
IV. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 

Obecná část 

1. Zhodnocení současného právního stavu v dané oblasti 

V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2015, schváleným usnesením vlády 
ze dne 15. prosince 2014 č. 1056, ve znění usnesení vlády ze dne 6. května 2015 č. 329, 
usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 627 a usnesení vlády ze dne 24. srpna 2016 č. 719 
se předkládá návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.  

Současný systém veřejné podpory VaVaI byl zaveden zákonem č. 130/2002 Sb., který nabyl 
účinnosti k 1. červenci 2002, a nahradil tak do té doby platný zákon č. 300/1992 Sb. Dosud 
byl zákon č. 130/2002 Sb. již šestnáctkrát novelizován.  

K zákonu č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), byly postupně vydány 
čtyři prováděcí předpisy, které upravovaly podrobněji postup pro poskytování účelové 
a institucionální podpory, vedení informačního systému výzkumu a vývoje a podmínky 
pro ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a ocenění 
propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, konkrétně: 

1. nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji – zrušeno zákonem 
č. 110/2009 Sb. 

2. nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje 
z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů – zrušeno zákonem 
č. 110/2009 Sb.,   

3. nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje – nahrazeno 
nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací, a 

4. nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací.  

Tak, jak byl zákon č. 130/2002 Sb. až dosud šestnáctkrát novelizován a v souvislosti 
s přijetím zákona č. 110/2009 Sb. byly také zrušeny dva prováděcí předpisy (nařízení vlády 
č. 461/2002 Sb. a č. 462/2002 Sb.), přestal postupně vyhovovat. 

Stávající zákon počítá kromě Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „NP 
VaVaI“) s tvorbou různých koncepčních a strategických materiálů, postrádá však jejich 
hierarchii a vzájemnou provázanost, zásady pro jejich tvorbu, obsah a především však pro 
jejich realizaci. To se samozřejmě projevuje v často velmi odlišné úrovni těchto dokumentů, 
pokud vůbec existují, a ve svém důsledku tedy nemohou plnit ani určitou regulační 
a koordinační úlohu při tvorbě rozpočtu na výzkum a vývoj, kterou přitom zákon 
předpokládá. 
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Zákon byl novelou, provedenou zákonem č. 110/2009 Sb., změněn v době trvalého 
a pravidelného růstu výdajů na výzkum a vývoj ve výši 8 % ročně, tomu odpovídá 
nedostatečná úprava postupu tvorby rozpočtu na výzkum a vývoj při nižším nárůstu nebo 
snížení výdajů, která neobsahuje odpovídající pojistky udržitelnosti systému, v souvislosti 
se vznikem nových a rozšiřování stávajících závazků, zejména při značném rozsahu 
závazkových („mandatorních“) výdajů založených v předchozích letech. Formálně zakotvená 
úprava členění jednotlivých kategorií podpor neodpovídá jejich reálnému obsahu. V zákoně 
nejsou dostatečně a konkrétně detailně nastaveny funkční parametry způsobu určení 
institucionální podpory, včetně zásad posuzování a hodnocení výzkumných organizací jako 
podkladu pro rozdělení institucionální podpory. Rovněž byla do zákona promítnutá koncepce 
podpory velkých infrastruktur, včetně jejich definice a mechanismu této podpory, ta nyní 
neodpovídá aktuálním potřebám systému infrastruktur budovaných jak z národních, tak z 
evropských prostředků, významnou součástí systému VaVaI se stala centra a další 
infrastruktury vybudované zejména ze zdrojů Operačního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace (OP VaVpI). 

Zároveň byly touto „velkou novelou“ do zákona zavedeny také pojmy týkající se inovací, 
ale zákon sám žádnou právní úpravu postupu a podmínek pro poskytování dotací inovacím 
nadále neobsahuje. To je jedna z hlavních legislativních překážek pro podporu inovačních 
procesů a transferu výsledků. Prioritou ČR a EU je využívání vědeckých a výzkumných 
aktivit k systematickému zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím tvorby inovací 
a budováním předpokladů ke zvyšování soukromých výdajů na VaVaI. Přitom evropské 
předpisy, na které se tato velká novela odvolávala, již o inovacích pojednávaly. Mimo to 
zastarala úprava přístupových práv k výsledkům výzkumu, vývoje (a inovací) takovou měrou, 
že je jednou z významných překážek spolupráce veřejného výzkumného sektoru 
s podnikatelskou sférou. 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Cílem návrhu je vytvořit ve společnosti podmínky pro zvýšení kvality 
a konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje v ČR, k čemuž je potřeba prostřednictvím 
legislativního rámce zajistit udržitelný rozvoj systému VaVaI, zajistit efektivnost výdajů 
na VaVaI a potřeby ekonomiky a společnosti. Splnění tohoto cíle je podle názoru 
předkladatele podmíněno zásadní změnou dosavadního systému podpory výzkumu, vývoje 
a inovací, kterou již nelze jak pro její kvalitativní, tak kvantitativní parametry zapracovat 
prostřednictvím novely do stávajícího platného zákona. 

Předmětem návrhu zákona jsou oblasti VaVaI, které se týkají: 

1. zrevidování systému státní správy VaVaI, stanovení nové kapacity státní správy 
a administrativní podpory koordinace a řízení VaVaI, precizování vymezení pravomocí 
jednotlivých správních úřadů, vytvoření centrálního úřadu (ministerstvo) odpovědný 
za koordinaci VaVaI. Minimalizování odchylky od standardního vnitřního uspořádání 
některých organizačních složek státu a zjednodušení strukturu jejich orgánů (GA ČR 
a TA ČR), 

2. stanovení jednoznačné hierarchie strategických a koncepčních dokumentů pro oblast 
VaVaI, včetně jejich provázanosti na přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu 
na VaVaI, a to s důrazem na jejich dlouhodobé „plánování“, 
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3. úkolů orgánů veřejné správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a práva a povinnosti 
právnických a fyzických osob, podporovaných ve výzkumu, vývoji a inovacích 
z veřejných prostředků,  

4. předmětu, nástrojů a podmínek podpory a veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji 
a inovacích, 

5. práv k výsledkům výzkumu, vývoje a inovací, 

6. hodnocení výzkumných organizací, výzkumných infrastruktur a jejich výsledků, 
programů a projektů výzkumu, vývoje a inovací, 

7. poskytování informací o výzkumu, vývoji a inovacích prostřednictvím informačního 
systému výzkumu, vývoje a inovací. 

Návrh dále reaguje na podněty z aplikační praxe dosavadního zákona o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací. Dalším jeho cílem je proto odstranění některých 
výkladových problémů a celkové zkvalitnění a zefektivnění právní úpravy podpory výzkumu, 
vývoje a inovací. 

Zhodnocení systematických nákladů a přínosů v bodové variantě: 
Varianty Náklady/ 

Přínosy 

 

Dopady Výsledek Součet 

výsledků 

Pořadí 

věcné ekonomické Implementace/ 

právní jistota 

0 Náklady **** **** * 9 12 3. 

Přínosy * * * 3 

1 Náklady ** *** *** 8 15 2. 

Přínosy ** * **** 7 

2 Náklady ** ** **** 8 21 1. 

 Přínosy **** **** ***** 13   

náklady: výrazné *, přiměřené **, nízké ***, žádné **** 

přínosy: významné *****, přiměřené****,ne příliš významné***, nízké **, žádné *  

1. Návrh řešení 
Při přípravě návrhu zákona byly hodnoceny tři varianty včetně varianty nulové.  

Varianta 0:  zachování současného stavu 

Varianta 1: užší podoba změny – ponechání stávajícího systému státní správy VaVaI, 
včetně zachování role RVVI a podřazení GA ČR pod MŠMT a TA ČR pod MPO  

Varianta 2: širší podoba změny – zřízení nového ministerstva pro výzkum a vývoj (MVV) 
a podřazení GA ČR a TA ČR pod toto ministerstvo 
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S ohledem na provedené vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant byla jako 
nejvhodnější zvolena varianta 2, tedy zřízení nového Ministerstva pro výzkum a vývoj 
a podřazení GA ČR a TA ČR pod toto ministerstvo. Tato varianta představuje optimální 
naplnění požadovaných cílů ve vztahu k celkové legislativní, administrativní a finanční 
náročnosti navrženého řešení. Předkladatel dále předpokládá, že zřízení MVV nebude 
představovat žádný dopad do platové a personální oblasti a eventuální zabezpečení vzniku 
a chodu úřadu bude v budoucnu řešeno pouze delimitacemi z příslušných úřadů 
zainteresovaných v systému VaVaI. 

Předkladatel proto zvolil jako řešení pro další realizaci schválení věcného řešení dle 
varianty 2.  

3. Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem České republiky 

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, dále zejména s čl. 2 a čl. 4 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., 
kterým se uvozuje jako ústavní zákon Listina základních práv a svobod (Usnesení 
předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 - č. 2/1993 Sb. o vyhlášení 
Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky). Vládní 
návrh zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu 
s nálezy Ústavního soudu České republiky. 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 
slučitelnost s právními akty EU 

Předložený návrh má za cíl adaptovat český právní řád na některá ustanovení nařízení 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 (dále jen „GBER“) 
a některé články nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým 
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité 
kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech 
za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „ABER“). 

Oblasti výzkumu, vývoje a inovací a problematiky veřejných podpor se dále týká zejména: 

• nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje 
a inovací (2014/C 198/01), 

• nařízení Rady (EU) č. 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

• nařízení Rady (EU) č. 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory 

• nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, 

• nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví 
zemědělství, 
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• nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu 
a akvakultury, 

• nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům 
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, 

• 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, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, 
kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014 - 
2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES, 

• nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství 
pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC), 

• sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 
(2014/C 198/01) (dále jen „Sdělení“), a 

• sdělení Komise – Kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit 
realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem 
(2014/C 188/02). 

Oblasti výzkumných institucí se dále týká směrnice Rady č. 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 
o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého 
výzkumu, resp. nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/801 ze dne 
11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem 
výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků 
či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair.  

Z oblasti ochrany osobních údajů je pak relevantní směrnice Evropského parlamentu a Rady 
č. 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, která bude s účinností od 25. května 2018 
nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).   
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Návrh se rovněž dotýká úpravy zadávání veřejných zakázek, která je v právu EU upravena 
mj. směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání 
veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. 

5. Dopady navrhované úpravy 

Na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Z hlediska finančních dopadů nepředstavuje navržené řešení dodatečné náklady pro ostatní 
veřejné rozpočty nad mez danou usnesením vlády ze dne 22. května 2017 č. 385. Dopady 
na státní rozpočet a na podnikatelské prostředí jsou blíže popsány v závěrečné zprávě RIA 
v kap. 3.1.3. Identifikace nákladů varianty 2. 

Na podnikatelské prostředí 

Navrhovaná úprava bude mít za následek rovněž podporu podnikatelských subjektů 
vytvořením prostředí jednoho z nejdůležitějších prvků rozvoje podnikatelského prostředí: 
dalšího rozvoje z hlediska výzkumu a inovací.  

Na územní samosprávné celky 

Územní samosprávné celky jsou návrhem jedním z dotčených subjektů. Návrh stanovuje 
krajskému úřad povinnost respektovat v regionální strategii upravující podporu výzkumu, 
vývoje a inovací Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací stanovují se lhůty 
pro předložení krajského dokumentu ministerstvu k vyjádření. Návrh respektuje autonomii 
územních samosprávných celků, a proto ministerstvo koncepci neschvaluje, ale dává pouze 
vyjádření. Podobná povinnost platí i pro přípravu programu. Tímto opatřením se dosahuje 
toho, že krajská koncepce není v rozporu se zásadami Národní politiky výzkumu, vývoje 
a inovací schválené vládou. 

