
Príprave uvedených dokumentov predchádzali početné rokovania orgánov SAV, ktoré sa
otázkami transformácie organizácií SAV zaoberajú od roku 2008. V nadväznosti na tieto
rokovania, v ktorých sa postupne spresňovali a vyjasňovali podstatné otázky týkajúce sa
transformácie organizácií SAV, Predsedníctvo SAV (ďalej len „P SAV“) na svojom zasadnutí
dňa 20. 1. 2012 formulovalo zámer transformácie SAV takto:
„Strategickým cieľom inštitucionálnej reformy SAV je urýchlenie modernizácie a zvýšenie jej
akcieschopnosti, spružnenie získavania a spravovania finančných prostriedkov z dôvodu ich
efektívneho využívania na dosahovanie kvalitných vedeckých výstupov a ich aplikácie v
silnom konkurenčnom prostredí na báze modernej európskej ustanovizne.“
Z programových cieľov SAV týkajúcich sa transformácie jej organizácií (bod 2. obsahu tohto
stanoviska) vyplývajú predovšetkým tieto kritériá pre prácu na nových legislatívnych
úpravách, ktoré majú byť z hľadiska SAV zohľadnené ako vstupné aj v činnosti Spoločnej
pracovnej skupiny:
-

zachovanie rozpočtovej kapitoly ako nástroja základného inštitucionálneho financovania
výskumu – SAV správca kapitoly,
dvojstupňový model riadenia – právna subjektivita organizácií vo forme umožňujúcej
uchádzať sa o verejné prostriedky,
definícia aktivít SAV nezmenená s prihliadnutím na zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej
akadémii vied,
podpora modelu transformácie organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie („VVI“).

Vecný zámer teda predpokladá vytvorenie nového typu právnickej osoby, aká v právnom
poriadku SR dosiaľ nie je známa – verejná výskumná inštitúcia. Na túto právnu formu sa
majú transformovať aj dnešné vedecké organizácie SAV. Súčasťou súčasnej organizačnej
5

štruktúry SAV sú i viaceré špecializované pracoviská a servisné pracoviská;1 otázky, ktoré sa
budú osobitne týkať ich účasti v transformácii organizácií SAV, budú predmetom aj návrhov
orientovaných na novelizáciu Zákona o SAV so zohľadnením ich osobitného poslania v rámci
SAV, ako aj osobitných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na ich činnosť.2
Vecný zámer transformácie organizácií SAV bol pripravený a uskutočňuje sa v súlade
s cieľmi vládnych strategických dokumentov, zameraných na financovanie výskumu a vývoja
v Slovenskej republike, ako ich najnovšie vyjadruje materiál schválený Uznesením vlády SR
č. 665 z 13. novembra 2013 „k Poznatkom k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií
pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“, z ktorého citujeme:
„2.5.1 Slovenská akadémia vied
Do verejného sektora výskumu a vývoja patrí predovšetkým Slovenská akadémia vied,
samosprávna štátna vedecká inštitúcia Slovenskej republiky zriadená zákonom č. 133/2002 Z.
z. o Slovenskej akadémii vied (SAV). Hlavným poslaním SAV je realizovať základný a
aplikovaný výskum v technických, prírodných, humanitných a spoločenských vedách
prostredníctvom výskumných organizácií a s podporou servisných a špecializovaných
organizácií.
SAV hospodári s financiami zo štátneho rozpočtu na úrovni takmer 60 mil. EUR ročne
(rok 2011), čo sa v priebehu roka upravuje až na úroveň 75 mil. EUR. SAV zamestnáva viac
ako 1 800 vedeckých pracovníkov a takmer 500 doktorandov. Organizácie akadémie sú
externými vzdelávacími inštitúciami pre doktorandské štúdium. SAV rozvíja rozsiahlu
medzinárodnú spoluprácu, čím začleňuje slovenskú vedu do medzinárodného kontextu.
Vedecké ústavy SAV (spolu 57) sú samostatné právnické osoby. Sú rozpočtovými alebo
príspevkovými štátnymi organizáciami priamo napojenými na štátny rozpočet. Predsedníctvo
SAV vykonáva funkciu správcu kapitoly štátneho rozpočtu. Pravidlá hospodárenia pre
rozpočtové a
príspevkové
organizácie
sťažujú
komercializačné
aktivity
a
znemožňujú efektívnu kapitalizáciu duševného vlastníctva ústavov SAV. Preto sa v roku 2012
v SAV schválil zámer transformácie výskumných organizácií SAV na verejno-výskumné
inštitúcie s verejnoprávnou formou hospodárenia, so zachovaním rozpočtovej kapitoly SAV a
dvojstupňovým modelom riadenia. Po realizácii transformácie sa SAV stane modernou
inštitúciou realizujúcou primárne nielen excelentný, ale aj aplikovaný výskum v spolupráci s
ekonomikou, zabezpečujúci komercializáciu výsledkov vedeckých a výskumných aktivít.“

