Metodický pokyn č. 1 /2016 pro realizaci a evidenci
smluvního výzkumu na Vysoké škole ekonomické v Praze
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tento metodický pokyn vymezuje pojmy týkající se smluvního výzkumu, popisuje postupy, jak
realizovat smluvní výzkum a jak evidovat výsledky smluvního výzkumu v Databázi publikační činnosti
VŠE (PCVSE).
Článek 2
Základní pojmy
1. Definice
Smluvním (kontrahovaným) výzkumem se rozumí v souladu s článkem 3.2.1 Rámce společenství
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01 (dále VaVaI) výzkum, který je
prováděn výzkumnou organizací pro určitý podnik jako služba v situacích, kdy
•
•

výzkumná organizace obdrží úměrnou úplatu za poskytnutou službu a
podnik určí podmínky této služby.

2. Charakteristika
Smluvní výzkum lze charakterizovat jako výzkumnou činnost prováděnou VŠE nebo její organizační
jednotkou, která je spojena s poskytováním služeb s přidanou hodnotou, tj. obecně služeb
objednaných a uhrazených druhou stranou. Jde zejména o výzkumné a vývojové služby, včetně
souvisejících konzultačních služeb (analýza dat, analýza dopadů nových legislativních pravidel a
postupů, atd.)
3. Výsledek
Výsledkem projektu smluvního výzkumu je obvykle některý z následujících druhů výsledků (dle
Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů
platná pro léta 2013 až 2016:
•
•
•
•
•
•

•

P – patent,
Zpolop – poloprovoz, Ztech – ověřená technologie, Zodru – odrůda, Zplem – plemeno,
Fuzit – užitný vzor,
Fprum – průmyslový vzor,
Gprot – prototyp, Gfunk – funkční vzorek,
Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, Hneleg – výsledky promítnuté
do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného
poskytovatele, Hkonc – výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních
dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy,
Nmet – certifikovaná metodika, Nlec – léčebný postup, Npam – památkový postup, Nmap
– specializovaná mapa s odborným obsahem,

•
•

R – software,
V – výzkumná zpráva, Vsouhrn – souhrnná výzkumná zpráva.

4. Definice druhů výsledků
Definice druhů výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro účely Informačního
systému VaVaI je zveřejněna na webových stránkách Sekce pro vědu, vývoj a inovace při Úřadu
vlády ČR http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415

Článek 3
Realizace smluvního výzkumu
1. Objednatel smluvního výzkumu je subjekt českého i zahraničního soukromého či státního
sektoru a začíná dohodou a následným uzavřením smlouvy mezi objednatelem
(podnikem) a realizátorem - výzkumnou organizací, tj. VŠE.
2. Smlouva je nejčastěji standardní smlouva o dílo, která obsahuje předmět, termíny dodání a
osobu zodpovědnou za realizaci předmětu smlouvy, ze které je jasné, že předmětem smlouvy
je výzkum realizovaný za smluvní cenu.
3. Smlouva o dílo má tyto doporučené náležitosti a je třeba ji konzultovat na právním oddělení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

smluvní strany
základní ustanovení, pojmy
předmět smlouvy, přesné zadání díla, jasná definice výsledku
termín dodání díla
cena díla, platební podmínky, fakturace
způsob provádění díla
předání díla
práva a povinnosti zhotovitele
práva a povinnosti objednatele
otázky duševního vlastnictví
odstoupení od smlouvy
sankce
spory, rozhodné právo
důvěrná povaha informací
styk mezi stranami, způsob komunikace, kontaktní adresa spojení
odstoupení od smlouvy
závěrečná ustanovení

4. Smlouvu podepisuje děkan fakulty, v případě celoškolského pracoviště rektorka.

5. Smlouvy jsou evidovány na právním oddělení. Formulář a pokyny jsou na webové stránce
Ekonomického odboru https://eo.vse.cz/formulare/ostatni/registracni-list-smlouvy/
6. Smluvní výzkum může být rovněž realizován formou objednávky.
7. Pro evidenci smluvního výzkumu je řešitel povinen doručit na OVV podepsanou Kartu projektu
pro smluvní výzkum: http://veda.vse.cz/informace-a-sluzby/karta-projektu/
8. Smluvní výzkum je doplňkovou činností a řídí se směrnicí o doplňkové činnosti (SR 01/2014)
https://www.vse.cz/predpisy/336

Článek 4
Evidence výsledků smluvního výzkum
1. Každý realizovaný smluvní výzkum musí vykázat aspoň jeden výsledek aplikovaného výzkumu
dle Metodiky hodnocení RVVI (viz článek 2, bod 3).
2. Vykázaný výsledek smluvního výzkumu smí být vykázán jako výsledek nejvýše jedné smlouvy
o výzkumu mezi zadavatelem a pracovištěm VŠE.
3. Výsledek vykazovaný v rámci smluvního výzkumu nesmí být vykazován v návaznosti na
jakékoliv jiné vědecké aktivity.
4. Pro účely Hodnocení za smluvní výzkum budou moci být uplatněny pouze takové projekty
smluvního výzkumu, u nichž vyplacené finanční prostředky dosáhly v daném roce minimální
částky 50 tisíc Kč (v součtu od jednoho objednatele smluvního výzkumu). Objem finančních
prostředků je částka bez DPH přijatá od objednatele za uvedený rok, po odečtení částky vydané
na investice, služby, doplňkové náklady a subdodávky (vše bez DPH).
5. Výsledky smluvního výzkumu se evidují v PCVSE podobným způsobem jako ostatní výsledky
výzkumu a vývoje. Ke každému výsledku smluvního výzkumu je třeba přiřadit Indikátor
smluvního výzkumu.
6. Pro vykázání smluvního výzkumu v RVVI jsou zapotřebí údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•

číslo smlouvy
zadavatel (název, IČO)
objem finančních prostředků
popis obsahu
klíčová slova
obor
data uzavření a ukončení smluvního vztahu
stupeň důvěrnosti předmětu smluvního výzkumu (utajovaný, obchodní tajemství,
neutajovaný

Tyto údaje musí řešitel smluvního výzkumu zaslat správci databáze PCVSE.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Za kontrolu formálních náležitostí souhrnné výzkumné zprávy a kontrolu evidence výsledků
smluvního výzkumu v aplikaci PCVSE zodpovídá proděkan pro vědu a výzkum
2. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dne

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum

