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Pozměňovací návrh předkládají  

Ivan Pilný, Anna Putnová, Karel Rais a Jiří Zlatuška 

k vládní návrh zákona, kterým se mění 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), ve 

znění pozdějších předpisů 

 (sněmovní tisk 489) 

1. V Čl. I se za dosavadní bod 9. vkládá nový bod 10., který zní: 

„10.  V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene h) /původně písm. j)/ doplňují slova „přičemž 

práva a povinnosti stanovená příjemci se přiměřeně použijí i na dalšího účastníka,“.“. 

Následující body se přečíslují.  

 

2. V Čl. I dosavadní bod 12. nově zní: 

„12. V § 2 odst. 2 písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: 

„k) způsobilými náklady takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

které jsou přiděleny na konkrétní kategorie podpory, s výjimkou plnění veřejné zakázky
2)

, a 

mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v 

souvislosti s nimi, a to 

1. osobní náklady nebo výdaje na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný 

personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu, včetně stipendií na výzkum, vývoj 

a inovace podle zákona o vysokých školách
3)

, 

2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného majetku v rozsahu a po dobu, kdy je tento 

majetek využíván pro účely projektu; jestliže nejsou náklady nebo výdaje vynakládány v 

rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze 

odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě všeobecně uznávaných účetních 

zásad, 

3. náklady nebo výdaje na pořízení nehmotného majetku, poznatky a patenty zakoupené 

nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek využité 

výlučně pro účely projektu, 

4. náklady nebo výdaje na služby, smluvní výzkum nebo na poradenské a rovnocenné 

služby využité výlučně pro účely projektu, 

5. doplňkové náklady nebo výdaje vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení 

projektu, jejichž vynaložení přispěje k realizaci projektu, 
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_____________________________
 

2)
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.“.“.  

 

 

3. V Čl. I se za dosavadní bod 14. vkládá nový bod 15., který zní: 

„15. V § 3 odstavci 2 se tečka na konci textu nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno e), 

které zní:  

„e) studii proveditelnosti.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

4. V Čl. I se za dosavadní bod 15. vkládají nové body 16., 17. a 18., které znějí: 

„16. V § 3 odst. 3 písmenu b) se za slovo „na základě“ vkládají slova „aktů mezinárodního 

práva nebo práva Evropské unie
51)

 nebo na základě”.”. 

Poznámka pod čarou č. 51 zní:  

„
51)

 Například Nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci 

Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).“. 

 

17. V § 3 odst. 3 písm. c) včetně poznámky pod čarou č. 52 zní: 

„c) spolufinancování prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů
52)

 na 

organizační zajištění a podporu projektů z operačních programů ve výzkumu, vývoji a 

inovacích nebo na jejich části zajišťující cíle ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

___________________
 

52)
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 

fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.“. 

 

 

18. V § 3 odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které včetně poznámky pod čarou 

č. 62 zní: 

„d) na příspěvky do fondů zřízených dle občanského zákoníku
62)

, jejichž jediným účelem je 

podpora výzkumu a experimentálního vývoje. 

__________________
 

62) 
§ 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.  

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).“. 
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Následující body se přečíslují. 

 

 

5. V Čl. I se za dosavadní bod  17. vkládají  nové bod 18. a 19.  které znějí: 

„18.  V § 4 odst. 1 úvodní část  nově zní: 

„(1) Účelová podpora je poskytována právnickým nebo fyzickým osobám nebo „organizačním 

složkám státu, organizačním složkám územních samosprávných celků nebo organizačním 

jednotkám ministerstva zabývajících se výzkumem a vývojem na“. 

19. V § 4 odst. 1 písmenu c) se za slovo „projekty“ vkládají slova „ ,studie proveditelnosti a 

projekty aplikovaného výzkumu a vývoje pro předobchodní fázi“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

6. V Čl. I se za dosavadní bod 18. vkládají nové body 19.,20., 21. a 22. které znějí: 

„19. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 52, 

53 a 54 zní:  

„(2) Účelovou podporu lze poskytnout formou 

a) dotace, nebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních 

samosprávných celků 
53)

, 

b) dotace s podílem na zisku, kterou se ve výzkumu, vývoji a inovacích rozumí dotace, jejíž 

část příjemce na základě příjmů z realizace výsledků vrací za podmínek stanovených 

programem poskytovateli 
53)

, 

c) dotace na úhradu ceny veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích,  

d) návratné finanční výpomoci
54)

, kterou se ve výzkumu, vývoji a inovacích rozumí podpora 

programových projektů, jejíž část příjemce po ukončení řešení projektu vrací 

poskytovateli. 

___________________
 

52)
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 

fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

upozornění: tato pozn.pod čarou je již uvedena v noveliz. bodech 4. a 7., bude-li některý schválen, potom bude 

zde  pouze v textu  odkaz na poz. pod čarou.
 

53)
 Čl. 5 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a § 13 zákona č. 218/2000 Sb., 

rozpočtová pravidla
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54)
 § 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla) a čl. 5 odst. 2 písm. b) Nařízení.“. 

 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

20. V § 4 odst. 2 /nově odst.3/ písmeno c) zní: 

„c) spolufinancování prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů podle § 3 

odst. 3 písm. c) řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty v rámci jejich působnosti,“. 