4. Otázka vymedzenia nového typu právnickej osoby v právnom poriadku
SR – „verejná výskumná inštitúcia“
Problematika, ktorú bude riešiť Spoločná pracovná skupina, má množstvo rozmanitých
právnych aspektov aj mimoprávnych súvislostí. Z vedeckého a právneho hľadiska však ako
základné treba pripomenúť tieto:
1

Pozri www.sav.sk.
Porov. najmä zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov; zákon č.
183/2000 Z.z o knižniciach.
2
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-

právna ochranu vedeckého bádania ako ľudskej slobody,
utváranie právnych podmienok pre slobodné vedecké bádanie.

Spoločná pracovná skupina bola zriadená na prípravu návrhu zákona o verejných
výskumných inštitúciách. Keďže má ísť o zákonné vytvorenie nového typu právnickej osoby,
treba vychádzať predovšetkým zo základných platných právnych úprav týkajúcich sa
súčasných typov právnických osôb.
Najvšeobecnejšiu zákonnú úpravu právnických osôb obsahuje Občiansky zákonník č.
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý ako lex generalis obsahuje úpravu
právnických osôb v ustanoveniach § 18 až 21. Pri kreovaní nového typu právnickej osoby
zameranej na výskum3 treba mať ďalej na zreteli (ako lex specialis k Občianskemu
zákonníku) Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Ak vychádzame z úpravy právnických osôb v Občianskom zákonníku, v ustanovení § 18
obsahuje nasledovné členenie:
a) združenia fyzických alebo právnických osôb,
b) účelové združenia majetku,
c) jednotky územnej samosprávy,
d) iné subjekty, o ktorých to určí zákon,
tak nový typ právnickej osoby – VVI budeme zaraďovať do poslednej z uvedených skupín,
čiže medzi „iné subjekty, o ktorých to určí zákon“.
VVI bude novým typom právnickej osoby v právnom poriadku SR, o ktorej možno predbežne
uviesť, že má mať najmä verejnoprávny, samosprávny a neziskový charakter a spĺňať
podmienky transparentnosti. Názov VVI bude obsahovať označenie „verejná výskumná
inštitúcia“ alebo skratku tohto označenia „v.v.i.“
Verejnoprávnosť sa bude odvíjať od spôsobu jej kreovania. Na rozdiel od subjektov
súkromného práva nebude vznikať na základe súkromnoprávnej iniciatívy fyzických osôb
alebo právnických osôb, ale jej zriaďovateľom bude SAV ako samosprávna vedecká inštitúcia
a rozpočtová organizácia štátu (prípadne ďalšie ústredné orgány štátnej správy alebo jednotky
územnej samosprávy). Informácie o výsledkoch výskumnej činnosti VVI budú musieť byť
verejne dostupné, napr. na základe výročných správ o činnosti a hospodárení.
Kreovanie orgánov (s výnimkou dozornej rady) a vydávanie vnútroorganizačných predpisov
bude založené na princípe samosprávy.
3

