PŘÍLOHA 2
USNESENÍ 2013-2
Rada EMBL
poté, co obdržela 1. února 2013 dopis datovaný 22. ledna 2013 od ministra školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky prof. Petra Fialy oznamující, že Česká republika se rozhodla požádat o
členství v EMBL v souladu s článkem XV odst. 3 písm. a) Dohody o zřízení EMBL,
rozpoznávajíce rozhodnutí České republiky stát se členem EMBL, a
berouce v úvahu, že přípravné rozhovory ukázaly, že je na místě uplatnit:
1. že roční poplatek pro první tři roky členství bude snížen o 30% podle článku X. odst. 2 Dohody o
zřízení EMBL;
2. že zvláštní vstupní příspěvek ke kapitálovým výdajům EMBL, které již organizaci EMBL
vznikly, podle článku X. odst. 3 Dohody o zřízení EMBL budou uhrazeny ve třech stejných
ročních splátkách v průběhu prvních tří let členství; a
3. že podle usnesení přijatého Radou EMBL v červenci 1987 (EMBL/87/5) jak roční členský
poplatek, tak vstupní příspěvek by měly být použity na rozvoj vědecké činnosti prováděné
EMBL,
rozhoduje se schválit podmínky blíže upravené v dokumentu EMBL/2013/3
a
vítá Českou republiku jako 21. členský stát organizace EMBL v období konce roku 2013 nebo
začátku roku 2014 v očekávání uložení listiny o přístupu (čl. XV. odst. 2 Dohody o zřízení EMBL) do
depositu u švýcarské vlády.

Evropská molekulární biologická laboratoř

EMBL/2013/3 E
původní jazyk: angličtina
datum: 12. dubna 2013

PŘÍSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO
EVROPSKÉ MOLEKULÁRNÍ BIOLOGICKÉ LABORATOŘE

Autor:
Generální ředitel
Účel dokumentu:
Informovat Radu o záměru České republiky stát se členem Evropské molekulární biologické
laboratoře a schválit navržené podmínky členství
Hlasovací požadavky:
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odst. 3 Dohody o zřízení EMBL).
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Požadovaná procedura:
Radě je navrženo přijetí Usnesení 2013-2 v Příloze 2, kterým se Česká republika vítá jako 21. členský
stát a schvalují podmínky členství přijatelné pro Českou republiku.

EMBL/2013/2
PŘÍSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO EMBL
1. Okolnosti
1.1

Ve svém dopise ze dne 22. ledna 2013 (Příloha 1) ministr školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky prof. Petr Fiala zaslal jménem vlády České republiky předsedovi Rady
EMBL prof. Claudio Sunkelovi oficiální oznámení záměru České republiky stát se členem
Evropské molekulární biologické laboratoře na sklonku roku 2013 nebo začátkem roku 2014.

1.2

Radě je připomínáno, že podmínkou vzniku členství v EMBL je, že se stát stane účastníkem
Dohody o zřízení EMBL (čl. III Dohody). Možnost stát se účastníkem této Dohody je otevřena
pouze těm státům, které jsou již členy Evropské molekulární biologické konference (EMBC).
Členství vzniká tehdy, pokud stát přistoupí k Dohodě (č. XV. odst. 3 písm. a) Dohody) a
uložením listiny o přistoupení u švýcarské vlády (čl. XV odst. 3 písm. c) Dohody). Datum
uložení listiny o přistoupení je datem, k němuž se stát stává členským státem EMBL (čl. XV.
odst. 4 písm. c) Dohody) a má hlasovací práva na Radě EMBL (čl. VI. odst. 6 písm. a) a i)
Dohody).

1.3

Jelikož Česká republika již je členským státem EMBC, může přistoupit k Dohodě o zřízení
EMBL a Rada je žádána o souhlas s navrženými podmínkami členství upřesněnými v Části 2,
které jsou pro Českou republiku přijatelné.

2. Navržené podmínky členství
2.1

Roční poplatek a zvláštní příspěvek (rovněž nazývaný jako vstupní poplatek) upřesněný
v částech 2.2 a 2.3 jsou založeny na předpokladu, že Česká republika přistoupí na sklonku
roku 2013. Pokud by Česká republika měla přistoupit v roce 2014, uplatní se aktualizovaná
výše.

2.2

Roční poplatek
a. Zavedená metoda výpočtu příspěvku členských států je stanovena měřítkem upravovaným
každé tři roky založeným na čistém národním příjmu v nákladech výrobních činitelů, v US
dolarech, v průběhu posledních tří let, po které je statistika dostupná ze zdrojů OECD
v Paříži.
b. Částka průměrného čistého národního příjmu v nákladech výrobních činitelů pro současné
členské státy v období 2006-2008 (na základě které je současné měřítko příspěvků
založeno) je 12,461,187 milionů USD. Odpovídající výše pro Českou republiku je 119.257
USD dle této tabulky:
2006

2007

2008

čistý národní příjem v tržních cenách (mil. USD)

110,022

131,910

168,916

odečtení (mínus produktové dotace) (mil. USD)

13,928

17,614

21,534

čistý národní příjem v nákladech výrobních činitelů
(mil. USD)

96,094

114,296

147,382

Průměr

119,257

c. Z toho vyplývá, že relativní podíl na ročním příspěvku pro Českou republiku je
119,257/(119,257 + 12,461,187) = 0,95%. Příspěvky nového členského státu se přičítají
k těm od již existujících členských států.

d. Rozpočtovaný roční příspěvek pro rok 2013 od existujících členských států v cenách roku
2011 je 98,976.000 EUR. Proto by byl příspěvek České republiky 98,976.000 EUR x
0,95% = 938.245 EUR. Novým členským státům je poskytnuta – a Česká republika o to
požádala – 30% sleva na příspěvcích v průběhu prvních tří let členství, což znamená, že
příspěvek České republiky v roce 2013 (v cenách roku 2011) by byl 656.772,- EUR.
e. Současné měřítko pro výpočet příspěvků je platné od roku 2011 do roku 2013. Pokud se
Česká republika nestane členem do roku začátku roku 2014, pak bude v účinnosti nové
měřítko pro období 2014 až 2016 a roční poplatek bude muset být v této souvislosti
upraven.
2.3

Zvláštní příspěvek
a. Nový členský stát platí zvláštní příspěvek, který je založen na hodnotě majetku a zásob dle
definice v Memorandu o vyúčtování majetku a zásob ve výroční zprávě. Auditované
Memorandum k roku 2011 určilo hodnotu majetku a zásob EMBL na 143,798,000 EUR.
Nicméně tento údaj je třeba upravit následujícím způsobem:
-

Snížení zvláštního příspěvku Německa (14,368.000 DM) nebo 7,346.000 EUR (viz
EMBL/Fin.Com./82/11)

-

Snížení týkající se objektu EMBO 2.994.000 EUR

-

Zvláštní příspěvky ATC 29,187.000 EUR

Proto je upravená hodnota 143,798 – 7,346 – 2.994 – 29,187 = 104,271.000 EUR
b. Zvláštní příspěvek je stanoven pro Českou republiku na 0.95% z této částky, tj. 990,575
EUR.

3. Požadovaná procedura:
3.1

Rada je žádána o schválení Usnesení 2013-02 v Příloze 2, které vítá Českou republiku jako 21.
členský stát a schvaluje podmínky členství přijatelné pro Českou republiku.