 

21. V § 4 odst. 2 /nově odst.3/ se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které včetně 

poznámkou pod čarou č. 62 zní: 

„d) na příspěvky do fondů dle občanského zákoníku
62)

 podle § 3 odst. 3 písm. d) z rozpočtové 

kapitoly Technologické agentury České republiky,“. 

__________________
 

62) 
§ 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.”.”. 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 

 

22. V § 4 odst. 2 /nově odst.3/ písmeno d) /nově písm. e)/ se slova „c) až e)“ nahrazují slovy 

„c) až f)“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

7. V Čl. I se za dosavadní bod 19. vkládá nový bod 20., který zní: 

„20. V § 5 odst. 2 písmenu d) se za slova „v zahraničí“ vkládají slova „, formy podpory podle 

§ 4 odst. 2“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

8. V Čl. I se za dosavadní bod 23. vkládají nové body 24. a 25, které znějí: 

„24. V § 5a odst. 2 písm. b) se slova „odst. 2 písm. c) v členění podle výzkumných 

organizací“ zrušují a za slovo „návrh“ se vkládají slova „institucionální podpory“.  

 

25. V § 5a odst. 3 písm. a) se slova „s tím, že návrh výše výdajů podle § 6 odst. 2 písm. c) je 

dále členěn podle výzkumných organizací“ zrušují.”.”. 

Následující body se přečíslují. 
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9. V Čl. I se za dosavadní bod 26. vkládá nový bod 27., který zní: 

„27. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

10. V Čl. I se za dosavadní bod 26. vkládají nové body 27. a 28., které znějí: 

„27. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňují slova „ , s výjimkou dotace na úhradu ceny veřejné 

zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích“. 

 

28. V § 7 odst. 3 písm. a) se za slovo „osoby“ vkládají slova „nebo s činností, na niž by 

podpora byla poskytnuta,“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

11. V Čl. I se za dosavadní bod 28. vkládá nový bod 29., který zní: 

„29. V § 7 odst. 7  se za slova „poskytovatel výzkumné organizaci“ vkládají slova „dle § 3 

odst. 3 písm. a)“, a za  slova „podpory výzkumných organizací“ a za slova “ výsledků všech 

výzkumných organizací” se vkládají slova “daného poskytovatele”. Dále se poslední věta 

odst. 7 zrušuje.”. 

Následující body se přečíslují. 

 

12. V Čl. I dosavadní bod 29. nově zní: 

„29. V § 8 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 7c a 55 zní: 

  „(1) Příjemce, který je účetní jednotkou, vede v rámci účetnictví podle zvláštního 

zákona
7c) 

pro každý projekt, pro poskytnutou institucionální podporu a pro další činnosti ve 

výzkumu, vývoji a inovacích podporované z veřejných prostředků podle § 3 odst. 2 a 3 

oddělenou evidenci o vynaložených výdajích nebo nákladech a v rámci této evidence sleduje 

výdaje nebo náklady hrazené z podpory. Příjemce, který není účetní jednotkou, vede tuto 

oddělenou evidenci v rámci daňové evidence na základě zákona upravujícího daně z příjmů
55)

. 

Způsob vedení této evidence stanoví na základě zákona upravujícího daně z příjmů 

poskytovatel. 

___________________
 

7c)
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

55)
  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.“.“. 
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13. V Čl. I se za dosavadní bod 29. vkládá nový bod 30., který zní: 

„30.  V § 8 odst. 2 se za slovo „lze“ vkládají slova „s výjimkou dotace na úhradu ceny veřejné 

zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

14. V Čl. I se za dosavadní bod 30. vkládá nový bod 31., který zní: 

„31. V § 8 dosavadním odstavci 4 se za slovo „podle“ vkládá slovo „ustanovení“ a za slovo 

„zakázkách“ se doplňují slova „pro dotovaného zadavatele, pokud sám není veřejným nebo 

sektorovým zadavatelem“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

15. V Čl. I se za dosavadní bod 34. vkládá nový bod 35., který zní: 

„35. V § 9 odst. 6 písm. d) se slova „projekt operačního programu ve výzkumu, vývoji a 

inovacích" nahrazují slovy „spolufinancování prostředků z evropských strukturálních a 

investičních fondů
52)

 na organizační zajištění a podporu projektů z operačních programů ve 

výzkumu, vývoji a inovacích nebo na jejich části zajišťující cíle ve výzkumu, vývoji a 

inovacích”. 

Poznámka pod čarou č. 52 zní: 
 

„52)
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 

fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.“.“. 

upozornění: poz. pod čarou č. 52 je již uvedena v noveliz. bodech 4. a 7., bude-li tento 

schválen, potom zde bude pouze v textu odkaz na pozn. pod čarou.  
 

Následující body se přečíslují. 

 

16. V Čl. I se za dosavadní bod 35. vkládají nové body 36., 37., 38. a 39., které znějí: 

„36. V § 10 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „nestanoví-li program jinak“. 

37. V § 10 odst. 1 se číslovka „60” nahrazuje číslovkou „70”. 

38. V § 10 odst. 3 se slova „které nejsou veřejnými zakázkami“ nahrazují slovy „v souladu 
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s programem“. 

39. V § 10 odst. 3 se slova „jednorázově na daný kalendářní rok, v ostatních případech“ 

zrušují.”.”. 

Následující body se přečíslují. 

 

17. V Čl. I se za dosavadní bod 40. vkládá nový body 41., který zní: 

„41.  V § 17 odstavec 2 zní: 

 „(2) Veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, její obsah a podmínky, 

popřípadě zrušení musí vyhlásit poskytovatel v Obchodním věstníku a prostřednictvím 

informačního systému výzkumu, vývoje a inovací a může ji zároveň uveřejnit jiným vhodným 

způsobem. Podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nesmí poskytovatel 

změnit. Podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích musí obsahovat zejména 

a)  název programu nebo skupiny grantových projektů, 

b)  název a sídlo poskytovatele, 

c)  způsob a kritéria hodnocení návrhů projektů, 

d)  soutěžní lhůtu a hodnoticí lhůtu podle tohoto zákona, 

e)  místo, způsob a termín vyhlášení výsledků veřejné soutěže, 

požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů, místo, termín zveřejnění a převzetí zadávací 

dokumentace, místo, způsob a termín pro podávání návrhů projektů.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

18. V Čl. se za dosavadní bod 41. vkládají nové body 42., 43., 44. a 45., které zní: 

„42. V § 18 odst. 4 písm. b) se slova „c), d), f)“ nahrazují slovy „c) až f)“. 

 

43. V § 18 odst. 4 písm. b) se slova „podle odstavce 2 písm. c), d), f)“ nahrazují slovy “podle 

odstavce 2 písm. c) až f),“. 

 

44. V § 18 odst. 4 písm. b) se za slova „způsobilost podle odstavce 2 písm.“ vkládají slova „e) 

a“ a dále se za slova „způsobilosti uvedené v odstavci 2 písm.“ vkládají slova „e) a “.” 

 

45. V § 18 odst. 4 se písm. c) zrušuje.”. 

 

Následující body se přečíslují. 
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19. V Čl. I se za dosavadní bod 42. vkládá nový bod 43., který zní: 

,,43. V § 18 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 31, 56, 57, 58 a 59 zní: 

„(5) Za účelem ověření činnosti uchazeče, se kterým má být podle § 9 uzavřena smlouva 

o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, 

si poskytovatel vyžádá podle jiného právního předpisu
31)

 některý z následujících výpisů: 

a) z veřejného rejstříku právnických a fyzických osob
56)

, 

b) z registru osob
57)

, 

c) z živnostenského rejstříku
58)

, nebo 

d) ze seznamu výzkumných organizací podle tohoto zákona, 

popř. si od uchazeče vyžádá ověřenou kopií, ne starší než 90 kalendářních dnů, zřizovací 

listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, pokud se uchazeč 

nenachází v žádném takovém informačním systému veřejné správy.  

Za účelem doložení oprávnění k činnosti uchazeče podle odstavce 2 písm. b), si poskytovatel 

dále od uchazeče vyžádá ověřenou kopii, ne starší než 90 kalendářních dnů, oprávnění 

k činnosti, pokud takovou činnost hodlá provádět v rámci řešení projektu. Dokumenty podle 

tohoto odstavce nepředkládají osoby zřízené podle zvláštního zákona
59)

, jiného obecně 

závazného předpisu, nebo zveřejněného rozhodnutí.”. 

Poznámky pod čarou č. 31, 56, 57, 58 a 59 znějí:
 

“31)
 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů.
 

56)
  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

 

57) 
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

 

58) 
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

 

59) 
Například zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 

nebo zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

20. V Čl. I se za dosavadní bod 42. vkládají nové body 43., 44. a 45., které znějí: 

„43. V § 18 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

 „(6) Žádost o vydání výpisu z veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a 

výpisu z živnostenského rejstříku a tyto výpisy se předávají v elektronické podobě, a to 

způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. 
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Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 7 až 12. 

44.  V § 18 dosavadním odstavci 6 /nově odstavci 7/ se za slovo „uchazeče“ vkládají slova    „ 

, se kterým má být o poskytnutí účelové podpory podle § 9 uzavřena smlouva o poskytnutí 

podpory, nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory,“ a dále se za 

slova „U osob, které“  vkládají slova „jednají jménem uchazeče a které“. 

45. V § 18 dosavadním odstavci 10 /nově odstavci 11/ se slova „dlouhodobě pobývající 

rezident“ nahrazují slovy „rezident dlouhodobě pobývající“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

21. V Čl. I se za dosavadní bod 42. vkládá nový body 43., který zní: 

„43.  V § 19 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.” 

 Dosavadní písmena b) až j) se označují jako a) až i).” 

Následující body se přečíslují. 

 

22. V Čl. I se za dosavadní bod 43. doplňují nové body  44. až 63., které znějí: 

„44.  V § 20 odst. 2 věta druhá se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „který je zároveň 

dnem ukončení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.“. 

45. V § 21 odst. 3 se číslovka „9“ nahrazuje slovy „8 a odstavce 10“. 

46. V § 21 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větami „Složení odborného poradního orgánu 

poskytovatel zveřejní nejpozději při vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji 

a inovacích. Způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů a další pravidla jeho 

činnosti upraví poskytovatel vnitřním předpisem, který zveřejní nejpozději při vyhlášení 

veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.“. 

47.  V § 21 odst. 6 se slovo „zajistí“ nahrazuje slovem „provede“ a díle se za slova „podle 

odstavce 5“ vkládá slovo „ , vlastní“. 