V ČR je predmetom hlavnej činnosti VVI len výskum (vrátane jeho infraštruktúry). Pokiaľ sa VVI zaoberá aj
vývojom, tak to robí v rámci „inej činnosti“. Zrejme je to tak aj v prípade inovácií, tie boli totiž zaradené do
zákona 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků až po prijatí zákona o VVI.
Naproti tomu v SR sú aj inovácie výslovne uvedené priamo v názve platného zákona č. 172/2005 Z.z
o organizácií štátnej podpory výskumu, vývoja a inovácií. Bude úlohou Spoločnej pracovnej skupiny vyjasniť
a v legislatívnom zámere navrhnúť definičné spresnenie hlavnej, ďalšej a inej činnosti VVI.
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VVI nebude zriadená za účelom podnikania a dosahovania zisku (neziskový charakter VVI).
VVI však za dodržania zákonných požiadaviek bude oprávnená okrem hlavnej činnosti
vykonávať aj ďalšiu a inú činnosť, realizáciou ktorých bude môcť dosahovať aj prípadný zisk.
Rozlíšenie hlavnej činnosti od tzv. ďalšej činnosti a inej činnosti budúcich VVI súvisí aj
s tým, čo synteticky sformulovala aj stratégia „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a
inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“ (s. 58); tým je poznatok, že
nastavenie základných podmienok využívania infraštruktúry budovanej z prostriedkov EÚ
priamo vylučuje jej komerčné využitie v prospech aplikovaného výskumu a inovácií.
Vymedzením tzv. ďalšej činnosti a inej činnosti, ktoré budú môcť VVI vykonávať, tak budú
vytvorené legislatívne predpoklady nato, aby VVI mohli využívať svoje kapacity pre účely
aplikovaného výskumu, na základe konkrétnych zadaní a požiadaviek zo strany aplikačnej
praxe a za odplatu.
Uvedený právny rámec vytvára predpoklady na získavanie mimorozpočtových zdrojov
financovania činnosti VVI. Prípadný zisk po úhrade strát z minulých rokov a po odvodoch
do fondov však bude môcť byť použitý len na podporu hlavnej činnosti (zákonná povinnosť
reinvestovať zisk späť do výskumu, ktorý je predmetom hlavnej činnosti VVI), čím sa má
zachovať jej neziskový charakter.
V záujme transparentnosti sa bude viesť oddelené účtovníctvo pre všetky činnosti – t. j.
hlavnú, ďalšiu a inú. S transparentnosťou bude súvisieť aj otázka povinnosti auditovania
účtovníctva VVI.
Na základe týchto predpokladaných základných pojmových znakov bude pre VVI ako
právnickú osobu charakteristické:
1. nebude založená jednoznačne na personálnom základe, ako napr. korporácie, ani na
majetkovom základe, ako napr. nadácie a neinvestičné fondy, ale jej hlavným predmetom
činnosti bude výskum, vrátane zabezpečovania infraštruktúry výskumu (vymedzený v súlade
so zákonom o organizácií štátnej podpory výskumu, vývoja a inovácií 172/2005 Z.z. ); otázky
„vývoja“ a „inovácií“ v predmete činnosti VVI sa ponechávajú na doriešenie v ďalšej
príprave legislatívneho zámeru (pozri pozn. pod čiarou č. 3);
2. bude mať právnu subjektivitu:
-

-

VVI bude mať plnú spôsobilosť vo vlastnom mene nadobúdať práva a povinnosti (vlastná
právna subjektivita). Právna subjektivita VVI nebude totožná so subjektivitou jej
zriaďovateľa (SAV); aj VVI aj SAV budú mať vlastnú právnu subjektivitu;
obsahom právnej subjektivity VVI budú aj:

a) právo vlastniť majetok; t.z., že VVI bude v rámci zákonného režimu oprávnená vo
vlastnom mene a na svoj účet nadobúdať, scudzovať majetok, ktorého bude VVI vlastníkom.
VVI v rámci procesu transformácie právnej formy zo súčasných rozpočtových
a príspevkových organizácií nadobudne do vlastníctva majetok štátu, vo vzťahu ku ktorému
má v súčasnosti na základe osobitných právnych predpisov iba postavenie správcu;
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b) ručenie svojím majetkom za záväzky VVI;
c) právo VVI sama alebo s inými osobami zakladať iné právnické osoby alebo do takých
osôb vstupovať ako spoločník za účelom transferu technológií do hospodárskej praxe
(spin-off, start-up a pod.)
-

-

VVI vznikne a nadobudne právnu subjektivitu dňom zápisu do registra, od toho času sa
na ňu budú vzťahovať všetky právne predpisy ako na ostatné právnické osoby;
legislatívna úprava teda bude musieť počítať aj s vytvorením nového registra pre VVI;
spôsobilosť nadobúdať práva a povinnosti môže byť obmedzená len zákonom;
vzniku bude predchádzať zriadenie VVI – dňom vydania zriaďovacej listiny
zriaďovateľom.