Návrh zákona záměrně nestanovuje podrobnosti regionální strategie, neboť touto regionální 
strategií může být např. strategie inteligentní specializace (jako v současném programovacím 
období) nebo jiný dokument podobného zaměření. Jedinou podmínkou je soulad s Národní 
politikou výzkumu, vývoje a inovací. 

Dopady na životní prostředí 

Navrhovaná úprava nebude mít bezprostřední dopad na životní prostředí, neboť se této oblasti 
navrhované změny nedotýkají. 

Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Platný zákon č. 130/2002 Sb. nehleděl vzhledem k době svého vzniku na uplatňování 
metodiky prověřování stavu rovnosti mužů a žen. Jeho prioritou bylo na tehdejší dobu vzniku 
zákonné zakotvení a modernizace právní úpravy VaVaI, která musela reagovat na potřebnou a 
odbornou veřejností vyžadovanou komplexní úpravu. Z tohoto důvodu se žádné ustanovení 
k úpravě rovnosti mužů a žen přímo nevztahuje, ani neobsahuje žádné přímé nástroje, týkající 
se tohoto zaměření. Pouze se při podávání návrhů na členy poradních orgánů a jejich 
jmenování doporučuje přihlédnout k zastoupení mužů a žen.  

Současná právní úprava nemá tedy dopad ve vztahu k zákazu diskriminace.  
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Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh zákona je předkládán z důvodu legislativní zastaralosti (viz podrobněji přísl. kapitola 
RIA) a nutnosti převzít moderní nástroje úpravy a podpory VaVaI v rámci evropské 
legislativy. Z hlediska posouzení dle vydané Příručky - Metodika hodnocení dopadů 
na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR, přijaté usnesením vlády ze dne 
8. července 2015 se předkladatel zabýval základními principy: 

1) Týká se materiál postavení fyzických osob?  

2) Je postavení žen a mužů v oblasti, které se materiál dotýká, rovné?  

3) Přináší materiál zhoršení/zlepšení výchozího stavu? 

Podle těchto zásad tedy: 

Ad 1) Navrhovaná právní úprava nemá přímý vztah k řešení diskriminace a rovnosti mužů 
a žen. Vzhledem k tomu, že upravuje komplexně nástroje VaVaI z hlediska jejich použití 
na modernizaci tohoto segmentu společnosti, na přímé řešení tématu rovnosti mužů a žen 
nemá dostatečné nástrojové zázemí. 

Ad 2) Předkladatel konstatuje, že lze souhlasit s konstatováním, že dosavadní zastoupení žen 
v oblasti VaVaI nemá dosud přesnou paritu. Ženy tvoří přibližně 30 % z osob zaměstnaných 
ve vědě a výzkumu. Jejich zastoupení mezi osobami, které stojí v čele výzkumných, 
vysokoškolských a dalších institucí výzkumu a vývoje, činí 13 %. Zastoupení žen v Radě 
vlády pro vědu, výzkum a inovaci v současnosti činí pouze 11,7 % (2 ženy z 17 členek/členů). 
Obdobně nízké zastoupení žen přetrvává i v dalších rozhodovacích orgánech s působností 
v oblasti vědy a výzkumu.  

Ad 3) Zákon sám žádné pasáže obsahující explicitně povinnost, vynucující nastolení rovnosti 
mužů a žen neobsahuje, pouze obsahuje předpokládané přihlížení k této potřebě rovnosti 
při personálních obsazeních jednotlivých orgánů. Předkladatel zastává zásadu, že tento zákon 
nemůže obsahovat žádné přímé mechanismy, jasně vynucující personální opatření vůči jiným 
subjektům, s výjimkou předpokládaného zřízeného ministerstva, které se však týkají už teď 
podřízených subjektů. Z hlediska koncepčního zavedení požadovaného zvýšení rovnosti mužů 
a žen je dle předkladatele nutné, aby byl tento požadavek postupně nastolován nikoliv 
jednostranným zákonným nástrojem s pochybně měřitelným účinkem, ale právě soustavným 
mnohovrstevným prosazováním tématu, včetně samozřejmě ovšem dostatečné kvalitní 
personální kapacity, která by tyto požadavky naplnila. Rychlé prosazování jednostranným 
jasným požadavkem, například formou povinných kvót působících erga omnes a jiných 
zásahů do orgánů VaVaI, nebo dokonce do dalších orgánů výzkumných organizací by 
paradoxně mohlo mít kontraproduktivní účinek. Předkladatel nicméně předpokládá, že při 
obsazování pozic, které budou v jeho kompetenci, bude výrazně přihlížet k předpokladu 
rovného zastoupení mužů a žen, jak ostatně výslovně deklaruje v pasážích týkajících se 
personálního obsazení podřízených orgánů. 

Dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaný materiál nemění nic na standardech ochrany soukromí a osobních údajů a sám 
o sobě tak nevyvolává žádné dopady na ochranu soukromí či osobních údajů.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HA4PJ)



8 
 

Vzhledem k tomu, že již nyní příjemci podpory poskytují RVVI některé osobní údaje, 
neznamená rozšíření rozsahu tohoto poskytování v IS VaVaI významný zásah do jejich 
ochrany a ani nevzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních 
údajů oproti současnému stavu. 

Ve stávající podobě IS VaVaI se z osobních údajů předávají jméno, příjmení a rodné číslo 
(pouze u řešitelů projektů a tvůrců výsledků), přičemž rodná čísla slouží pouze 
k jednoznačnému určení osob a jejich zaměstnavatelů (tj. organizací činných ve VaVaI) 
a nejedná se o zveřejňovaný či veřejný údaj. Na základě rodného čísla je přidělován 
jednoznačný identifikátor vědce „vedidk“, dle kterého lze vyhledat osobu v IS VaVaI tak, aby 
byla dodržena ochrana osobních údajů. 

Po přiřazení jednotlivých tvůrců výsledku (resp. výsledků) k dané instituci se s tímto údajem 
již nijak nenakládá a ani se nijak nezpracovává. Jednoznačné přiřazení tvůrců výsledků (resp. 
výsledků) k dané výzkumné organizaci je nezbytné, neboť údaje o výsledcích se používají 
k hodnocení institucí a na základě tohoto hodnocení je výzkumným organizacím poskytována 
institucionální podpora. 

Vzhledem k tomu, že používání rodných čísel skončí v roce 2025, bude postupně systém 
rodných čísel i v IS VaVaI nahrazován s tzv. agendovými identifikátory, které budou jako 
součást eGovernmentu poskytovány z registru práv a povinností Ministerstvem vnitra. 
Zavedení těchto identifikátorů bude v praxi znamenat nahrazení rodných čísel v IS VaVaI, 
protože prvotní údaje se ověří v registrech MV a osobám je následně přidělen jednoznačný 
identifikátor, který se spolu se jménem a příjmením vloží do IS VaVaI (tedy nikoliv rodné 
číslo). 

Zjednoduší se prokazování skutečností o uchazeči, přičemž informace, které má stát již 
k dispozici (výpis z rejstříku trestů, výpis z rejstříku veřejných výzkumných institucí, výpis 
z obchodního rejstříku, popř. dalších veřejných rejstříků) se nebudou dokládat ověřeným 
výpisem. Podmínky, jejichž splnění je dáno jiným právním předpisem (bezúhonnost 
statutárních orgánů státem zřízených institucí), se nebudou prokazovat vůbec a zjednoduší se 
způsob jednání za uchazeče, kdy se nebude vyžadovat ověřený podpis všech členů 
statutárních orgánů. 

Ve vztahu k Informačnímu systému VaVaI pak budou respektována ustanovení Listiny 
základních práv a svobod, a to zejména čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1, čl. 7 odst. 1, čl. 10 odst. 2 
a čl. 17 odst. 1,4 a 5. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná úprava splňuje kritéria přiměřenosti, efektivity a jednoznačné odpovědnosti. 
Návrh úpravy jako celek se shoduje se známou dobrou praxí a navrhované procesy v ní 
obsažené se jeví přiměřené při srovnání s obdobnou legislativou v jiných zemích, ve kterých 
se centrální řízení VaVaI osvědčilo. 

Návrh zákona předpokládá možná korupční rizika, nikoli však větší, než jaká lze předpokládat 
ve stávající právní úpravě VaVaI. Tím, že bude revidován systém VaVaI spolu s vytvořením 
centrálního gestora za převážnou oblast VaVaI a zejména za oblasti, které nyní spadají 
do působnosti RVVI, dojde k jednoznačnému rozdělení pravomocí a s nimi spojených 
povinností a odpovědností. 
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Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava nebude mít dopady na bezpečnost nebo obranu státu neboť se navrhovaná 
opatření této oblasti nijak nedotýkají. 

Implementace a vynucování 

Regulace bude zaváděna postupně od nabytí účinnosti zákona, tj. od roku 2019, plné účinnosti 
nabude po roce 2020, její zavedení je sladěno s ohledem na programovací období EU 
a na významné snížení podpory z ESIF po roce 2020. 

Za implementaci doporučeného řešení a stanovení způsobu kontroly naplňování stanovených 
požadavků dle zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací bude zodpovědné nově zřízené 
Ministerstvo pro výzkum a vývoj společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu 
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v těch oblastech, jež jsou zákonem svěřeny 
do jejich působnosti. 

Dále budou za implementaci regulace zodpovědní další poskytovatelé účelové 
a institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací. 

MVV bude zajištovat metodickou podporu, jednotný výklad zákona a dohled nad 
podřízenými agenturami. 

Kontrolní kompetence budou upraveny v návaznosti na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád). 

Plnění stanovených cílů a závazných opatření bude vyplývat z vládou schválených 
strategických dokumentů. 

Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti bude vykonáván až v souvislosti s aplikací samotného zákona, bude 
prováděn postupně poté, co regulace nabude plné účinnosti, tedy po roce 2020.  

Při ex-ante posouzení nebyl zjištěn žádný nedostatek z hlediska účinnosti regulace. 

Přezkoumávání účinnost nové právní regulace v předmětné oblasti zajistí gestor zákona, tedy 
zejména nově vzniklé Ministerstvo pro výzkum a vývoj ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Účinnost nového 
zákona bude ověřována rovněž v rámci činnosti ostatních poskytovatelů a veřejných institucí 
(vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, apod.) např. prostřednictvím jejich 
pravidelných výročních zpráv, plánů rozvoje VO a dalšími koncepčními a strategickými 
dokumenty. 

Přezkum účinnosti bude proveden nejdéle do 2 let od účinnosti zákona. Kritériem pro 
posouzení bude míra splnění stanovených cílů, které jsou stanoveny v tomto materiálu. Další 
dopady budou sledovány dle změn ve výkonnosti systému VaVaI dle existujících statistik 
a analýz, jako např. Innovation Union Scoreboard, přehledů OECD apod. 