 

48.  V § 21 odst. 7 větě druhé se za slovo „rozhodnutí“ vkládají slova „a jeho zdůvodnění“ a 

dále se slova „prostřednictvím internetu“ nahrazují slovy „na svých webových stránkách“.  

49.  V § 21 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: 

 „(9) V případě zjištění nedostatků při prokazování způsobilosti podle § 18 

poskytovatel písemně vyzve uchazeče k jejich odstranění ve lhůtě pěti kalendářních dnů.“. 
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Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11. 

50. V § 24 odstavec 3 zní: 

 „(3) Při rozhodování o podpoře má vždy přednost podpora projektů, na něž byla 

uzavřena smlouva o poskytnutí podpory podle § 9 odst. 1. Za podstatnou změnu okolností 

uvedenou v odstavci 1 písm. b) se považuje také takové snížení výše účelových výdajů na 

výzkum, vývoj a inovace v rozpočtové kapitole poskytovatele, které by při financování nově 

zahájených projektů neumožnilo financovat projekty, na něž byla uzavřena smlouva 

o poskytnutí podpory podle § 9 odst. 1 nebo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory podle § 

9 odst. 5.“. 

51.   V § 31 odst. 4 se za slova „údaje o“ vkládá slovo „programech,” a dále se číslovka  „50“ 

nahrazuje číslovkou „60“. 

52. V § 31 odst. 4 písmeno a) se slovo „aktivitách“ nahrazuje slovem „aktivit“ a slovo „nebo“ 

se zrušuje.” 

53.  V § 31 odst. 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se 

písmeno c), které zní: 

„c) ode dne schválení programu vládou nebo ode dne jeho posouzení Evropskou komisí, 

podléhá-li program takové posuzovací povinnosti.“. 

54.  V § 33 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), 

které zní: 

„e) vedení seznamu výzkumných organizací podle § 33a.“. 

55.  Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 31, 44, 60 a 

61 zní: 

„§ 33a 

Seznam výzkumných organizací 

 (1) Seznam výzkumných organizací (dále jen „seznam“) je informačním systémem 

veřejné správy
31)

, jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 (2) Do seznamu se zapisují subjekty, které požádaly o zápis do seznamu a prokázaly 

naplnění definičních znaků výzkumné organizace stanovených předpisy Evropské unie
44)

 

včetně prokázání zapisovaných údajů. Na rozhodování Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy o zápisu a výmazu se vztahuje správní řád
60).

 

  (3) Kritéria a způsob posuzování uchazečů o zápis do seznamu, změny v zápisu a 

výmaz ze zápisu a způsob vykazování příjmů z transferu znalostí
61) 

výzkumných organizací 

zapsaných v seznamu stanoví prováděcí právní předpis. 

___________________
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31)
 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů.
 

44)
 Článek 2 bod 83 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

 

60) 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

61) 
Část 1.5. bod 15 písm. v) Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, 

vývoje a inovací (2014/C/198/01).”.”. 

56.  V § 36 odst. 2 se za slovo „zabezpečuje“ vkládá slovo „zejména“.  

 

57. V § 36 odst. 7 se za slova „jejich funkce odměna“ vkládají slova „a cestovní náhrady, 

které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce“. 

 

58. V § 36a odst. 3 se za slovo „zabezpečuje“ vkládá slovo „zejména“.  

 

59.  V § 36a odst. 3 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 

„d) uskutečnění programů podle § 4 odst. 1 písm. c), na základě výsledků na sebe navazujících 

veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, provedených podle § 17 až 26 s tím, že 

účelová podpora se poskytne příjemcům vybraným na základě výsledků každé z na sebe 

navazujících veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, a s tím, že 

1. každé další navazující veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích se mohou 

zúčastnit jen příjemci účelové podpory poskytnuté na základě výsledků předcházející 

veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, kteří splní hodnotící kritéria pro 

navazující veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

2. pro každou další navazující veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích neplatí 

ustanovení § 18 a § 21 odst. 5,  

3. lhůta pro uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí podle § 25 odst. 1 je 

nejvýše 14 kalendářních dnů, nestanoví-li program jinak,“. 

Dosavadní písmeno d) až j) se označují jako písmena e) až k).” 

 

60.  V § 36a odst. 3 se na konci písmene j) /nově písm. k) / tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 

se písmeno l), které včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 62 zní: 

„l) správu  účtu inovací, který je zřízen u České národní banky jako účet Ministerstva financí, 

zřízený za účelem odvodu prostředků Technologické agentuře České republiky podle § 4 odst. 

2 písm. b) a d), přičemž prostředky na tomto účtu lze využít pouze za účelem podpory 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.”. 

 

61. V § 36a odst. 8 se za slova „jejich funkce odměna“ vkládají slova „a cestovní náhrady, 

které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce“.” 
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62. V § 36a odst. 6 se slova „oborových komisí“ nahrazují slovy „odborných poradních 

orgánů“.” 

 

63. V § 36a odst. 7 se slova „oborových komisí“ nahrazují slovy „odborných poradních 

orgánů“.“. 

 

 

Odůvodnění jednotlivých návrhů  

 

K novelizačnímu bodu 1.: 

V § 2 odst. 2 písm. h) je provedena technická změna zpřesňující práva a povinnosti dalších 

účastníků odkazem na přiměřené použití práv a povinností příjemců.  

 

K  novelizačnímu bodu 2.: 

Definici způsobilých nákladů nelze použít na postupy stanovené jinými předpisy, zejména 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jelikož nezahrnuje složku zisku typickou 

pro realizaci veřejných zakázek. Za tímto účelem byla do ustanovení vložena výjimka. 

 

K  novelizačnímu bodu 3.: 

Vkládá se nové písmeno e), které umožňuje poskytnout účelovou podporu též na „studie 

proveditelnosti“, což je plně v souladu s nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne ze dne 

17. 6. 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie 

podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 

 

K  novelizačnímu bodu č.4: 

K nově vkládanému bodu 16.: 

Navrhuje se doplnění § 3 odst. 3 písm. b) tak, že institucionální podporu lze poskytnout i na 

mezinárodní spolupráci České republiky realizovanou na základě aktů mezinárodního nebo 

práva Evropské unie, přičemž poznámka pod čarou odkazuje na nařízení Rady (ES) 

č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské 

výzkumné infrastruktury (ERIC) a jeho novelizace (Nařízení Rady (EU) č. 1261/2013 ze dne 

2. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro 

konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC)).  

K nově vkládanému bodu 17: 

Písmeno c) se navrhuje přeformulovat tak, aby znění jasněji a přesněji korespondovalo s 

novým Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 

fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 
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K nově vkládanému bodu 18: 

Doplňuje se nové písm. d, které zahrnuje navrhované umožnění zřízení fondů za účelem 

podpory výzkumu a experimentálního vývoje. Tyto fondy umožní rozšíření možností 

poskytování podpory včetně sdružování soukromých a veřejných prostředků. 

 

K  novelizačnímu bodu č.5: 

Viz odůvodnění k novelizačnímu bodu 7 

K nově vkládanému bodu 18.: 

V souvislosti se specifikací forem podpory se navrhuje zrušení části úvodního ustanovení 

odst. 1, které umožňovalo poskytnutí podpory pouze formou dotace. Druhá věta ustanovení 

byla přeformulována. 

K nově vkládanému bodu 19.: 

Navržená změna mj. umožní zavedení programů aplikovaného výzkumu a vývoje pro 

předobchodní fázi (PCP – Pre-Commercial Procurement), které jsou založeny na následujícím 

principu. Cíle programu jsou rozděleny do několika (většinou tří až pěti) na sebe navazujících 

fází (např. od studie proveditelnosti až po prototyp). Na výsledek splňující požadavky každého 

dílčího cíle poskytovatel vyhlásí veřejnou soutěž, přičemž další navazující soutěže se mohou 

účastnit jen úspěšní řešitelé předchozího kola. Počet účastníků se tak postupně snižuje a 

současně jsou ve druhém a dalším kole zjednodušeny podmínky soutěže (účastníci nemusí 

znovu prokazovat způsobilost, návrhy nejsou znovu posuzovány nezávislými oponenty 

a soutěžní i hodnotící lhůty je tak možné výrazně zkrátit). 

Dle názoru vyjádřeného v publikacích Evropské unie PCP přístup umožní: 

a) sdílet rizika a výhody projektování, výrobu prototypů a testování nových produktů a služeb 

s dodavateli, bez zapojení státní podpory; 

b) vytvořit optimální podmínky pro širokou komercializaci a využívání výsledků výzkumu 

a vývoje prostřednictvím standardizace a/nebo zveřejněním; 

c)  spojit úsilí (administrativu) vynaloženou na přípravu více zakázek. 

 

K novelizačnímu bodu 6: 

K nově vkládanému bodu 19.: 

Navržené doplnění umožní poskytnutí dalších forem podpory výzkumu, vývoje a inovací 

nad rámec dosavadní výhradní formy nevratné dotace. Tyto formy nejsou v souladu 

s dosavadní koncepcí zákona zahrnuty do definic, jelikož jejich význam vyplývá z jiných 

právních předpisů, zejména zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Základním nástrojem veřejné podpory výzkumu a vývoje zůstávají nevratné dotace jako 

nepochybně dominantní forma pro celou oblast výzkumu, vývoje a inovací. Nevratné dotace 

budou plně v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doplněny následujícími 

nástroji: 
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a)návratná finanční výpomoc (ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech), 

b)dotace s podmíněnou návratností (tedy speciální typ dotace - ve smyslu zákona č. 218/2000 

Sb.), u které pravidla programu podpory stanoví možnost jejího částečného vracení například 

na bázi podílu z čistých příjmů projektu, podílu z licenčních poplatků apod. U tohoto nástroje 

se předpokládá větší míra využití tam, kde se projekty blíží praktickým aplikacím poznatků 

(tedy bez využití v základním výzkumu, více v aplikovaném výzkumu a výrazněji ve vývoji a 

inovacích při transferu znalostí). 

Forma dotace s podmíněnou návratností je promítnutím koncepce nástroje vratné pomoci 

upravené v článku 67 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 

prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 

venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 

námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

K nově vkládanému bodu 20.: 

Navrhuje se přeformulovat písm. c) tak, aby znění jasněji a přesněji korespondovalo s novým 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 

fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

K nově vkládanému bodu 21.: 

Nové písm. d) definuje rozpočtovou kapitolu odpovědnou za realizaci poskytování podpory 

formou příspěvků do fondů. Technologická agentura ČR se podporou výzkumu a 

experimentálního vývoje již zabývá, a to jako svojí výhradní činností, a disponuje tak 

zkušeností k pilotnímu otestování těcht nových nástrojů. 