3. Zriaďovateľ VVI: SAV, SR (ÚO ŠS), jednotky územnej samosprávy
4. Registrový orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
-

bude viesť verejný register VVI;
základnú právnu úpravu registračného konania by obsahoval zákon o VVI (subsidiárne by
sa na konanie o registrácii mohol aplikovať zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní)

5.1. Zrušenie VVI: s likvidáciou alebo bez likvidácie, pričom sa na likvidáciu primerane
použijú ustanovenia Obchodného zákonníka
-

v dôsledku určitej:

a) udalosti: napr. uplynutím doby, na akú bola založená,
b) rozhodnutia: napr. rozhodnutím zriaďovateľa o zrušení, rozhodnutím súdu o zrušení,
-

vstup VVI do likvidácie sa bude zapisovať do registra VVI (názov s dodatkom "v
likvidácii"),
zápisom vstupu – pôsobnosť riaditeľa VVI konať prechádza na likvidátora zapísaného
v registri.

5.2. Zánik VVI: dňom výmazu z registra, ktorému predchádza zrušenie s likvidáciou alebo
bez likvidácie
6. Zákon vyšpecifikuje účelové určenie VVI v tomto základnom členení:
-

hlavná činnosť,
ďalšia činnosť,
iná činnosť

V tomto štádiu prípravy legislatívneho zámeru možno určiť, že hlavnou činnosťou VVI má
byť „výskum vrátane zabezpečovania infraštruktúry výskumu“; pokiaľ ide o „ďalšiu činnosť“
a „inú činnosť“, ich spresnenie sa ponecháva na ďalšiu prípravu legislatívneho zámeru (porov.
pozn. pod čiarou č. 3). Uvedené členenie takto rozoznáva aj platná česká právna úprava
zákona o VVI.
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7. V zákone bude presne určená organizačná forma i spôsob utvárania a právomoci
orgánov:
riaditeľ - štatutárny zástupca;
rada – samosprávny vedecký riadiaci a výkonný orgán;
dozorná rada - kontrolný – prostredníctvom neho si zriaďovateľ zabezpečuje kontrolu nad
majetkom, ktorý vloží do VVI.
Zákon o verejných výskumných inštitúciách by mal mať štruktúru ako ostatné zákony,
ktoré sa týkajú úpravy konkrétnej právnickej osoby. V úvodných ustanoveniach by mal
obsahovať predmet úpravy a definovanie VVI. V samostatných častiach by mal upravovať
zriadenie, vznik a register VVI, činnosť VVI, spôsob zrušenia a zániku VVI, postavenie a
pôsobnosť zriaďovateľa VVI, orgány VVI, vnútroorganizačné predpisy VVI, hospodárenie
a nakladanie s majetkom VVI, event. vzťah k iným právnym predpisom (lex generalis);
osobitná pozornosť sa bude venovať prechodným ustanoveniam.