Konzultace a zdroje dat 

Již předcházející věcný záměr zákona o VaVaI byl podrobněji konzultován s partnerskými 
ministerstvy a širší odbornou veřejností, na základě širokého spektra připomínek bylo pak 
předkladatelem pracováno na předkládaném návrhu. Pracovní návrh regulace nového zákona 
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o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, jakož i jeho principy, resp. teze byl několikrát 
diskutován v rámci konzultací se zástupci poskytovatelů i příjemců podpory VaVaI, 
konkrétně na straně poskytovatelů s GA ČR, TA ČR, MŠMT, MK, MPO, MV, MZd. Příjemci 
byli při těchto konzultacích zastoupeni především reprezentací vysokých škol (Česká 
konference rektorů a Rada vysokých škol). Jednáno bylo samozřejmě i s MF a AV ČR. 
V obdobném rozsahu byly příslušné podkladové materiály, jakož i pracovní verze návrhu 
průběžně konzultovány v rámci RVVI, v níž jsou v souladu s § 35 odst. 3 zákona č. 130/2002 
Sb. zastoupeni zejména přední odborníci základního výzkumu a aplikovaného výzkumu, 
vývoje a inovací (konkrétně zástupci nejvýznamnějších veřejných vysokých škol, 
soukromých vysokých škol, AV ČR, veřejných výzkumných institucí a dalších státních 
organizací zabývajících se výzkumem a vývojem, soukromých výzkumných organizací 
a obchodních společností podporujících výzkum, vývoj a inovace, Asociace výzkumných 
organizací, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR). Pro jeho zpracování byly 
využity podněty a připomínky z jednání se zástupci vysokých škol, výzkumných institucí 
i představitelů podnikového výzkumu a vývoje. Tyto připomínky ovlivnily konečnou podobu 
návrhu jak v rovině doladění některých věcných řešení, tak v rovině argumentační. Řada 
podnětů a připomínek vzešlých z konzultací však nemohla být v materiálu zohledněna, neboť 
byla v zásadním rozporu s klíčovými záměry předkladatele, či oprávněnými zájmy jiných 
zúčastněných subjektů. Při porovnání textu věcného záměru a stávajícího návrhu zákona je 
patrné, že konzultační místa do konečné podoby výrazně zasáhla. Pokud byly k jednotlivým 
ustanovením doručeny připomínky, které si navzájem odporují, byly předkladatelem vybrány 
takové, které zapadají do konečné koncepce systematiky zákona a zároveň představují dle 
názoru předkladatele přijatelný a funkční kompromis. 

Zdrojem dat, z něhož byly čerpány informace při zpracování návrhu, byly dále: 

• Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2016–20. 
http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=682145 

• Analýzy výzkumu a vývoje v České republice 

• Národní priority výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

• Implementace Národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

• Resortní strategické a koncepční dokumenty 

• Vyhodnocení plnění Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice. 
Závěrečná zpráva. Pro Úřad vlády zpracovalo Technologické centrum AV ČR, říjen 
2010.  

• Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Rada pro výzkum, 
vývoj a inovace. URL: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495405 

• Erawatch. http://cordis.europa.eu/erawatch/ 

Zvláštní část 

K hlavě I  

Hlava I shrnuje obecná ustanovení zákona, společná všem částem. Zejména jsou zde 
vymezeny základní pojmy v nezbytné míře, stanoven předmět podpory a základní koncepční 
dokumenty pro oblast výzkumu, vývoje a inovací. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HA4PJ)

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495405
http://cordis.europa.eu/erawatch/


11 
 

K § 1 

V § 1 se uvádí předmět úpravy zákona. V úvodním ustanovení se zdůrazňují hlavní cíle 
právní úpravy. Odkaz na přímo použitelné předpisy EU indikuje, že evropskou právní úpravu 
není nutné vzhledem k její přímé aplikovatelnosti v členských státech znovu přepisovat 
do národní právní úpravy. Na základě podnětu připomínkových míst byla zvolena možnost 
nikoliv přímého přepisu textu, nýbrž odkaz na přímo použitelný předpis, kterým je nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014. 

Ve výčtu v písmeni a) nejsou uvedeny územní samosprávné celky. Důvodem je postavení 
územních samosprávných celků, které se liší od postavení orgánů veřejné zprávy a z důvodu 
právní jistoty je do zákona vložena samostatná právní úprava (§ 40). 

Dále se uvádí cíl dlouhodobé stabilizace a rozvoj systému podpory, což souvisí zejména 
s texty jednotlivých písmen, která odkazují na jednotlivé části zákona.  

K § 2 

K § 2 písm. a) až c) 

Zde jsou uvedeny tři základní pojmy z oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací. V písmeni 
a) je stanoveno, že podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků zahrnuje 
všechny veřejné rozpočty, jejichž prostředky jsou při podpoře výzkumu, vývoje a inovací 
použity. Kromě národních veřejných zdrojů, kterými jsou státní rozpočet a rozpočty územních 
samosprávných celků, jsou pod tento pojem řazeny i prostředky z rozpočtu jiných států, EU 
nebo prostředky mezinárodních organizací, pokud jsou v ČR použity. Tento pojem tak 
zastřešuje celou podporu z veřejných prostředků. V souvislosti s územními samosprávnými 
celky se znovu upozorňuje na § 40. 

Pojmy „institucionální podpora“ a „účelová podpora“ jsou dvě kategorie podpory, které se 
od sebe liší mírou, s jakou se uplatňuje „soutěžní“ rozdělení těchto prostředků, souvislostí 
s veřejnou podporou podle evropského práva a časovým vymezením, protože účelová 
podpora je spojena s časově omezenými cíli, kterých má být dosaženo, a institucionální 
podpora se poskytuje s cílem zajistit rozvoj výzkumné organizace po delší dobu. 

Pod pojem „účelová podpora“ se řadí podpory, které jsou vždy poskytovány soutěžním 
způsobem, tedy na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo 
na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky. Účelová podpora je vždy veřejnou 
podporou. Dalším znakem je časové omezení poskytování účelové podpory, která je 
poskytována na kratší dobu, zpravidla na 3 roky a na přesně stanovený účel. 

Pod pojem „institucionální podpora“ jsou řazeny typy podpory, které se poskytují na základě 
jiných mechanismů než je provedení veřejné soutěže nebo zadání veřejné zakázky. Náleží 
sem především prostředky zajišťující dlouhodobý rozvoj výzkumných organizací nebo 
výzkumných infrastruktur nebo finanční prostředky poskytované na základě mezinárodních 
smluv a ujednání, dále finanční prostředky určené na správu systému výzkumu, vývoje 
a inovací. 

K § 2 písm. d) až j) 

Pojmy představují kategorie podpory výzkumu, vývoje a inovací, členěné podle tzv. 
vzdálenosti k relevantnímu trhu. Nejdále je základní výzkum jako teoretické bádání bez 
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přímého tržního uplatnění. Naproti tomu inovace a transfer znalostí jsou kategorie trhu velmi 
blízké. Jednotlivé kategorie se liší povolenou mírou podpory. 

Pro tyto definice pojmů byl zvolen přímý odkaz na přímo použitelný předpis EU, a to 
z důvodu právní jistoty všech uživatelů nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. 
Proto je zapotřebí upozornit na odlišné chápání pojmu „průmyslový výzkum“ v českém 
a evropském kontextu. Z důvodu jednoty úpravy definice pojmů se však předkladatel návrhu 
zákona přiklonil i v tomto případě k odkazu na přímo použitelný předpis EU. 

U definice pojmu „transfer“ byl zvolen text podle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje 
a inovací. V tomto případě nelze pouze odkázat na přímo použitelný předpis EU.  

Specifický výzkum na vysokých školách je svébytnou kategorií podpory výzkumu, vývoje 
a inovací, související s tím, že nemalá část výzkumných činností prováděných na vysokých 
školách je spojena s výukou studentů a studenti se na této výzkumné činnosti podílejí. 

K § 2 písm. k) až o) 

V této části § 2 jsou uvedeni účastníci výzkumné a vývojové činnosti. Jsou definovány jak 
osoby poskytující institucionální nebo účelovou podporu, tak osoby, které se o tuto podporu 
ucházejí či po zákonem stanoveném procesu podporu obdrží. 

Zatímco zákon taxativně omezuje okruh poskytovatelů na organizační složky státu, na straně 
uchazečů a příjemců takové omezení neplatí, neboť stejně jako dosud není obecný důvod 
omezovat přístup fyzických a právnických osob k podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Zákon 
však z procesních důvodů rozlišuje, zda daná osoba se o podporu výzkumu, vývoje a inovací 
teprve uchází, tj. je účastníkem procesů předcházejících rozhodnutí poskytovatele, nebo zda 
již bylo v její prospěch o poskytnutí podpory rozhodnuto. V této části se zákon přidržuje 
dosavadní osvědčené praxe jednak proto, že stávající vymezení těchto pojmů je dostatečné 
a není třeba jej měnit, jednak proto, že případná změna by vyvolala navazující změny 
(a náklady) v celé administrativě, včetně informačních aplikací pro správu účelové podpory, 
které někteří poskytovatelé používají. 

K § 2 písm. p) a q) 

Program výzkumu, vývoje a inovací představuje základní schéma účelové podpory, jehož 
obsah je zde vymezen. Programovým financováním se vymezuje účel, očekávané cíle 
a podmínky pro dosažení cíle. Zákon rozlišuje programy národní (bod 1) a mezinárodní (bod 
2), které váže na mezinárodní dokumenty, kterými je Česká republika vázána. Ve výčtu jsou 
uvedeny jak „obvyklé“ dokumenty jako mezinárodní smlouvy a na ně navazující právní akty, 
tak tzv. ujednání. Ujednání jsou zde uváděna jako obecný pojem pro situace, kdy není 
zpravidla z mezinárodních důvodů možné, aby Česká republika uzavřela mezinárodní 
smlouvu. V takových případech musí jako základ pro bilaterální vědeckotechnickou 
spolupráci postačit např. memorandum. 

Zákon nezužuje pojem „program výzkumu, vývoje a inovací“ pouze na průmyslový výzkum 
a vývoj, případně na inovace, jako je tomu dosud. Nově se pod tento pojem zahrnuje 
i základní výzkum. Účelem je dát poskytovateli účelové podpory grantových projektů 
legislativní nástroj k lepšímu řízení podpory základního výzkumu, včetně povinnosti program 
základního výzkumu pravidelně hodnotit v souladu s usnesením vlády ze dne 13. května 2015 
č. 351. 
Výzkumný projekt je základním prvkem programu výzkumu, vývoje a inovací a podkladem 
pro poskytnutí účelové podpory. Z kompetitivních důvodů je v definici pojmu uvedena 
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podmínka nedělitelnosti, omezující umělé rozdělování projektů na menší celky (na více 
projektů), což by mohlo způsobit neoprávněnou výhodu spočívající v tom, že větší počet 
návrhů malých projektů zvyšuje šanci uchazeče na získání účelové podpory a zhoršuje 
možnost správně posoudit výši způsobilých nákladů. Definice rovněž zdůrazňuje předem 
jasně určený cíl“ jako povinný znak projektu. Účelem je zamezit nekonečnému zkoumání 
a opakování činností, které nemohou nic nového přinést. 

K § 2 písm. r) 

Ponechává se pojem veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích jako svého druhu zvláštní 
proces přijímání a hodnocení návrhů projektů. Zákon pokračuje v osvědčené tradici 
vycházející z  praxe nejen v České republice, ale i v jiných zemích. Obdobným způsobem 
postupuje např. Evropská výzkumná rada při udělování tzv. ERC grantů. 

Na rozdíl od platného znění zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
se nedefinuje „veřejná zakázka ve výzkumu, vývoji a inovacích“. Má se za to, že v případě 
použití veřejné zakázky se postupuje podle zákona o veřejných zakázkách a není zapotřebí 
vytvářet zvláštní úpravu, která řekne, že se postupuje podle právního předpisu upravujícího 
zadávání veřejných zakázek. 

K § 2 písm. s) 

Zavádí se pojem „smluvní výzkum“, který vymezuje výzkum prováděný výzkumnou 
organizací na základě smlouvy bez účasti podpory výzkumu, vývoje a inovací. V oblasti 
smluvního výzkumu vstupuje výzkumná organizace na relevantní trh, a proto je zákaz využití 
veřejných prostředků ve vymezení pojmu výslovně zmíněn. 