K nově vkládanému bodu 22.: 

Navrhuje se přeformulovat písm. c) tak, aby znění jasněji a přesněji korespondovalo s novým 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 

fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Nové písm. d) definuje rozpočtovou 

kapitolu odpovědnou za realizaci poskytování podpory formou příspěvků do fondů a nadací. 

Technologická agentura ČR se podporou výzkumu a experimentálního vývoje již zabývá a 

ustanovení navazuje na § 36a odst. 3 písm. l), kde je TA ČR zmocněna k poskytování 

příspěvku do fondu zřízeného na podporu inovací.   

 

K novelizačnímu bodu 7.: 
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V písm. d) je třeba návazně na změnu navrženou v § 5 odst. 2 doplnit, že je v návrhu 

programu nutné stanovit formu podpory. 

 

K novelizačnímu bodu 8.: 

Navrhuje se vypuštění slov v § 5a odst. 2 písm. b) „odst. 2 písm. c) v členění podle 

výzkumných organizací“, a dále v § 5a odst. 3 písm. a) „s tím, že návrh výše výdajů podle 

§ 6 odst. 2 písm. c) je dále členěn podle výzkumných organizací“ vzhledem k tomu, že jde 

o údaje, se kterými se při přípravě rozpočtu již dále nepracuje i s ohledem na vypuštění 

§ 6 odst. 2. 

 

K novelizačnímu bodu 9.: 

Navrhuje se zrušit stanovení dalších závazných ukazatelů jako nadbytečných. Ve státním 

rozpočtu jsou stanoveny závazně průřezové ukazatele, které v některých případech platí pouze 

pro jednu kapitolu státního rozpočtu. Příprava a následná realizace rozpočtu v oblasti 

prostředků na výzkum, vývoj a inovace je díky těmto ukazatelům velmi komplikovaná 

a náročná pro jednotlivé organizační složky státu. Pro jejich sledování lze využít informační 

systém výzkumu, vývoje a inovací. 

 

K novelizačnímu bodu 10: 

K nově vkládanému bodu 27.: 

Ustanovení doplněno v návaznosti na vyjmutí veřejných zakázek z působnosti definice 

způsobilých nákladů.  

K nově vkládanému bodu 28.: 

V § 3 odst. 3 písm. a) se navrhuje doplnění ustanovení o další omezující podmínku. Stávající 

úprava stanoví, že podpora nemůže být poskytnuta fyzické osobě, pravomocně odsouzené pro 

trestný čin související s předmětem podnikání fyzické osoby, teoreticky by však mohla být 

poskytnuta podpora osobě pravomocně odsouzené pro trestný čin související s činností, na níž 

by tato podpora byla poskytnuta. Navrhovaná úprava tento nedostatek stávající právní úpravy 

odstraňuje. 

 

K novelizačnímu bodu 11: 

Navrhuje se úprava systému poskytování institucionální podpory. Navrhované řešení 

umožňuje pokračovat v poskytování institucionální podpory na základě stávajícího způsobu 

hodnocení, prováděného každoročně Radou a založeného na výkonnosti výzkumné 

organizace. Zároveň ale posouvá distribuci prostředků přímo výzkumné organizaci na úroveň 

poskytovatele. Prostředky určené dle § 5a odst. 4 na institucionální podporu výzkumných 

organizací budou rozděleny mezi poskytovatele dle stejného klíče jako dosud, poskytovatel 

dále rozdělí prostředky na základě poměru výsledku konkrétní organizace k výsledkům všech 

organizací daného poskytovatele.  

 

K novelizačnímu bodu 12: 

§ 8 odst. 1 se zpřesňuje pro případy, kdy je příjemce fyzická osoba, která má pouze daňovou 

evidenci, a dále vypouští se odstavec 3 pro nadbytečnost. Důvodem je nová definice pojmu 
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„způsobilé náklady“ v § 2 odst. 2 písm. m), která je přesnější a odpovídá terminologii dle 

GBER, popř. ABER. Odst. 2 reflektuje výjimku z definice způsobilých nákladů pro veřejné 

zakázky. 

 

K novelizačnímu bodu 13: 

§ 8 odst. 2 se zpřesňuje pro případy, kdy je příjemce fyzická osoba, která má pouze daňovou 

evidenci, a dále vypouští se odstavec 3 pro nadbytečnost. Důvodem je nová definice pojmu 

„způsobilé náklady“ v § 2 odst. 2 písm. m), která je přesnější a odpovídá terminologii dle 

GBER, popř. ABER. Odst. 2 reflektuje výjimku z definice způsobilých nákladů pro veřejné 

zakázky. 

 

K novelizačnímu bodu 14: 

Navrhovaná změna vychází z dosavadní praxe při aplikaci tohoto odkazu na zákon 

o veřejných zakázkách, který obsahuje řadu procesů s ohledem na předmět veřejné zakázky 

a na povahu zadavatele. Jelikož výčet veřejných zadavatelů dle § 2 zákona o veřejných 

zakázkách se nevztahuje na všechny příjemce dotace podle zákona o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, není pak jasná povaha takového subjektu z hlediska 

kategorií veřejného zadavatele. Přitom tato úprava dopadá na poměrně omezenou skupinu 

příjemců, kteří nejsou veřejnými zadavateli podle zákona o veřejných zakázkách a kteří 

pobírají dotace s malými poměry proplácení způsobilých nákladů. Vzhledem k tomu, 

že stávající znění zakládá výkladové nejasnosti, je navržena úprava tohoto ustanovení v části, 

která se uvedeného problému veřejného zadavatele týká. 