5. Časový harmonogram krokov pri príprave legislatívneho zámeru
a paragrafovaného znenia návrhu zákona o verejných výskumných
inštitúciách a s ním súvisiacich zákonov týkajúcich sa transformácie SAV
Ak zákon o VVI a súvisiace predpisy majú nadobudnúť účinnosť k dátumu 1. január 2015,
potom by mal byť návrh zákona:
- schválený najneskôr na novembrovo-decembrovej schôdzi NR SR; treba však pamätať aj
na ťažko predvídateľné situácie (prezidentské veto – ústavné právo prezidenta SR do 15
dní rozhodnúť o vrátaní zákona do NRSR, v ktorej sa potom o návrhu vráteného zákona
musí opätovne hlasovať) a nevyhnutné nadväzujúce administratívne procesy (podpisy
ústavných činiteľov, práca v redakcií Zbierky zákonov); upozorňujeme v tejto súvislosti
na mimoriadnu krátkosť legisvakačnej lehoty;
- vo vláde by mal byť prerokovaný najneskôr 5. novembra, predtým prerokovaný
v Legislatívnej rade vlády (nemusí ňou pritom prejsť na prvýkrát) a zrejme
i v Hospodárskej a sociálnej rady vlády SR (tá má menej zasadnutí než Legislatívna rada
vlády) a v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie;
- predkladateľ (MŠVVaŠ SR) musí zaslať návrh zákona na predbežné pripomienkové
konanie minimálne 20 dní pred riadnym pripomienkovaním; lehota na zaslanie
pripomienok v riadnom pripomienkovom konaní je 15 dní plus spracovanie pripomienok;
možno očakávať veľké množstvo pripomienok i zásadného charakteru (i zo strany
verejnosti) a z toho vyplývajúca nevyhnutnosť uskutočniť rozporové konania;
- pred týmto procesom by sa malo uskutočniť interné pripomienkové konanie v rezorte
školstva a v Slovenskej akadémii vied;
- z uvedeného vyplýva, že návrh zákona (vrátane nevyhnutných noviel súvisiacich
zákonov) by mal byť dopracovaný najneskôr koncom augusta 2014.
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6. Možnosti využitia skúseností z transformácie AV ČR pri transformácii
organizácií SAV, pri príprave návrhu zákona NR SR o verejných
výskumných inštitúciách a pri novelizácii zákona č. 133/2002 Z. z.
o Slovenskej akadémii vied – niektoré úvodné námety pre prácu Spoločnej
pracovnej skupiny
Vecný zámer konkludentne predpokladá v príprave transformácie organizácií SAV využitie
skúsenosti predovšetkým z transformácie AV ČR. Rovnako konkludentne predpokladá aj širší
komparatívny prieskum a hľadanie tiež iných využiteľných inšpiračných zdrojov – tak so
zreteľom na európsky, ako aj globálny rozmer danej legislatívnej problematiky. Avšak aj
z ďalšieho bude zrejmé, že v rámci časových možností Spoločnej pracovnej skupiny (najmä
so zreteľom na uvedený, racionálne predpokladaný harmonogram) je vhodné sústrediť sa
najmä na český model transformácie, ku ktorému bol dňa 16. 12. 2013 poskytnutý Spoločnej
pracovnej skupine aj podrobný právno-komparatívny materiál (pozri bod 3. obsahu tejto
správy).
Dôvody transformácie AV ČR a transformácie organizácií SAV možno chápať ako v podstate
zhodné, avšak transformácia organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie nebude
prebiehať za rovnakých podmienok ako v ČR. Ako vyplýva z nasledujúceho porovnania,
Predmetom pripravovaného zákona o VVI bude okrem iného premena rozpočtových
a príspevkových organizácií, zameraných na vedu a výskum, na tento nový typ právnickej
osoby. Spôsob ich zriadenia bude potrebné vyšpecifikovať osobitne. To sa týka aj organizácií
SAV. Ak sa však inšpirujeme českým modelom, potom jedna z podstatných odlišností, ktoré
treba mať na zreteli, spočíva v tom, že nie všetky organizácie SAV budú mať tesne pred
transformáciou právnu formu príspevkových organizácii, ako to bolo pri transformácii AV
ČR, ale na základe súčasného stavu SAV budú sa transformovať jednak rozpočtové
organizácie a jednak príspevkové organizácie. K tomu citujeme z dôvodovej správy k zákonu
č. 341/2005 Sb. o veřejných výskumných institucích:
„Mezi právnickými osobami v členských zemích Evropské unie nemá příspěvková organizace