K § 2 písm. t) a u) 

Pojmem „výzkumná organizace“ se označují osoby působící ve výzkumu, vývoji a inovacích, 
které se zaměřují na nezávisle prováděné činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích. Právní 
forma těchto osob není omezena záměrně, neboť zejména vzhledem k nepříznivé situaci 
v aplikovaném výzkumu nemá Česká republika dostatečné zázemí ve státem zřízených 
výzkumných organizacích aplikovaného výzkumu, které by vytvářely mezičlánek mezi 
institucemi základního výzkumu a podniky. Proto se v souladu s evropským právem 
neomezuje právní forma těchto institucí, nýbrž se zdůrazňuje nezávislost na dalších 
subjektech a veřejné šíření znalostí.  

Pojmem „výzkumná infrastruktura“ se vymezuje okruh zařízení a zdrojů informací všeho 
druhu, potřebných pro provádění činností ve výzkumu, vývoji a inovacích. Potřeba vymezení 
a odlišení od výzkumné organizace vzniká z toho, že v podmínkách České republiky jde 
zpravidla o součásti existujících výzkumných organizací, které jsou však nediskriminačním 
přístupem využívány dalšími zájemci a je na ně do jisté míry nahlíženo jinak než na 
výzkumné organizace. Výzkumné infrastruktury mohou mít zvláštní financování rozvoje 
a mohou být zapojeny do mezinárodní sítě výzkumných infrastruktur daného zaměření.  

V obou případech se zákon odkazuje z důvodu právní jistoty na evropskou právní úpravu 
definic obou pojmů. Jde o klíčový pojem z pohledu poskytování institucionální podpory 
na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury i z pohledu 
slučitelnosti poskytované podpory s pravidly společného trhu. 
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K § 2 písm. v) 

Důvodem vymezení výsledku výzkumu, vývoje a inovací jako pojmu je potřeba odlišit 
výsledky v základním, aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích. Definice chápe výsledek 
nejčastěji jako poznatek či novou znalost s rozdílným vztahem k trhu. Tím je alespoň do jisté 
míry předurčován způsob, jakým se s výsledkem může nakládat, resp. jak má být výsledek 
zpřístupněn. 

K § 2 písm. w) a x) 

Ve vymezení pojmu „způsobilé náklady“ se uvádí nejen základní znaky způsobilých nákladů, 
ale i jejich přesný výčet. Jde o výslovný požadavek jak ze strany poskytovatelů, tak příjemců, 
kteří výčet požadují z důvodu právní jistoty a jednotného výkladu jednoho ze základních 
prvků financování výzkumu, vývoje a inovací, a to zejména účelové podpory.  

Pro jednotlivé aktivity ve výzkumu, vývoji a v inovacích je možné určit nejen míru 
(povolené) podpory, tak i způsobilé náklady, které odpovídají zaměření programu nebo 
výzkumné aktivity. U některých druhů institucionální podpory se způsobilé náklady 
nestanovují vůbec. Ponechává se na poskytovateli institucionální nebo účelové podpory, zda 
a jaké náklady označí za způsobilé pro financování např. s ohledem na zaměření programu 
nebo typ aktivity, ke které se způsobilé náklady vztahují. 

Poskytovatel může pro daný případ uznat pouze některé způsobilé náklady, vymezené 
v písmeni w), resp. může některé způsobilé náklady zcela nebo částečně neuznat, pokud 
sezná, že např. jejich výše je nepřiměřená k rozsahu a zaměření určité výzkumné činnosti 
nebo že navržené náklady s činnostmi potřebnými pro uskutečnění projektu nesouvisí. 
Uznatelnost nákladů se tedy odvíjí buď od zaměření programu, kdy je výčet uznatelných 
nákladů předem stanoven, nebo při hodnocení projektů, pokud jejich zdůvodnění není 
dostatečné. 

K § 2 písm. y) a z) 

V písmeni y) je vymezen obsah pojmu „mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu 
a vývoji“. Z pohledu zákona musí být taková spolupráce vždy založena nějakým 
dokumentem, zpravidla mezinárodní smlouvou nebo aktem k provedení takové smlouvy. 
V některých případech není možné takový dokument uzavřít, např. z důvodů mezinárodně 
politických. Pro tento případ je uvedeno tzv. ujednání. Jsou uvedeny i další atributy 
mezinárodní spolupráce ve VaVaI. 

V písmeni z) je vymezena „výkonnostní smlouva“ jako smlouva pro poskytnutí dotace na 
rozvoj výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury. Účelem smlouvy je dát 
poskytovatelům institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace / na výzkumnou 
infrastrukturu nástroj pro ovlivňování rozvoje jimi zpravidla zřizovaných výzkumných 
organizací, možnost tento rozvoj kontrolovat. Je to přechod od financování pouze na základě 
zhodnocení dosažených výsledků, kritizovaném Evropskou komisí i mezinárodním auditem, 
k běžnější praxi používané v zahraničí (a doporučované k zavedení i v České republice). 

K § 3 

V § 3 jsou uvedeny všechny druhy podpor, které je možné podle tohoto zákona poskytnout. 
Základní podmínky – tento zákon a evropské předpisy upravující veřejnou podporu ve 
výzkumu, vývoji a inovacích – jsou uvedeny v odstavci 1. 
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Podpora předmětům podpory uvedeným v odstavci 2 se poskytuje nesoutěžním způsobem 
jako institucionální podpora, kompetitivní způsoby podpory jsou uvedeny v odstavci 3. Zákon 
připouští pouze tři druhy těchto podpor. 

K § 3 odst. 2 písm. a) a b) 

Předmětem institucionální podpory jsou všechny podpory, které nejsou poskytované 
na základě veřejné zakázky nebo na základě výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji 
a inovacích. Do této skupiny podpor patří institucionální podpora určená na dlouhodobý 
rozvoj výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur, která zajišťuje dlouhodobou 
stabilitu výzkumného prostředí – jeden z cílů tohoto zákona. Poskytování této institucionální 
podpory je třeba vnímat v souvislosti s hodnocením výzkumných organizací a výzkumných 
infrastruktur, jak je uvedeno dále. 

K § 3 odst. 2 písm. d) 

Nesoutěžním způsobem se hradí i poplatky za členství v mezinárodních programech 
a mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje a inovací. Tyto poplatky jsou hrazeny vždy 
na základě mezinárodního dokumentu, jehož jednou ze stran je také Česká republika. Bylo by 
tedy zcela nelogické rozhodovat o úhradě poplatků na základě soutěžního procesu. 

Zákon rovněž předpokládá, že z institucionální podpory, je možné hradit české podíly 
v mezinárodních aktivitách. Zákon stanovuje podmínky, které musí být naplněny 
pro poskytnutí institucionální podpory na mezinárodní spolupráci. Tou nejdůležitější, která 
se týká všech tří případů uvedených v bodech 1 až 3, je vazba na mezinárodní smlouvy 
či ujednání, které zavazuje Českou republiku a opravňuje podporovat tzv. společné výzkumné 
projekty nebo které umožnuje členství České republiky v určité mezinárodní výzkumné 
organizaci či infrastruktuře. 

Na území České republiky pak již žádná veřejná soutěž neprovádí a výběr projektů 
se zajišťuje způsobem, stanoveným příslušnou mezinárodní smlouvou nebo ujednáním 
zakládajícím účast České republiky v dané aktivitě, zpravidla mimo území České republiky, 
zpravidla (nikoliv vždy) za účasti zástupce České republiky. Opakovat celý proces výběru jen 
proto, aby bylo možné poskytnout veřejné prostředky, je pouze zbytečná administrativní zátěž 
státní správy i příjemců. Institucionální podpora slouží k úhradě českého podílu na daném 
projektu, pokud je možné jej hradit z veřejných prostředků. Podmínka finanční účasti dalších 
států nebo mezinárodních organizací na daném projektu je další podmínkou, která zajišťuje, 
že skutečně jde o projekt mezinárodní. 

K § 3 odst. 2 písm. e) až h) 

Písmeno e) je uvedeno z evidenčních důvodů, neboť jde o prostředky státního rozpočtu. 
Přitom tento předmět podpory nelze podřadit pod mezinárodní spolupráci České republiky. 
Tyto finanční prostředky se poskytují způsobem, který stanovují příslušné dokumenty 
k operačnímu programu, jehož prostřednictvím se zajišťují cíle ve výzkumu, vývoj 
a inovacích. Na poskytnutí se tedy nevztahuje žádný v zákoně popsaný mechanismus. 

Vymezení toho, co náleží do pojmu „zabezpečení agendy výzkumu, vývoje a inovací“ 
(písmeno f) je nezbytné jednak proto, aby bylo zákonem stanoveno, kdo je oprávněn takové 
prostředky využívat, jednak proto, aby byl zákonem stanoven rozsah tohoto oprávnění. 

Institucionální podporu je možné použít na ocenění vynikajících výsledků výzkumu, vývoje 
a inovací nebo na ocenění propagace či popularizace výzkumu, vývoje a inovací. Jde 
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o důležitou možnost, kterou využívají poskytovatelé nejen pro podporu dalšího výzkumu 
ve své působnosti, ale i pro zvýšení povědomí české veřejnosti o prováděném výzkumu, 
vývoji a inovacích o o dosažených výsledcích. Na vrcholu těchto ocenění stojí národní cena 
vlády. 

Zákon stanovuje oprávnění Akademie věd České republiky financovat činnost pracovišť. 
Jedná se o obdobu příspěvku zřizovatele na výdaje veřejných výzkumných institucí 
(např. příspěvky na investice, rekonstrukce apod.). 

K § 3 odst. 3) 

Zákon uvádí dva tituly, na které bude možné poskytnout účelovou podporu. Grantový projekt 
je určen pro základní výzkum a ponechává se s ohledem na svobodu vědy na uchazeči, 
aby stanovil cíle grantového projektu a další náležitosti. Programový projekt je určen 
pro aplikovaný výzkum, vývoj, případně pro inovace a zákon určuje jeho vztah k programu 
výzkumu, vývoje a inovací, k řešení jehož cílů musí programový projekt přispět. 

Vzhledem k tomu, že nelze stanovit ostrou hranici mezi základním výzkumem a aplikovaným 
výzkumem, připouští zákon, že i programový projekt může obsahovat určitý nezbytný podíl 
základního výzkumu. V této souvislosti je třeba zdůraznit slovo „nezbytné“, což poukazuje 
nepřímo na to, že takto financovaný základní výzkum musí mít nejen omezený rozsah, ale 
také musí souviset s prováděným průmyslovým výzkumem. Pevné určení nejvyššího 
přípustného podílu není vzhledem k odlišnostem projektů, programů, vzájemně souvisejících 
vědních oborů možné, ale neslučovalo by se s účelem tohoto ustanovení, pokud by byl 
projektem pod záminkou „nezbytnosti“ financován především základní výzkum. 

Toto ustanovení se použije i pro výzkumné projekty mezinárodní spolupráce, u kterých 
neprobíhá hodnocení na mezinárodní úrovni, resp. kdy nejsou splněny podmínky odstavce 2 
písm. d) bod 3. 

K § 4 

Zákon stanovuje tři koncepční dokumenty v hierarchické posloupnosti. Dokumentem 
s nejvyšší platností je Národní politika, pak následuje obdobný dokument na úrovni 
poskytovatele a konečně dlouhodobá koncepce jednotlivých výzkumných organizací. Zákon 
stanovuje nejen základní atributy těchto dokumentů, ale určuje také vztah mezi těmito 
dokumenty, čímž vytváří základ pro uplatnění cílů vlády v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.  