 

K novelizačnímu bodu 15: 

V § 9 odst. 6 písm. d) je provedena změna související se změnou definice operačních 

programů v § 3 odst. 3 písm. a).  

 

K novelizačnímu bodu 16: 

Navrhuje se včlenění možnosti stanovení jiné lhůty pro poskytnutí podpory programem, což 

umožní větší flexibilitu systému poskytování podpory. Rovněž se navrhuje odstranění 

jednorázového vyplácení podpory na kalendářní rok, tedy předem, což umožňuje větší 

možnost kontroly nad vyplácením dotace pro poskytovatele, resp. umožňuje v případě využití 

podpory v rozporu se stanoveými podmínkami zastavit vyplácení podpory mohem flexibilněji. 

Základní lhůtu se navrhuje prodloužit, jelikož původní lhůta neumožňovala ideální koordinaci 

s průběžným onitorováním projektů.  

 

K novelizačnímu bodu 17: 

Navrhuje se nový odstavec 2 tak, aby ustanovení obsahovalo vyhlášené podmínky soutěže 

ve výzkumu, vývoji a inovacích tak, jak budou zveřejněny v Obchodním věstníku. Právo 

poskytovatele stanovit další podmínky (viz § 17 odst. 3) tím není dotčeno. Poskytovatel tak 

může stanovit i zvláštní požadavky na prokázání způsobilosti uchazečů. Účelem navrhované 

úpravy je zejména zřejmé stanovení rozdílu mezi informacemi, které se uveřejňují 
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v Obchodním věstníku a obsahem zadávací dokumentace a snížení nákladů na zveřejnění 

podmínek. 

 

K novelizačnímu bodu 18, 19 a 20: 

Zjednodušuje se prokazování způsobilosti uchazeče při podání návrhu projektu. Uchazeč bude 

předkládat takové doklady, které si nemůže zajistit poskytovatel. Prokazování způsobilosti ve 

smyslu § 18 odst. 2 písm. b) se vztahuje k činnostem podléhajícím oprávnění dle zvláštních 

právních předpisů (např. zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních 

kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, 

zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška 

č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat), nelze ji tedy prokazovat výpisem 

z obchodního rejstříku. Úprava přinese snížení administrativní zátěže na straně uchazečů. 

 

K novelizačnímu bodu 21: 

V návaznosti na změnu § 17 odst. 2 se upravují náležitosti obsahu zadávací dokumentace. 

Jelikož dle § 17 odst. 2 písm. a)  již obsahuje informaci, že součástí podmínek veřejné soutěže 

je název programu či skupiny grantových projektů, což jsou veřejné dokumenty schálené 

vládou, je duplicita v § 19 odst. 1 písm. a) nadbytečná.  

 

K novelizačnímu bodu 22: 

K nově vkládanému bodu 44.: 

Navrhuje se do zákona explicitně stanovit den, kdy veřejná soutěž končí v případě jejího 

řádného průběhu a nejedná se o její zrušení podle § 24 a to důvodu odstranění interpretačních 

nejasností. Dosavadní znění zákona totiž stanoví pouze okamžik, kdy soutěž začíná a nikoliv, 

kdy končí, což je problematické z hlediska některých povinností, které se na průběh veřejné 

soutěže váží (jedná se zejména o zákaz změny návrhu projektu v průběhu veřejné soutěže). 

K nově vkládanému bodu 45.: 

Provádí se úprava odkazů na jiná ustanovení v návaznosti na nově vložený odstavec. 

K nově vkládanému bodu 46.: 

Navrhuje se zpřesnění ustanovení, kdy neurčitý pojem „složení odborného poradního orgánu“ 

byl nahrazen konkrétnějším „seznam členů odborného poradního orgánu“. Dále se ustanovení 

mění tak, že poskytovatel bude seznam členů odborného poradního orgánu zveřejňovat až při 

vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, aby se snížila možnost 

jejich případného ovlivňování. Navrhovaná úprava posílí transparentnost a nestrannost 

veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích. 

K nově vkládanému bodu 47.: 

V zájmu vyšší transparentnosti průběhu veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích 

navrhovaná úprava ustanovení upřesňuje, že hodnocení návrhů projektů bude provedeno 

přímo odborným poradním orgánem a nikoliv zprostředkovaně.  

K nově vkládanému bodu 48.: 



18 

V zájmu vyšší transparentnosti průběhu veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích 

se stanoví povinnost poskytovatele v případě, že rozhodne v rozporu s doporučením 

odborného poradního orgánu, zveřejnit nikoliv pouze samotné rozhodnutí, ale také jeho 

zdůvodnění. Upřesňuje se zveřejnění „prostřednictvím internetu“ na „svých webových 

stránkách“, aby bylo zřejmé, kde je třeba informace hledat. 

K nově vkládanému bodu 49.: 

Vkládá se nový odst. 9, který upravuje postup poskytovatele v případě, že při předložení 

návrhu projektu budou zjištěny nedostatky v prokazování způsobilosti dle § 18. Poskytovatel 

v takovém případě písemně vyzve všechny uchazeče k odstranění nedostatků ve lhůtě pěti 

dnů. Účelem ustanovení je, aby návrhy projektů nebyly ze soutěže vyřazovány v důsledku 

dílčích a odstranitelných pochybení, přičemž navrhovaná úprava rovněž zakládá 

nediskriminační přístup poskytovatele při nápravě těchto nedostatků. 