analogický protějšek, neboť její právní subjektivita je omezena tím, že nevlastní majetek a
není schopna ručit za své závazky. To může být překážkou v přímé spolupráci se zahraničními
vědeckými institucemi, ale zejména v účasti v konsorciích při řešení projektů rámcových
programů Evropské unie a jiných aktivitách Evropského výzkumného prostoru. V konečném
důsledku se tak snižuje návratnost prostředků vložených Českou republikou do těchto aktivit
(v zahraničí jde obvykle buď o samostatnou právnickou osobu se všemi s tím souvisejícími
právy a povinnostmi, včetně vztahu k majetku, nebo o organizační složku příslušného státu).“
Zákon č. 341/2005 Sb. o veřejných výskumných institucích nadobudol účinnosť dňom
vyhlásenia (§ 32), a to v ten istý deň ako zákon č. 342/2005 Sb. o změnách některých zákonů
o zmenách niektorých zákonov v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výskumných
institucích, ktorý obsahoval aj novelizáciu zákona č. 283/1992 Sb. o Akadémii věd České
republiky. Zákon o č. 341/2005 Sb. však obsahuje prílohu – zoznam štátnych príspevkových
organizácií, ktoré sa s účinnosťou dňom 1. 1. 2007 menia na VVI (medzi nimi všetky
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pracoviská AV ČR); to znamená, že na praktické uskutočnenie transformácie vymenovaných
štátnych príspevkových organizácií na VVI zákonodarca poskytol dobu 18 mesiacov. V ČR
tomu predchádzal aj taký legislatívny vývoj, že už v roku 2000 boli prijaté zákony,4 ktoré
upravovali už len organizačné zložky štátu bez právnej subjektivity (na ktoré sa s účinnosťou
od 1.1.2001 premenili pôvodné rozpočtové organizácie) a príspevkové organizácie.
V dôsledku toho došlo aj k novele zákona o AV ČR,5 na základe ktorej sa AV ČR stala
organizačnou zložkou štátu bez právnej subjektivity a všetky jej pracoviská mali pred
transformáciou už len formu príspevkových organizácií s právnou subjektivitou.
Pri príprave zákona o VVI bude, samozrejme, takisto nutné mať na zreteli serióznu úpravu
prechodných ustanovení. V prechodných ustanoveniach týkajúcich sa transformácie AV ČR
bol upravený proces zápisu VVI vznikajúcich premenou štátnych príspevkových organizácií
na VVI do registra VVI, ktorý v tomto špecifickom prípade nemal povahu správneho konania,
nakoľko k premene došlo zo zákona k určitému dátumu, a preto k tomuto dátumu musel
prebehnúť aj zápis. Pochopiteľne, že k uvedenému dátumu si AV ČR musela splniť všetky
zákonom požadované povinnosti zriaďovateľa pri zápise svojich pracovísk, ktoré mali
pôvodne formu príspevkovej organizácie. Prechodné ustanovenia upravili aj spôsob a lehoty
na prevedenie majetku na transformované VVI, ktorý bol nevyhnutný na plnenie jej hlavnej
alebo ďalšej činnosti.
Okrem zhodnotenia platnej právnej úpravy a určenia cieľov, ktoré má nová právna úprava
plniť, bude pre Legislatívny zámer nutné podľa legislatívnych pravidiel spracovať aj
zhodnotenie finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na
zamestnanosť.
Aj tu je však zjavná podstatne odlišná situácia pri príprave legislatívnych riešení týkajúcich sa
transformácie AV ČR a zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výskumných institucích, so
situáciou, v ktorej začala svoju činnosť Spoločná pracovná skupina. Je vhodné mať tu na
zreteli najmä obsah Obecné časti Důvodové zprávy k zákonu č. 341/2005 Sb. (text dokumentu
zo 7. 1. 2005) – pripravený v obvyklom členení podľa príslušných legislatívnych pravidiel,
avšak v konkrétnostiach svojich ďalej vymenovaných častí poukazuje dôvodová správa na
mimoriadne veľký rozsah legislatívnych súvislostí obdobnej transformácie v ČR, ktoré
Spoločná pracovná skupina bude musieť aj v súčasných podmienkach SR adekvátne zvládnuť
v neobyčajne krátkom čase, ktorý má k dispozícii:
1. Přehled právních předpisů a dokumentů vzťahujících sa ke předmětu úpravy
1.1. Právní předpisy České republiky
1.2. Usnesení vlády České republiky
1.3. Dokumenty Evropských společenství vztahujíci se k předmětu úpravy
4

Zákon č. 2018/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonu (rozpočtová
pravidla); zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právnich vztazích.
5

Zákon č. 220/2000 Sb. o změnách některých zákonu v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích.
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2. Zhodnocení platného právního stavu
3. Odůvodnění hlavních principů právní úpravy
4. Nezbytnost navrhované právní úpravy
5. Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořadkem České republiky
6. Soulad návrhované právní úpravy s mezinárodnimi smlouvami, jimíž je Česká republika
vázaná, slučitelnost s právními akty ES
7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet
a ostatní veřejné rozpočty
Kontrastne v porovnaní s východiskovou situáciou začatia práce Spoločnej pracovnej skupiny
môžu pôsobiť najmä tieto fakty svedčiace o náročnosti transformačného procesu aj v ČR:
V čase od roku 1999 do roku 2003 boli na prípravu vládneho návrhu zákona prijaté tieto
uznesenia vlády ČR:
1. Usnesení vlády ze dne 7. dubna 2003 č. 331 k návrhu věcného záměru zákona o veřejných
výzkumných institucích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejných
výzkumných institucích).
2. Usnesení vlády ze dne 17. dubna 2002 č. 400 o postupu přípravy nové právní úpravy
státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem.
3. Usnesení vlády ze dne 12. září 2001 č. 900 o změně postupu přípravy návrhu zákona
zabývajícího se veřejnými výzkumnými institucemi.
4. Usnesení vlády ze dne 10. května 2000 č. 460 o organizačním zajištění výkonu státní
správy ve výzkumu a vývoji v návrhu zákona o výzkumu a vývoji a v návrhu zákona o
veřejných výzkumných institucích a o postupu přípravy těchto návrhů zákonů.
5. Usnesení vlády ze dne 5. ledna 2000 č. 16 o Národní politice výzkumu a vývoje České
republiky.
6. Usnesení vlády ze dne 5. června 1999 č. 563 o Analýze dosavadního vývoje a stavu
výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím.
Pokiaľ ide zhodnotenie finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na
zamestnanosť, ktorý bude musieť obsahovať aj Legislatívny zámer pripravovaný Spoločnou
pracovnou skupinou, na porovnanie je vhodné citovať úvodné odseky z časti 2. Zhodnocení
platného právního stavu:
„Na základě usnesení vlády ze dne 12. září 2001 č. 900 byla zpracována obsáhla právní
analýza možných variant řešení problematiky veřejných výzkumných institucí v České
republice. Analýzu zpracovala Vysoká škola ekonomická v Praze za účasti předních
odborníku z vysokých škol, ústavů Akadémie věd České republiky a dalších institucí.
Byly podrobně popsány všechny právní formy subjektů zabývajícich se výzkumem a vývojem
v České republice, analyzovány otázky vlastníctví majetku, předpokladů a omezujících
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podmínek pro vzájemnou spolupráci různych typů právnických osob. Dále byly posouzeny
nároky vyplývající z postupného začleňování České republiky do Evropské únie a popsány
hlavní právní formy v oblasti výzkumu a vývoje v Európske únii, včetně specifických otázek
komunitárního práva. Podrobněji byla posuzována otázka, zda zavést jedinou právní formu
výzkumné instituce nebo zachovat jejích pluralitu. V analýze byla rovněž posouzena specifika
výzkumu a vývoje a důsledky pro finanční hospodáření, vlastnictví majetku, práv k dosaženým
výsledkům a otázky ochrany hospodářske soutěže, zeména s ohledem na právní postavení
příspěvkových organizací.“
Príprava zákona o veřejných výzkumných institucích aj transformácia organizácií (podľa
zákona o AV ČR – pracovísk) AV ČR na nový typ právnickej osoby teda prebiehala vo
viacročnom procese pod vládnym usmerňovaním. Naopak, v Slovenskej republike iniciatívu
od roku 2008 vyvíjala v tomto smere najmä SAV, pričom zriadenie Spoločnej pracovnej
skupiny SAV a MŠVVaŠ SR až v poslednom štvrťroku 2013 znamená, že táto nijako nemôže
uskutočniť rovnako širokú a hlbokú právnu analýzu, akú ponúka dokumentácia z prípravy
zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích. Pre Spoločnú pracovnú skupinu
je však zároveň výhodou, že túto dokumentáciu má k dispozícii a môže ju vo svojej práci na
príprave Legislatívneho zámeru v plnej miere využiť.
Transformované právne prostredie v ČR dnes utvára najmä:
- zákon č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích /8-krát novelizovaný/;
- zákon č. 342/2005 Sb. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o veřejných výzkumných institucích (zmena zákona o Akadémii věd České republiky,
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákona o dani z nemovitostí, občanského soudního
řádu, zákona o daních z příjmů, zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, zákona o státní statistické službě, zákona o genetických zdrojích rostlin
a mikroorganismů, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona
o vysokých školách, ale aj zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a zákonníku práce);
- zákon č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky /2-krát novelizovaný/;
- zákon 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) /13x novelizovaný/.

