Pokyny k vyplnění a odeslání přehledu výše příjmů z transferu znalostí
a způsobu jejich užití
Formulář je určen ke splnění povinnosti uložené výzkumným organizacím zapsaným v seznamu
výzkumných organizací nařízením vlády č. 160/2017 Sb., o sbírce listin seznamu výzkumných
organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí.
K oddílu A
ř. 10 Příjmy z transferu znalostí – uveďte výši finančních prostředků, které plynuly výzkumné
organizaci z činností vykonávaných v rámci transferu znalostí (může se jednat např. o příjmy
z prodeje licencí; smluvní výzkum ani výzkumné služby se za transfer znalostí nepovažují).
ř. 11 Nerozdělené příjmy z transferu znalostí z předchozích období – uveďte výši finančních
prostředků, které plynuly výzkumné organizaci z transferu znalostí v předchozích letech a které
v předchozích letech nebyly využity, resp. spotřebovány (může se jednat např. o finanční
prostředky z transferu znalostí akumulované v některých fondech).
ř. 12 Celkem – částka je součtem částek z ř. 10 a 11 a představuje výši finančních prostředků
z transferu znalostí, které měla výzkumná organizace k dispozici.
K oddílu B
V této části formuláře se vykazuje, k jakému účelu a v jaké výši byly použity finanční prostředky
získané z transferu znalostí (tj. finanční prostředky uvedené v oddíle A formuláře).
ř. 15 Náklady nebo výdaje na nezávislý základní výzkum, průmyslový výzkum nebo
experimentální vývoj – uveďte výši finančních prostředků použitou k financování nezávislého
výzkumu nebo vývoje prováděného výzkumnou organizací (může se jednat např.
o dofinancování projektů výzkumu a vývoje podpořených z veřejných zdrojů nebo interní
výzkumné projekty/granty; nezávislý výzkum nebo vývoj jsou primární činnosti výzkumné
organizace nehospodářské povahy; smluvní výzkum ani výzkumné služby nejsou nezávislým
výzkumem, resp. vývojem).
ř. 16 Náklady nebo výdaje na veřejné šíření výsledků výzkumu formou výuky – uveďte výši
finančních prostředků použitou k financování výuky, kterou výzkumná organizace provádí
a jejímž účelem je šíření výsledků výzkumu (může se jednat např. o financování akreditovaných
doktorských studijních programů; výukou se rozumí formální vzdělávání vedoucí k získání
kvalifikace, které je součástí státního vzdělávacího systému, je kontrolováno a zcela nebo
z převážné části financováno státem; výuka je primární činnost výzkumné organizace
nehospodářské povahy; výukou nejsou neformální způsoby vzdělávání jako kurzy, přednášky
apod.)

ř. 17 Náklady nebo výdaje na veřejné šíření výsledků výzkumu formou publikací – uveďte
výši finančních prostředků použitou k úhradě nákladů souvisejících s publikováním výsledků
výzkumu nebo vývoje (může se jednat např. o poplatky za zveřejnění článku v recenzovaném
časopise; veřejné šíření výsledků nezávislého výzkumu prováděného výzkumnou organizací
formou publikování je primární činnost výzkumné organizace nehospodářské povahy;
publikováním není nakladatelská nebo vydavatelská činnost).
ř. 18 Náklady nebo výdaje na veřejné šíření výsledků výzkumu formou transferu znalostí –
uveďte výši finančních prostředků použitou k úhradě nákladů souvisejících s transferem
znalostí (může se jednat např. o náklady související se zajištěním práv k ochraně výsledků
nezávislého výzkumu nebo vývoje prováděného výzkumnou organizací, jako jsou poplatky za
úkony v patentovém řízení; do této kategorie zařaďte i odměny vyplácené původcům
zaměstnaneckých děl požívajících právní ochranu za jejich užití).
ř. 19 Náklady nebo výdaje na jiné činnosti – v případě, že příjmy z transferu znalostí byly
využity k financování i jiných činností, než jsou činnosti uvedené na ř. 15-18, tyto činnosti
specifikujte a uveďte výši použitých finančních prostředků.
ř. 20 Nerozděleno – uveďte výši finančních prostředků získaných z transferu znalostí, která
byla k dispozici a která nebyla využita na činnosti uvedené na ř. 15-19 (může se jednat
o finanční prostředky převedené do některých fondů k využití v následujícím období).
ř. 21 Celkem – částka je součtem částek z ř. 15-20.

Uložení formuláře
Po vyplnění soubor uložte jako typ souboru „Dokument PDF“ (.pdf).
Podepisování přehledu
Přehled – soubor ve formátu PDF elektronicky podepište. Pokud předkladatel elektronickým
podpisem nedisponuje, přehled vytiskněte, podepište ručně a naskenujte do PDF.
Přehled podepisuje statutární orgán předkladatele. Pokud je statutární orgán vícečlenný,
přehled podepisují všichni jeho členové, resp. členové, kteří jsou oprávněni jednat jménem
předkladatele.
Odeslání přehledu
Podepsaný přehled – soubor zašlete prostřednictvím datové schránky Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy, odboru podpory vysokých škol a výzkumu, Karmelitská 529/5, 118 12
Praha 1 (ID datové schránky: vidaawt) do 30. června následujícího kalendářního roku. Do
předmětu zprávy uveďte Přehled příjmů z transferu znalostí.