K nově vkládanému bodu 50.: 

Z důvodu odstranění interpretačních nejasností se navrhuje formulační úprava ustanovení, 

aniž by byl pozměněn jeho obsah. 

K nově vkládanému bodu 51.: 

Navrhuje se ustanovení upravit formulačně a gramaticky. Navrhuje se prodloužení lhůty pro 

předání údajů z důvodu potřeby zpracování průběžných zpráv před předáním údajů. Cílem je 

zjednodušení administrativy poskytovatele a příjemce.  

K nově vkládanému bodu 52.: 

Navrhuje se ustanovení upravit formulačně a gramaticky.  

K nově vkládanému bodu 53.: 

Navrhuje se ustanovení upravit formulačně a gramaticky a vložit nové písmeno c), které 

odstraňuje nejednoznačnost úpravy ohledně lhůty vztahující se na poskytování údajů 

o programu do centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací. V návaznosti na tuto 

změnu se mění také návětí odst. 4. Navrhuje se rovněž prodloužení lhůty pro předání údajů 

z důvodu potřeby zpracování průběžných zpráv před předáním údajů. Cílem je zjednodušení 

administrativy poskytovatele a příjemce.  

K nově vkládanému bodu 54.: 

Ve stávajícím znění zákona č. 130/2002 Sb. je v § 33 upravena odpovědnost Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy jako ústředního správního úřadu odpovědného za výzkum 

a vývoj, kterému je nově i svěřena odpovědnost za vedení seznamu výzkumných organizací. 

Rozhodování ve věci se bude řídit podle správního řádu. 

K nově vkládanému bodu 55.: 

Způsob fungování některých výzkumných organizací, zejména v.v.i., podléhá zřizovací a 

dozorové funkci jednotlivých zřizovatelů, kterými jsou i jiná ministerstva, nebo územní 

samosprávné celky. Z tohoto důvodu se navrhuje, aby základní parametry seznamu stanovil 

prováděcí předpis ve formě nařízení vlády, a to analogicky s jinými obdobnými registry.  

Navrhuje se rovněž, aby seznam výzkumných organizací byl informačním systémem veřejné 

správy, to z důvodů uvedených již k § 18 odst. 5 – zjednodušení administrativy pro uchazeče a 

vzájemná propojenost státní správy.  
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K nově vkládanému bodu 56.: 

Navrhuje se úprava výčtu kompetencí Grantové agentury České republiky a Technologické 

agentury České republiky z výčtu taxativního na výčet demonstrativní, jak je běžné u 

obdobných výčtů v případě jiných organizačních složek státu.  

K nově vkládanému bodu 57.: 

Navrhuje se doplnění uhrazení cestovních náhrad u členů Kontrolní rady Grantové agentury 

České republiky a Kontrolní rady Technologické agentury České republiky. Důvodem úpravy 

je narovnání postavení v této věci s členy všech ostatních orgánů obou agentur, kteří nárok na 

cestovní náhrady přiznán mají. 

K nově vkládanému bodu 58.: 

Viz odůvodnění k novelizačnímu bodu 56. 

K nově vkládanému bodu 59.: 

Navrhuje se návazně na změnu § 4 odst. 1 písm. c) úprava podmínek na sebe navazujících 

veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích u programů aplikovaného výzkumu 

a vývoje pro předobchodní fázi poskytovaných Technologickou agenturou České republiky 

a to tak, aby byly zachovány základní principy těchto programů, tj. že na výsledek splňující 

požadavky každého dílčího cíle poskytovatel vyhlásí veřejnou soutěž, přičemž další navazující 

soutěže se mohou účastnit jen úspěšní řešitelé předchozího kola. Počet účastníků se tak 

postupně snižuje a současně jsou ve druhém a dalším kole zjednodušeny podmínky soutěže 

(účastníci nemusí znovu prokazovat způsobilost, návrhy nejsou znovu posuzovány 

nezávislými oponenty a soutěžní i hodnotící lhůty je tak možné výrazně zkrátit). 

K nově vkládanému bodu 60.: 

Ustanovení navazuje na § 4 odst. 2 písm. b) a d). Koncepce účtu, na který se budou vracet 

prostředky z využití těchto dfinančních nástrojů, je odvozena z úpravy jaderného účtu dle 

atomového zákona. Klíčová je zejména jeho účelovost, což zajišťuje zvýšení prostředků 

výzkumu, vývoje a inovací v systému, a směřuje tak k naplnění cíle dokumentu evropské 

Komise Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst, ve kterém komise 

deklarovala evropský cíl investic do výzkumu a vývoje ve výši 3% HDP daného státu ročně.   

K nově vkládanému bodu 61.: 

Viz odůvodnění k novelizačnímu bodu č. 67. 

K nově vkládanému bodu 62.: 

Navrhuje se zpřesnění v souladu s ustanoveními o veřejné soutěži. 

K nově vkládanému bodu 63.: 

Viz odůvodnění k novelizačnímu bodu č. 65.  

   

V Praze dne 23. října 2015                                                 

 

         Ing. Ivan   P  i  l  n  ý 