7. Náčrt základných právnych súvislostí prípravy návrhu zákona
o verejných výskumných inštitúciách z hľadiska právneho poriadku SR
Je potrebné mať na zreteli i najvšeobecnejší medzinárodný a európsky aspekt tejto
problematiky, ako aj legislatívny rámec daný platnými právnymi predpismi SR.
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (vyhláška
Ministerstva zahraničných vecí SR č. 120/1976 Zb.) v článku 15 ustanovuje:
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1. Štáty, zmluvné strany paktu, uznávajú právo každého:
a) .....
b) užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia;
c) požívať ochranu morálnych a materiálnych záujmov, ktoré vyplývajú z jeho vedeckej,
literárnej alebo umeleckej tvorby.
2. Opatrenie, ktoré majú urobiť štáty, zmluvné strany paktu, na dosiahnutie plného
uskutočnenia tohto práva, budú zahŕňať aj tie, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie, rozvoj a
šírenie vedy a kultúry.
3. Štáty, zmluvné strany paktu, sa zaväzujú rešpektovať slobodu nevyhnutnú pre vedecký
výskum a tvorivú činnosť.
4. Štáty, zmluvné strany paktu, uznávajú prospech vyplývajúci z povzbudzovania a rozvoja
medzinárodných stykov a spolupráce vo vedeckej a kultúrnej oblasti.
Charta základných práv Európskej únie (2007/C 303/01) v čl. 13 ustanovuje, že „Umenie
a vedecké bádanie sú slobodné. Akademická sloboda sa rešpektuje“.
Štát vo vzťahu k slobode vedeckého bádania a umenia prijal záväzok chrániť výsledky
tvorivej duševnej činnosti (čl. 43 Ústavy Slovenskej republiky). V tejto súvislosti možno
uviesť najmä:
- zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon),
- zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zák. č. 195/2000 Z. z.,
- zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných
obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní),
- zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat,
- zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov,
- zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (patentový zákon),
- zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch,
- zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch,
- zákon č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach,
- zákon č. 469/2003 Z.z. o ochrane označení pôvodu a zemepisných označeniach.
Na túto oblasť sa vzťahuje aj celý rad multilaterárnych medzinárodných zmlúv, ktorých
Slovenská republika je zmluvnou stranou (vzhľadom na ich značný počet neuvádzame tu
ich úplný výpočet, k tomu sú k dispozícii informačné systémy príslušných ústredných
orgánov štátnej správy – pre oblasť duševného vlastníctva a súťažného práva najmä Úrad
priemyselného vlastníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
Protimonopolný úrad SR); pripomíname najmä:
- Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. 3. 1883 v znení revízie
Štokholme zo 14. 7. 1967 a revidovaný 2. 10. 1979 (vyhláška č. 64/1975 Zb. v znení
vyhlášky č. 81/1985 Zb.),
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-

-

Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (vyhláška č. 69/1975 Zb.),
Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31.10.
1958 v znení revízie v Štokholme zo 14. 7. 1967 a revidovaná 2. 10. 1979 (vyhláška č.
67/1975 Zb. v znení vyhlášky č. 79/1985 Zb.),
Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely
patentového konania z 28. 4. 1977 revidovaná roku 1980 (vyhláška č. 212/1989 Zb.).

Relevantnými sú aj právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie (z
rovnakého dôvodu ani tu neuvádzame ich úplný výpočet):
- Nariadenie Európskych spoločenstiev o spoločnej ochrannej známke schválené 20. 12.
1993,
- Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení
niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej
spoločnosti,
- Smernica Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve
a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva,
- Smernica Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov
(bližšie napr. Čič, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky, 2012, s. 315-316).
Právne podmienky pre slobodné vedecké bádanie utvárajú v Slovenskej republike
najmä:
- zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,
- zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied,
- zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja,
- zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
- zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
Na porovnanie sa tu opäť ponúkajú najmä tieto časti z dôvodovej správy k zákonu č.
341/2005 Sb., ktoré obsahujú všetky právne predpisy a iné dokumenty, na ktoré sa v Českej
republike pri viacročnej príprave tohto zákona prihliadalo, a môžu teda poskytnúť hlbšiu
komparatívnu orientáciu aj Spoločnej pracovnej skupine pri príprave Legislatívneho zámeru:
1. Přehled právních předpisů a dokumentů vzťahujících sa ke předmětu úpravy
1.1. Právní předpisy České republiky
1.2. Usnesení vlády České republiky
1.3. Dokumenty Evropských společenství vztahujíci se k předmětu úpravy
KONIEC DOKUMENTU
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