V odstavci 2 se mimo jiné zavádí možnost pro poskytovatele vymezit v případě potřeby tzv. 
výzkum ve veřejném zájmu. Důvod, proč by měl poskytovatel určit výzkum ve veřejném 
zájmu, je třeba spatřovat především v oblasti podpory aplikovaného výzkumu, který 
v některých oblastech může mít velmi blízko k tržnímu uplatnění. V České republice je 
dlouhodobě podceněna podpora aplikovaného výzkumu. Česká republika jako průmyslová 
země, kde 33 % HDP je vytvářeno v průmyslu, potřebuje, aby instituce zajišťující rozvoj 
aplikovaného výzkumu mohly při dodržení určitých pravidel obdržet institucionální podporu 
na tu část aplikovaného výzkumu, jejíž výsledky mohou být využity dalšími subjekty. Jedině 
tak je možné vytvořit / obnovit solidní základ aplikovaného výzkumu, stejně jako v jiných 
členských státech EU, např. v Německu, kde institucionální podporu v určité výši není 
zpochybněna. Jednou z důležitých podmínek je, aby poskytovatelé mohli v případě potřeb 
určit veřejný zájem v aplikovaném výzkumu ve své působnosti a poskytnout v souladu 
s pravidly veřejné podpory na výzkum a inovace určitou část institucionální podpory. 
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Pro vysoké školy se připouští možnost, aby dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné 
organizace byla součástí jiného strategického dokumentu, který vysoké školy připravují 
a projednávají s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podmínkou je, že tento 
dokument musí splňovat požadavky odstavce 3 na dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné 
organizace. Nelze proto např. připustit, aby se za dlouhodobou koncepci vydával dokument 
připravovaný na jeden rok, nebo dokument, který neobsahuje zákonem stanovené náležitosti. 

K hlavě II 

V hlavě II zákona se upravuje státní správa pro výzkum, vývoj a inovace. Důvodem je 
požadavek stabilizace celého systému výzkumu, vývoje a inovací. Cílem nové úpravy je 
vytvořit podmínky pro zvýšení kvality, udržitelnosti, výzkumu a vývoje v ČR, jakož i zajistit 
efektivnost výdajů na VaVaI, které budou vynakládány na reálné potřeby společnosti 
a ekonomiky, vysoce kvalitní, produktivní, stabilní a strategicky řízený systém VaVaI. 

K § 5 a 6 

Ustavuje se nový nezávislý a reprezentativní expertní orgán – Vědecká rada České republiky. 
Její působnost je proti stávající Radě pro výzkum, vývoj a inovace změněna a Vědecká rada 
České republiky je podle dikce zákona skutečně nezávislým a poradním orgánem ve věcech 
výzkumu, vývoje a inovací. Zákon stanovuje působnost Vědecké rady České republiky tak, 
aby Vědecká rada České republiky nenahrazovala státní správu výzkumu, vývoje a inovací 
jako současná Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ale soustředila se zejména na koncepční 
činnost a na otázky dlouhodobého rozvoje výzkumu, vývoje a inovací. Její doporučení jsou 
určena jak vládě, tak jednotlivým ministrům i výzkumným organizacím, podnikům. 

Vědecká rada České republiky bude mít jiné postavení než současná Rada pro výzkum, vývoj 
a inovace. Především půjde o zcela nezávislý expertní orgán, podobný jako je německý 
Wissenschaftsrat nebo rakouský Rat für Forschung und Innovationen. Aby se Vědecká rada 
České republiky stala skutečně reprezentativním orgánem, stanovuje zákon způsob 
navrhování členů rady, kterých je 15. Oprávněnými navrhovateli jsou podle § 6 odst. 1 ministr 
pro výzkum a vývoj, Poslanecká sněmovna a Senát. Zároveň je ale zákonem předurčeno, kdo 
může být členem Vědecké rady České republiky jmenován. Zákon také stanovuje délku 
členství, jeho opakování a způsob zániku členství. 

Pro dosažení jistoty o právním postavení členů Vědecké rady České republiky stanovuje 
zákon, že výkon funkce člena Vědecké rady České republiky je výkonem veřejné funkce 
spojeným s odměnou, jejíž výši stanovuje vláda, a s nárokem na cestovní náhrady. 

Zákon také stanovuje (v § 7 odst. 6), že zajištění činnosti Vědecké rady České republiky je 
úkolem Ministerstva pro výzkum a vývoj. Tím nemůže být dotčena deklarovaná nezávislost 
Vědecké rady České republiky. 

K § 7 

Ministerstvo pro výzkum a vývoj je novým ústředním správním úřadem zodpovědným 
za výzkum a vývoj. Zákon stanovuje jeho koordinační úlohu a odpovědnost, která odpovídá 
jeho působnosti. Ta se týká zejména koncepčních otázek spojených s přípravou a hodnocení 
národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, legislativy, financování celého výzkumu, vývoje 
a inovací v České republice. Do působnosti ministerstva pro výzkum a vývoj budou 
převedeny agendy z Úřadu vlády České republiky, které nyní zajišťuje Sekce pro vědu 
a výzkum, a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se týkají celostátní 
působnosti nebo mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji. 
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Pro naplnění koordinační úlohy Ministerstva výzkumu a vývoje se zřizují dva poradní orgány 
– grémium poskytovatelů a grémium příjemců. Zákon stanovuje působnost obou grémií 
a určuje, kdo je členem těchto grémií. 

Ministerstvo pro výzkum a vývoj má také za povinnost zřídit Bioetickou komisi 
pro posuzování otázek spojených s bioetikou, zejména však s otázkami provádění výzkumu 
na lidských embryonálních kmenových buňkách. 

Zákon také určuje vztah ministerstva pro výzkum a vývoj ke Grantové agentuře České 
republiky a k Technologické agentuře České republiky. Oběma agenturám zůstává zachováno 
právní postavení jako organizačních složek státu, které však jsou podřízeny Ministerstvu 
pro výzkum a vývoj a financovány z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro výzkum a vývoj. 
Rozhodování o poskytnutí účelové podpory na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, 
vývoji a inovacích není touto skutečností dotčeno. Ministerstvo ale bude mít povinnost 
kontrolovat plnění koncepcí jejich činností. Bude také ve spolupráci s nimi zodpovědné 
za přípravu programů obou agentur. 

K § 8 až 10 

Grantová agentura České republiky má postavení správního úřadu, jehož vztah k Ministerstvu 
pro výzkum a vývoj je upraven v § 7 odst. 5. 

Grantová agentura České republiky má zajištěnou autonomii v rozhodování o využití 
přidělených prostředků (ministerstvo nemá ve své působnosti uvedenou možnost zasahovat 
do rozhodování agentury), za které budou stejně jako doposud odpovídat mimo politický vliv 
na jejich rozhodování o přidělení podpory grantovým projektům.  

Z nově upraveného postavení GA ČR vyplývá rovněž podstatné zjednodušení struktury jejích 
orgánů, které je přiblíží standardnímu správnímu úřadu. V prvé řadě bude zrušena kontrolní 
rada, neboť Poslanecká sněmovna uplatní svoji kontrolní funkci vůči agentuře 
prostřednictvím jejich nadřízeného ústředního správního úřadu, a to standardními ústavními 
mechanismy regulujícími vztah moci zákonodárné a výkonné bez potřeby specifického 
kontrolního orgánu. Statutárním a výkonným orgánem bude ředitel, jmenovaný ministrem 
pro výzkum, vývoj a inovace. Tím bude v zásadě nahrazena jak funkce předsedy, tak 
předsednictva (samozřejmě v rozsahu odpovídajícím jejich novému právnímu postavení). 
Zákon stanovuje, že ředitel nemá oprávnění zasahovat do grantového řízení, ledaže zjistí 
pochybení v procesu přijímání a hodnocení návrhů projektů. V takovém případě zákon 
stanovuje další postup ředitele v dané věci. V odstavci 7 dává zákon řediteli oprávnění 
za zákonem stanovené podmínky upravit pořadí grantových projektů. Toto oprávnění však 
výslovně vázáno na „nezbytný rozsah“ a na „odstranění zjištěných nedostatků“. Změny pořadí 
grantových projektů nad tento úzce vymezený rámec by překračovalo cíl tohoto oprávnění. 
Upozorňuje se na to, že možnost změny pořadí mají i ostatní poskytovatelé (§ 31 odst. 8), 
kteří nejsou omezeni takto výrazně. V tomto případě zákon nestanovuje, že by ministerstvo 
mělo oprávnění do pořadí grantových projektů zasahovat, neboť není poskytovatelem. 

Odborné otázky spojené s hodnocení návrhů projektů po vědecké stránce jsou mimo 
působnost ředitele z důvodu zajištění nezávislosti vědeckého procesu. 

Vědecká rada zůstane zachována, ale se změněnými úkoly odpovídajícími novému právnímu 
postavení agentury. Nově bude zřízena grantová rada jako nejvyšší odborný a poradní orgán 
agentury jako poskytovatele. Tomu odpovídá i stanovená působnost.  
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K § 11 až 13 

Podobně jako Grantová agentura České republiky je i Technologická agentura České 
republiky správním úřadem. Zákon i zde stanovuje rozsah činností a v souběhu s § 7 odst. 5 
stanovuje nezávislost Technologické agentury České republiky ve věcech rozhodování 
o poskytnutí účelové podpory. 

Obdobně je upraveno i postavení ředitele Technologické agentury České republiky, který má 
obdobně omezenou pravomoc zasahovat do procesu přijímání a hodnocení návrhů projektů, 
ale nemá možnost zasahovat do samotného odborného hodnocení. 

Zákon stanovuje, že zůstává zachována výzkumná rada Technologické agentury České 
republiky, která je koncepčním orgánem agentury. Nově se zřizuje projektová rada 
Technologické agentury České republiky jako nejvyšší odborný orgán agentury jako 
poskytovatele účelové podpory. 

Oprávnění ředitele Technologické agentury České republiky měnit pořadí programových 
projektů je stanovena obdobně jako pravomoc ředitele Grantové agentury České republiky 
měnit pořadí grantových projektů. I důvody této úpravy jsou shodné. 

K § 14 

V odstavci 1 se upravují společné působnosti ostatních ústředních a jiných správních úřadů 
zodpovědných za výzkum a vývoj. Působnosti jsou navrženy tak, aby tyto úřady mohly plnit 
úlohu poskytovatele institucionální anebo účelové podpory v oblasti své působnosti. Proti 
současné právní úpravě se umožňuje poskytovatelům zajišťovat ve své působnosti 
mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích (§ 14 odst. 1 písm. f). Stávající 
omezení dané platným zněním zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací se v některých 
ohledech ukázalo jako omezující. Jedná se zejména o spolupráci mezi partnerskými 
rezortními ministerstvy, dále zajišťování mezinárodní spolupráce České republiky 
např. v obranném výzkumu, tedy ve vysoce specifické oblasti s mnohými odlišnostmi 
od „civilního“ výzkumu, vývoje a inovací. V takových případech bylo nutné hledat složitá 
řešení, která by spolupráci umožnila a současně vyhověla zákonu. 

Úřady, které neposkytují podporu výzkumu a vývoji ze své rozpočtové kapitoly, se podílejí 
na přípravě programů pro Technologickou agenturu České republiky, která plní úlohu 
poskytovatele účelové podpory v jejich prospěch. Tím se zajišťuje realizace výzkumných 
potřeb u těchto úřadů. 

Zvláštní působnost je zákonem dána Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy zejména 
při poskytování specifického vysokoškolského výzkumu a stejně jako Ministerstvu průmyslu 
a obchodu při čerpání a využití strukturálních a investičních fondů pro oblast výzkumu 
a vývoje. Dovětek „pokud tak stanoví vláda“ je připojen proto, že řídicí orgán operačního 
programu je vždy určován vládou v souvislosti s vyjednáváním o operačních programech 
s Evropskou komisí. Zákon sice naznačuje preferenci obou ústředních orgánů státní správy, 
ale ponechává vládě možnost upravit řízení budoucích operačních programů podle potřeby. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu je podle zákona úřadem zodpovědným za inovace. Cílem je 
určit ústřední orgán státní správy, který by odpovědnost za inovace převzal. 
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K hlavě III 

K § 15 

Zákon upravuje proces přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace. 
Nově se stanovuje časový úsek 7 let. Důvod prodloužení současného úseku ze tří let (daný rok 
+ dvouletý střednědobý výhled) o další 4 roky (dlouhodobý výhled) je nutná potřeba 
stabilizovat celou sféru výzkumu, vývoje a inovací. Situace výzkumných organizací a agentur 
se znatelně zlepšila při zavedení přípravy návrhu pokrývajícího tři roky, ale s vystavěním řady 
výzkumných kapacit, z nichž některé se řadí mezi skutečně velké infrastruktury evropského 
významu, s nárůstem dlouhodobých mezinárodních závazků, kterými je Česká republika 
vázána, a především v souvislosti s implementací nového způsobu hodnocení vytvářejícího 
dlouhodobou perspektivu pro hodnocené výzkumné organizace se sedmiletá perioda jeví jako 
nezbytná. Dává možnost všem aktérům plánovat dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace / 
výzkumné infrastruktury, což vede v konečném důsledku k mnohem větší hospodárnosti než 
krátkodobé finanční plány. 

Ponechává se osvědčená praxe přípravy centrálního návrhu výdajů na výzkum, vývoj 
a inovace. Je to nejen praktické z hlediska vyváženého rozvoje celé sféry, ale i z důvodu 
vykazování výdajů, které jsou statistikami sledovány a vykazovány jako celek. I když se 
objevují námitky proti odlišnému uspořádání přípravy výdajů státního rozpočtu na výzkum, 
vývoj a inovace, je nepopiratelnou skutečností, že právě centralizovaná příprava návrhu 
výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace je jedním z důvodů, proč veřejné výdaje 
na výzkum, vývoj a inovace v minulosti prakticky neklesaly a v posledních letech pravidelně 
rostou. Je však třeba zdůraznit, že zákon nepředpokládá, že by zodpovědnost Ministerstva 
financí za přípravu návrhu celého státního rozpočtu byla nějakým způsobem omezena. 

V odstavci 3 a 4 jsou uvedena procesní pravidla přípravy a členění návrhu, který připravují 
příslušní poskytovatelé. Povinnou součástí návrhů výdajů poskytovatele jsou také návrhy 
nových programů nebo návrhy na jejich změnu. To umožní v souvislosti s dlouhodobým 
výhledem výdajů naplánovat skutečně reálné výdaje na celý nový program a program zasadit 
do kontextu dalších aktivit. 

K § 16 

Zákon stanovuje pouze tři závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj 
a inovace, a to celkové výdaje, výdaje na institucionální podporu celkem a výdaje na 
účelovou podporu celkem. Samostatně se zákonem stanovuje závazně celkový objem 
institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací a na výzkumnou infrastrukturu. 

Kromě toho se v rozpočtové kapitole Ministerstva pro výzkum a vývoj stanovují jako závazné 
ukazatele účelové výdaje obou agentur. Tím by mělo být zajištěno, že objem finančních 
prostředků, který je určen na účelovou podporu poskytovanou oběma agenturami, bude 
skutečně na tento účel použit. Závaznost však neplatí u institucionální podpory, kterou obě 
agentury používají na svoji činnost. 

Toto uspořádání dává dostatečnou jistotu příjemcům i poskytovatelům, neboť je závazně 
zajištěna institucionální složka podpory výzkumných institucí, která představuje prvek 
stability systému. Současně je zajištěna dostatečná možnost změn v rámci těchto závazných 
ukazatelů. Je tedy možné dostatečně rychle reagovat na aktuální potřeby. 
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K hlavě IV 

K § 17 

K § 17 odst. 1 

Institucionální podporu lze poskytnout pouze na vymezený okruh případů a pouze z některých 
rozpočtových kapitol. Neplatí, že z kterékoliv kapitoly je možné poskytnout institucionální 
podporu na jakýkoliv zákonem povolený účel. V odstavci 1 se proto určuje, z jakých výdajů 
se institucionální podpora poskytuje a z jakých rozpočtových kapitol se poskytuje. 

Oprávnění jednotlivých rozpočtových kapitol jsou uvedena. Pokud jde o poskytnutí 
institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace, návrh zákona obecně preferuje, aby 
poskytovatelem byl zřizovatel výzkumné organizace. Tím se přednostně zajišťuje, aby ten, 
kdo výzkumnou organizací zřizuje ke splnění určitého úkolu a má za její činnost 
zodpovědnost, měl také nástroj na ovlivnění její činnosti. Měl být napraven neblahý stav 
u některých ministerstev, která sice byla zřizovateli výzkumných organizací, 
ale institucionální podporu jim poskytoval někdo jiný. 

Obecné pravidlo uvedené v písmeni a) bod 1 však naráží na případ vysokých škol, kde 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je sice zodpovědné za oblast vysokých škol, ale 
není jejich zřizovatelem. Z tohoto důvodu musí být případ vysokých škol uveden zvlášť 
(písmeno a) bod 2) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy musí mít pro tento případ 
zvláštní oprávnění. 

Pro případy, kdy není možné ustanovení písmene a) bod 1 nebo 2 použít, je připraveno 
poskytnutí institucionální podpory ministerstvem. Týká se to zejména případů výzkumných 
organizací zabývajících se aplikovaným výzkumem, které nemají zřizovatele. U výzkumných 
infrastruktur je příslušným poskytovatelem pouze ministerstvo.  

Důvod této úpravy je umožnit poskytovatelům řídit a kontrolovat jimi zřízené výzkumné 
organizace (praxe, daná zákonem č. 110/2009 Sb., která vedla v mnohých případech 
k oddělení zřizovatele od poskytovatele institucionální podpory, se velmi neosvědčila a nemá 
v okolních zemích obdoby). 

Oprávnění poskytovat institucionální podporu na specifický vysokoškolský výzkum je 
přiznána podle stejného principu zřizovatelům státních vysokých škol a Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy v případě veřejných vysokých škol. 

Zákon naopak neurčuje žádného poskytovatele „spolufinancování výdajů z rozpočtu EU …“. 
Je to proto, že poskytovatele (zprostředkující subjekt a řídící orgán) vždy určuje vláda 
na základě jednání s Evropskou komisí při jednáních o jednotlivých operačních programech. 
Určit poskytovatele přímo zákonem by znemožnilo stanovit nejvýhodnější model pro dané 
programovací období.  

Zákon rovněž připouští financovat administrativní náklady a opravňuje všechny poskytovatele 
k využití této možnosti.  

K § 17 odst. 2 

První větou se obecně určuje, z jakých výdajů, komu a jak se poskytuje institucionální 
podpora. 
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Současně se určuje, že institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace se poskytuje 
na základě výkonnostní smlouvy. Určuje se doba 5 let, na kterou se výkonnostní smlouva 
uzavírá. Parametry výkonnostní smlouvy, tedy podmínky pro poskytnutí dotace, by měly 
vycházet z provedeného hodnocení výzkumné organizace a stanovovat měřitelné 
a hodnotitelné cíle jejího dalšího rozvoje na dobu pěti let. 

Důvodem zavedení tohoto nástroje je potřeba stabilizovat systém institucionální podpory 
(proto 5 let) a výši institucionální podpory na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace 
navázat na výsledek hodnocení výzkumných organizací. Vzhledem k úpravě hodnocení 
se dává poskytovateli institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací možnost 
danou výzkumnou organizaci řídit a (spolu)určovat její dlouhodobý rozvoj a směřování 
v závislosti na jejím poslání a účelu, pro který byla zřízena. 

Parametry výkonnostní smlouvy zákon podrobně určuje až v § 20 odst. 4, kde se uvádí 
povinné informace, které by měly být ve výkonnostní smlouvě uvedeny. Stanovuje se také 
s poukazem na správní řád a rozpočtová pravidla, že výkonnostní smlouva by měla mít 
veřejnoprávní charakter. 

Z odstavce 2 také vyplývá, že výkonnostní smlouvu lze použít pouze na rozvoj výzkumné 
organizace nebo na výzkumnou infrastrukturu. Nelze ji použít, a vzhledem k účelu 
výkonnostní smlouvy to ani není fakticky možné, např. na mezinárodní spolupráci (odstavec 1 
písm. d) nebo spolufinancování výdajů z rozpočtu Evropské unie (odstavec 1 písm. e), 
ani na kterýkoliv další účel. 

K § 18  

V § 18 je stanoveno, že příjemcem institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace 
může být pouze výzkumná organizace. 

Současně se stanovuje, že institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace může být 
použita pouze tehdy, není-li veřejnou podporou podle článku 107 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, který charakterizuje veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním 
trhem. Úmyslem je, aby institucionální podpora mohla být poskytována pouze na činnosti 
výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur, resp. v souladu s ustanovením odstavce 
20 věta první Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01): „Je-li 
výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura využívána pro hospodářské i 
nehospodářské činnosti, vztahují se na veřejné financování pravidla státní podpory pouze 
tehdy, pokud toto financování pokrývá náklady spojené s hospodářskými činnostmi. Je-li 
výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura využívána téměř výhradně pro 
nehospodářskou činnost, může její financování zcela spadat mimo působnost pravidel státní 
podpory …“. 

Rozdělení textu § 17 na písmeno a) a b) vyplývá z rozdílného způsobu zřízení a účelu zřízení 
výzkumných organizací uvedených výčtem v obou písmenech. V písmeni a) jsou uvedeny 
výzkumné organizace zřízené státem nebo orgány územní správy za účelem plnění určitého 
veřejného zájmu a žádná z nich není zřízena za účelem podnikání, resp. nevstupuje 
na relevantní trh s výsledky výzkumu. Jejich činnost je zpravidla dána zvláštním zákonem 
nebo zřizovací listinou, vydanou příslušným zřizovatelem. 

Další výzkumné organizace uvedené v písmeni b) mohou být příjemci institucionální podpory 
na rozvoj výzkumných organizací pouze v případě, že prováděním nehospodářských činností 
ve výzkumu, vývoji a inovacích plní veřejný zájem, zejména v aplikovaném výzkumu. 
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Otevřením této možnosti se zajišťuje akutní nedostatek veřejných kapacit aplikovaného 
výzkumu, prováděného ve veřejném zájmu, v jiných státech zcela běžně zajišťovaný státem 
zřízenými a financovanými výzkumnými institucemi (např. Fraunhofer Gesellschaft 
v Německu). Povinná vazba na nehospodářskou činnost zároveň zajišťuje, že státní subvence 
nenaruší hospodářskou soutěž na vnitřním trhu způsobem, jenž je v rozporu s evropským 
právem.  

K § 19 

Hodnocení výzkumných organizací je v zákoně uvedeno proto, že je jednou z podmínek 
pro poskytování institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací. Zákon stanovuje 
pouze základní znaky hodnocení výzkumných organizací, a to hodnocení výzkumných 
organizací, nikoliv pouhé hodnocení výsledků jako aktuálně účinný zákon o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, pětiletý cyklus hodnocení, odlišná kritéria pro 
základní výzkum a aplikovaný výzkum. Důvodem je dlouhá zkušenost s dosavadním 
způsobem hodnocení, které bylo jednotné pro všechny výzkumné organizace a které vedlo 
k poškození zejména aplikovaného výzkumu a k účelovému chování výzkumných organizací 
ve snaze získat tzv. RIV body. Navíc metoda hodnocení založená na pouhém hodnocení 
dosažených výsledků a použití nepřehledného algoritmu výpočtu a mechanicky přepočítávaná 
na objem institucionálních prostředků byla v rozporu s postupy hodnocení používanými 
v evropských zemích pro hodnocení výzkumných organizací a Česká republika za to byla 
kritizována. 

I v zemích s dlouhou tradicí hodnocení výzkumných organizací, ke kterým patří např. Velká 
Británie, je proces hodnocení neustále upravován a přizpůsobován. Proto se zákon odkazuje 
na metodiku hodnocení výzkumných organizací schválenou vládou. Toto řešení umožňuje 
velmi pružně korigovat proces hodnocení výzkumných organizací. 

V § 19 zákon ukládá obdobné hodnotit výzkumné infrastruktury podle metodiky, kterou vláda 
schválí pro hodnocení výzkumných infrastruktur.  

K § 20 a 21 

§ 20 a 21 uvádějí podmínky pro poskytnutí a použití institucionální podpory. Především se 
stanovují podmínky, které musí příjemce institucionální podpory splnit, aby institucionální 
podpora nebyla poskytnuta např. osobě, která nemá vypořádány své závazky vůči 
oprávněným osobám a které by tak mohlo hrozit, že poskytnutá institucionální podpora bude 
předmětem insolvenčního řízení, které by mělo přednost před účelem poskytnutí 
institucionální podpory.  

Podmínky, které musí příjemce institucionální podpory splnit, by měly zajistit, 
že institucionální podpora nebude poskytnuta příjemci, u kterého by mohlo hrozit její užití 
k jiným než stanoveným účelům nebo dokonce k jejímu zneužití. 

Zákon rovněž stanovuje, že institucionální podpora se poskytuje na základě žádosti 
o poskytnutí dotace. Je-li poskytována institucionální podpora na rozvoj výzkumné 
organizace, určuje zákon vztah k dlouhodobé koncepci poskytovatele a povinnost uzavřít 
výkonnostní smlouvu, která obsahuje účel dotace a podmínky, které musí příjemce splnit. 
Povinné náležitosti výkonností smlouvy zákon stanovuje v § 20 odst. 4. 

Institut výkonností smlouvy má zajistit, aby poskytnutá institucionální podpora na rozvoj 
výzkumné organizace byla využita nikoliv k pouhému přežití, ale k dosažení pokroku / 
rozvoje, jehož parametry jsou ve výkonnostní smlouvě určeny. Poskytovatel i příjemce musí 
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vycházet z důvodu, pro který je příjemce zřízen, z veřejného zájmu daného koncepcí 
poskytovatele, který má být institucionální podporou naplněn, a z reálných možností 
příjemce.  

V odstavci 6 je zakotvena povinnost poskytovatele do 60 dnů, tedy cca do dvou měsíců 
od vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory / výkonnostní smlouvy nebo od počátku roku, 
poskytnout institucionální podporu příjemci. Důvodem lhůty je dosáhnout jednak právní 
jistoty příjemce, který nemůže být bez prostředků neúměrně dlouho, jednak potřeba naplnit 
komplementární povinnost příjemce ve stejné lhůtě začít plnit věcné cíle výkonnostní 
smlouvy, neboť jejich plnění podléhá povinné kontrole poskytovatelem (odstavec 4 písm. e). 
Poskytovatel může lhůtu libovolně zkrátit dle svých vnitřních procesů. Obecně ale platí, 
že poskytovatel musí mít čas na provedení alespoň elementárních administrativních 
a kontrolních úkonů, aby se ujistil, že využití institucionální podpory probíhá v souladu 
se smlouvou či rozhodnutím. 

Zákon v § 21 určuje povinnost vést oddělenou účetní evidenci o vynaložených nákladech 
nebo výdajích kvůli přehledu o využití poskytnutých prostředků. Zákon rovněž umožňuje, aby 
příjemce hradil na smluvním základě náklady na spolupráci. Zcela zakázat využít 
institucionální podporu na úhradu nákladů na spolupráci není možné, neboť spolupráce 
výzkumných organizací je požadovaná aktivita. Zákon dává poskytovateli možnost, 
aby ve výkonnostní smlouvě rozsah spolupráce omezil, jestliže ji pro daný případ považuje 
za nevhodnou. Zakázat použití institucionální podpory zákonem paušálně pro všechny 
případy by znamenalo velký negativní zásah do celého systému výzkumu, vývoje a inovací. 

K hlavě V 

Hlava V popisuje celý mechanismus účelové podpory a představuje tak komplement k hlavě 
IV. Vzhledem ke složitosti je hlava V členěna na díly, které upravují obecné otázky 
poskytování účelové podpory, samotné poskytnutí podpory a proces výběru a hodnocení 
návrhů výzkumných projektů. 

K § 22 

Oproti dosavadní praxi se rozšiřuje počet nástrojů účelové podpory. Kromě dotace 
právnickým a fyzickým osobám umožňuje zákon poskytovat z výdajů na výzkum, vývoj 
a inovace také dotace s podílem na zisku nebo návratné finanční výpomoci. Nové nástroje 
podpory jsou cíleny na podporu vývoje a zejména inovací prováděných v podnikové sféře 
a mají povahu bankovní operace. Proto není možné, aby tento zákon udělil oprávnění 
kterémukoliv ze stávajících poskytovatelů poskytovat dotace s podílem na zisku a návratné 
finanční výpomoci a bude nutné vyčkat dokončení transformace ČMRZB. Zákon by tedy 
neměl možnost poskytovat dotace s podílem na zisku a návratné finanční výpomoci vylučovat 
jako dosud, ale měl by vytvořit možnost takové nástroje použít v budoucnu. 

Dotace s podílem na zisku je založena na tom, že poskytovatel a příjemce se za určitých 
podmínek dělí o dosažený zisk. Základem je podíl veřejné podpory na celkových nákladech 
projektu. V případě, že zisk z realizace výsledku projektu na trhu přesáhne rozdíl mezi 
celkovými náklady projektu a poskytnutou účelovou podporou na projekt, dělí se 
poskytovatel a příjemce o dosažený zisk.  

Účelovou podporu na grantové projekty je oprávněna zákonem poskytovat pouze Grantová 
agentura České republiky a na programové projekty poskytují účelovou podporu ostatní 
poskytovatelé. 
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K § 23 

V § 23 se upravují náležitosti programu výzkumu, vývoje a inovací. Zákon rozlišuje, zda jde 
o záměr programu nebo o návrh programu.  

Záměr programu slouží k přípravě střednědobého výhledu výdajů státního rozpočtu 
na výzkum, vývoj a inovace, a proto se předkládá současně se střednědobým výhledem. Tomu 
je přizpůsoben i výčet náležitostí záměru programu. Ve srovnání se stávající praxí je tento 
výčet zkrácen. 

Návrh programu je dokumentem, který je podkladem pro přidělení finančních prostředků 
do kapitoly budoucího poskytovatele. Kromě náležitostí, které obsahovala stávající právní 
úprava, stanovuje tento zákon další náležitosti, které slouží k lepší specifikaci cílů programu 
a k vyhodnocení jejich dosažení. Proto se zavádí povinnost zpracovat analýzu řešené 
problematiky a stanovit způsob monitorování a hodnocení programu. Jak analýza řešení 
problematiky, tak monitoring a hodnocení jsou vázány na jednotlivé programy a souvisejí 
úzce s jejich zaměřením. Proto Metodika hodnocení výzkumných organizací schválená 
usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 stanovila, že podrobnosti hodnocení programů 
budou uvedeny u každého programu tak, aby danému programu odpovídaly. 

V odstavci 4 zákon upravuje postup při změnách vládou již schváleného programu. Zákon 
připouští možnost změny, neboť program je vždy víceletý a musí existovat mechanismus, 
kterým je možné jej přizpůsobit případným změnám podmínek. Proto se kromě změn výše 
výdajů na program připouští i změna cíle programu nebo změna doby jeho trvání. Návrh na 
změnu musí být vždy podložen provedeným hodnocením. Změna výdajů je omezena hranicí 
20 % celkových výdajů. Pokud by změna výdajů tuto hranici přesáhla, nebylo by možné 
naplnit původně schválené cíle programu a mohlo by se již jednat o nový program. 

Vzhledem k tomu, že se stanovuje povinnost provádět hodnocení programu, zmocňuje se 
ministerstvo k vydání postupu a podmínek hodnocení. 

K § 24 

K § 24 odst. 1 až 6 

Zákon stanovuje povinnost poskytovateli a příjemci uzavřít mezi sebou smlouvu o poskytnutí 
účelové podpory, v určitých případech se vydává rozhodnutí o účelové podpoře. Zákon 
rovněž udává minimální náležitosti smlouvy, které se použijí přiměřeně i pro rozhodnutí 
o účelové podpoře. Přílohou smlouvy / rozhodnutí je schválený návrh projektu, aby nebylo 
nutné opisovat rozsáhlé pasáže projektu do samotné smlouvy. 

V odstavci 1 je rovněž uveden postup pro případ veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji 
a inovacích. 

Zákon poskytuje dostatečnou volnost při uzavírání smlouvy tak, aby se vyhovělo jak případu, 
kdy projekt řeší jeden příjemce, tak případu, kdy příjemců je v jednom projektu více. Vždy 
však platí, že z důvodu právní jistoty musí být všechny právní vztahy upraveny ve smlouvě. 
Smluvní strany by si v souladu s odstavcem 2 měly ve smlouvě vyjasnit i požadavky 
na důvěrnost údajů, což je důležité zejména pro projekty aplikovaného výzkumu a pro 
pozdější nakládání s dosaženými výsledky. 

K povinnosti přiložit schválený výzkumný projekt ke smlouvě se upozorňuje na § 3 odst. 2, 
písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, kde je uvedeno, že „(2) Povinnost uveřejnit 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HA4PJ)



26 
 

prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na … b) technickou předlohu, návod, výkres, 
projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet, …“. 

K § 24 odst. 7 

Podobně jako v ustanoveních týkajících se změn programu je i zde upravena možnost změn 
uznaných nákladů projektu. Zákon změny připouští, ale stanovuje limit 50 %výše nákladů, 
o které poskytovatel rozhodl při veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích. Touto 
úpravou se umožní potřebná flexibilita řešení projektu, současně ale není možné provést 
takovou změnu, která by znemožnila řešení projektu. Změny je možné provádět pouze 
na základě zdůvodnění, nikoliv libovolně. 

K § 24 odst. 8 

Potvrzuje se povinnost příjemce informovat poskytovatele jak o změnách, ke kterým došlo, 
tak o tom, že příjemce přestal splňovat podmínku beztrestnosti v rozsahu dle tohoto zákona, 
tedy podmínky, za kterých byla poskytnuta dotace. Zákon stanovuje pro tato oznámení lhůty, 
které umožní poskytovateli přiměřeným způsobem jednat. 

Poskytovatel je na splnění informační povinnosti odkázán, neboť nemá při počtu projektů, 
kterým poskytuje účelovou podporu, možnost neustále sledovat, zda se podmínky poskytnutí 
účelové podpory u jednotlivých příjemců nezměnily.  

K § 24 odst. 9 až 11 

V uvedených odstavcích se stanovují lhůty pro uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
podpory. Oběma stranám je uloženo takovou smlouvu uzavřít do 60 kalendářních dnů. 
Aby nebyl poskytovatel nucen uzavřít závazek ještě před nabytím účinnosti zákona o státním 
rozpočtu, pokud vyhlásil výsledek veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích před 
koncem kalendářního roku, který předchází roku zahájení řešení projektu, počítá se lhůta 
až od nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na příslušný první rok řešení projektu. 
Pro případ, že zákon o státním rozpočtu nabyl účinnosti před vyhlášením výsledků veřejné 
soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích a poskytovatel si je tedy jistý, že může s finančními 
prostředky nakládat, počítá se lhůta od vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, 
vývoji a inovacích. Tato lhůta chrání především příjemce, aby poskytovatel bezdůvodně 
neprotahoval uzavření smlouvy nebo vydání rozhodnutí. 

