
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslance Pavla Bělobrádka na vydání 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 č. 983) 

 

 

 Vláda na své schůzi dne 19. prosince 2016 projednala a posoudila 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, 

a zaujala k němu neutrální stanovisko a doporučuje v dalším legislativním procesu zohlednit 

níže uvedené připomínky. 

 

1. Vláda již ve svém stanovisku ke sněmovnímu tisku č. 960 uvedla, že s návratem právní 

úpravy do doby před přijetím zákona č. 194/2016 Sb. by bylo možné souhlasit, avšak 

současně upozornila na nutnost vyřešit návaznost návrhu zákona na právo Evropské 

unie, aby nebyla ohrožena možnost využití výjimky pro podporu výzkumu, vývoje a 

inovací z jinak obecně platného zákazu udělování veřejných podpor. 

 

2. Předloženým návrhem zákona má dojít k zjednodušení platné právní úpravy a k návratu 

k dřívějšímu vymezení způsobilých nákladů. Od této úpravy však bylo novelou 

provedenou zákonem č. 194/2016 Sb. upuštěno, neboť docházelo k rozporům mezi 

zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a nařízením Komise 

(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 

Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 

 

3. Vláda upozorňuje, že osobní náklady a výdaje jsou podle citovaného nařízení 

i současného znění zákona způsobilými náklady pouze, pokud jsou vynaloženy 

na vymezený okruh pracovníků a v rozsahu nezbytném pro účely projektu. Toto omezení 

však v navrhované úpravě chybí. 
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4. Shora uvedené nařízení stanoví, že v případě pořízení nehmotného majetku 

a zakoupení patentů se jedná o způsobilé náklady pouze v případě, že mají být využity 

výlučně pro účely projektu. Navrhovaná právní úprava však předpokládá stanovení 

poměrné části nákladů na jejich pořízení, která odpovídá předpokládané míře využití pro 

danou činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích. Rovněž v případě nákladů a výdajů na 

služby a dalších provozních a ostatních doplňkových nákladů nebo výdajů opět není 

upraveno omezení, že se musí jednat jen o náklady nebo výdaje, které přímo souvisí 

s řešením projektu. 

 

5. Z hlediska právní jistoty vláda nepokládá za účelné jasně stanovený postup počítání 

výše nákladů na pořízení hmotného majetku formou odpisů za dobu trvání projektu 

vypočítané na základě všeobecně uznávaných účetních zásad nahradit mnohem 

obecnější formulací o určení výše nákladů na základě předpokládaného využití pro 

danou činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích.  

 

6. Vláda upozorňuje, že návrh zákona přináší v krátké době již několikátou zásadně 

odlišnou zákonnou úpravu způsobilých nákladů, což ještě dále snižuje právní jistotu 

všech adresátů právní normy, stejně jako absence přechodných ustanovení 

v předkládaném návrhu zákona.    
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