Zákon rovněž upravuje důsledky protahování lhůt na obou stranách. Řeší je však rozdílně. 
Pokud k průtahům došlo vinou příjemce, není poskytovatel po marném uplynutí lhůty vázán 
a může uzavřít smlouvu s jiným uchazečem. Poskytovatel je však stále vázán výsledkem 
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, a proto může uzavřít smlouvu pouze 
s dalším uchazečem v pořadí, nikoliv s libovolným uchazečem. Podobně se postupuje i při 
vydání rozhodnutí. Pokud jsou průtahy na straně poskytovatele, pak má uchazeč nárok na 
kompenzaci nákladů, jejíž výši zákon specifikuje. Aby se zabránilo neodůvodněným nárokům 
ze strany příjemce, stanovuje se podmínka prokazatelnosti nákladů. 

Tato úprava by měla přimět obě strany k efektivnímu jednání ohledně smlouvy o poskytnutí 
účelové podpory, neboť zájmem je řešení projektu a dosažení výsledků. 

V odstavci 12 se nově upravuje možnost převodu smlouvy o poskytnutí podpory na nového 
příjemce. Vzhledem k tomu, že právní úprava poskytování účelové podpory je dlouhodobě 
koncipována jako vztah mezi poskytovatelem a příjemcem, nikoliv jako vztah mezi 
poskytovatelem a řešitelem, neumožňuje se postoupení pouze na základě rozhodnutí řešitele. 
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Takový postup by vyvolal v podmínkách financování výzkumných organizací v České 
republice velkou nejistotu. Proto se na jedné straně sice umožní postoupení smlouvy 
na nového příjemce, ale výslovně se stanovuje, že k tomu může dojít pouze se souhlasem 
všech zúčastněných stran, tedy poskytovatele, původního příjemce a nového příjemce.  

K § 25 

V odstavci 1 se stanovuje, že účelová podpora může být poskytnuta pouze na poskytovatelem 
uznané náklady. Na žádné jiné náklady účelová podpora poskytnuta být nemůže. Je tedy 
rozdíl mezi způsobilými náklady, jak jsou vymezeny zákonem a poskytovatelem při vyhlášení 
veřejné soutěže (poskytovatel nemusí označit jako způsobilé všechny náklady, které připadají 
při řešení projektu v úvahu v obecné rovině) a uznanými náklady, tedy náklady, které 
skutečně uzná jako odůvodněné a související s řešeným projektem, a to včetně jejich výše. 

Podmínka zákazu poskytnutí účelové podpory v případě, že řešení projektu je zahájeno před 
podáním návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, souvisí 
s motivačním účinkem účelové podpory. Tím se však nestanovuje, že náklady vynaložené 
od podání návrhu projektu do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích mají být 
automaticky považovány za způsobilé a mají být uznány. Tyto podmínky stanovuje 
poskytovatel při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. 

Zákon stanovuje obdobné podmínky, které musí příjemce splnit, má-li s ním být uzavřena 
smlouva o poskytnutí účelové podpory nebo má být v jeho prospěch vydáno rozhodnutí 
o účelové podpoře.  

V odstavci 2 písm. a) zákon vyžaduje „příslušné oprávnění k činnosti, je-li zákonem 
vyžadováno“. Požadavek vyplývá z toho, že pro provádění některých činností je třeba 
speciální oprávnění nebo atest. Jde např. o oprávnění pracovat s radioaktivním materiálem, 
infekčním materiálem, kmenovými buňkami. Vždy je o doklad o speciální kvalifikaci, která 
opravňuje provádět zamýšlený výzkum. Nepředpokládá se, že by se mělo jednat např. o běžná 
povolení k podnikání na základě živnostenského zákona. 

V odstavci 3 se stanovuje lhůta pro poskytnutí podpory, a to pro dvě situace. V prvním roce 
řešení se lhůta počítá od nabytí smlouvy o poskytnutí účelové podpory, v dalších letech 
od počátku kalendářního roku. Stanovení lhůt zajišťuje, aby příjemce mohl projekt řešit 
a nebyl ve finanční nejistotě. Současně musí být údaje předány do IS VaVaI, aby byla splněna 
informační povinnost poskytovatele o poskytování dotace. 

K § 26 

V § 26 jsou uvedeny technické náležitosti poskytování účelové podpory. Zejména 
se stanovuje povinnost oddělené účetní evidence, což je obecně používaná povinnost 
uplatňovaná jak poskytovateli v České republice, tak poskytovateli zahraničními. Důvodem je 
snaha poskytovatele mít přehled o tom, na co byly jím poskytnuté finanční prostředky 
použity. 

V odstavci 3 a 4 se zákon zabývá pořízením majetku z účelové podpory, a to ve vazbě 
na zákon o veřejných zakázkách.  

Zákon přiznává vlastnictví majetku pořízeného z účelové podpory vždy straně příjemců, 
nikoliv poskytovateli. Pro úplnost se zde upozorňuje na vymezení způsobilých nákladů 
v článku 25 odst. 3 písm. b) nařízení Komise (EU), kde se stanovuje, jak velká část se může 
započítat do způsobilých nákladů a jak má být tato část stanovena. 
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V odstavci 6 stanovuje zákon postup pro nakládání s majetkem u projektů mezinárodní 
spolupráce výjimku z výše uvedeného pravidla. Pokud jsou projekty podporovány na základě 
mezinárodních smluv nebo ujednání, která zavazují Českou republiku, řídí se celý proces 
těmito dokumenty nebo pravidly od těchto dokumentů odvozenými. Úprava v odstavci 4 
se použije jen, pokud nejsou otázky pořízení majetku mezinárodními dokumenty upraveny. 
Tato úprava není samoúčelná. Jestliže existuje např. bilaterálně upravené nakládání 
s pořízeným majetkem pro účastníky z obou stran, je zapotřebí tento postup dodržet. 

K § 27 

V § 27 se stanovují náležitosti obsahu a vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji 
a inovacích, která je veřejnou soutěží svého druhu a je celá upravena tímto zákonem. Nově 
se stanovuje povinnost vyhlašovat veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích 
prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. Tím odpadne povinnost 
zveřejnění v Obchodním věstníku. Zveřejnění v IS VaVaI je postačující, neboť jde 
o významný informační systém veřejné správy. Pokud poskytovatel uzná za potřebné, 
např. vzhledem k zajištění přístupnosti oznámení pro příslušnou část odborné komunity, může 
zveřejnit oznámení jiným vhodným způsobem. 

Zákon připouští jedinou výjimku ze zveřejnění, uvedenou v odstavci 2. Důvodem pro její 
uplatnění je pouze ochrana utajovaných skutečností, uvedených v zadávací dokumentaci. 

Oprávnění pro poskytovatele shromažďovat údaje potřebné pro provedení veřejné soutěže 
ve výzkumu, vývoji a inovacích je zákonem stanoveno v odstavci 5. Ustanovení současně 
zprošťuje poskytovatele shromážděné informace zpřístupnit en bloc, neboť by byla ohrožena 
regulérnost prováděné veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, případně oprávněné 
zájmy uchazečů. Rozsah zveřejněných informací o uchazečích a návrzích projektů musí být 
všem uchazečům předem znám ze zadávací dokumentace. Zákon však vzhledem ke zvláštní 
povaze osobních údajů stanovuje výslovně rozsah osobních údajů, které je možno zveřejnit. 

K § 28 

Zjednodušuje se prokazování způsobilosti uchazeče / spoluuchazeče při podávání návrhů 
projektů. Zásadou je, že při podání návrhu projektu se nepředkládají žádné originální listiny 
nebo jejich ověřené kopie. Je to z důvodu snížení administrativní a finanční zátěže na straně 
uchazečů, kteří neví předem, zda jejich návrh ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji 
a inovacích uspěje. Proto postačuje buď prostá kopie požadované listiny nebo čestné 
prohlášení. 

Další zjednodušení je uvedeno v odstavci 3, podle kterého je možné předložit společné čestné 
prohlášení v případech, kdy za uchazeče / spoluuchazeče jedná více osob s povinností 
prokázat čestným prohlášením uvedené skutečnosti. Společné čestné prohlášení se vztahuje 
vždy samostatně k uchazeči a samostatně ke spoluuchazeči, nikoliv společně k uchazeči 
a spoluuchazeči. 

U uchazeče, kde jsou některé skutečnosti podmínkou danou zákonem, podle kterých je 
uchazeč zřízen nebo podle kterých jedná, není nutné některé skutečnosti prokazovat při 
podání návrhu projektu vůbec. Jde např. o veřejné vysoké školy nebo veřejné výzkumné 
instituce. 

Přísnější požadavky stanovuje zákon až pro uchazeče, se kterými má být uzavřena smlouva 
o poskytnutí účelové podpory nebo v jejichž prospěch má být vydáno příslušné rozhodnutí. 
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V tomto případě zákon stanovuje požadavky na předložení dokladů, výpisů nebo ověřených 
kopií. Tato povinnost se však týká pouze úspěšných uchazečů.  

V odstavci 6 je poskytovateli dáno oprávnění stanovit další požadavky na prokázání 
způsobilosti. Jde např. o oprávnění nakládat s radioaktivním materiálem, mít dostatečnou 
kvalifikaci pro práci s laboratorními zvířaty a podobně. Tato skutečnost musí být uvedena 
v  dokumentaci a poskytovatel musí stanovit způsob jejího prokázání. 

Správné prokázání má nesporný vliv na účast ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji 
a inovacích. Poskytovatel má zákonem stanovenou povinnost návrhy uchazečů, kteří 
nedostatečně prokázali způsobilost, vyloučit z dalšího projednávání, pokud nedosáhne 
s využitím opravného prostředku nápravy (§ 31 odst. 3). Tento postup snižuje administrativní 
zátěž a nemalé náklady poskytovatele při hodnocení návrhů projektů. 

Uchazečům se přiznává právo kdykoliv z veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 
odstoupit. Odstupující uchazeč je však povinen tuto skutečnost poskytovateli oznámit. 
Uchazeči je i nadále uloženo informovat poskytovatele o podstatných změnách, které by 
mohly ovlivnit rozhodování poskytovatele ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích. 
Zachování této povinnosti je důležité, protože poskytovatel by mohl být uveden v omyl 
a rozhodnout o poskytnutí účelové podpory nesprávně, případně na úkor jiného uchazeče, 
který podmínky účasti ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích splnil. 

V posledním odstavci (odstavec 9) je upraven přístup k veřejným soutěžím ve výzkumu, 
vývoji a inovacích nejen pro uchazeče z České republiky, ale i z jiných zemí. Výčet je 
uveden. 

K § 29 

Zákon stanovuje minimální rozsah dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji 
a inovacích a povinnost zveřejnit tuto dokumentaci na místě a způsobem, které oznámil při 
vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Z důvodu rovných podmínek 
uchazečů musí být přístupná vždy úplná dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji 
a inovacích, a to po celou dobu, kterou poskytovatel určí ve vyhlášení. 

K § 30 

Stanovují se lhůty pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. Pro podávání návrhů 
projektů je stanovena minimální lhůta (43 dnů), kterou může poskytovatel stanovit jako delší. 
Zákon záměrně neupravuje důvody, pro které je možno stanovit delší soutěžní lhůtu 
a ponechává věc na uvážení poskytovatele. 

Naopak hodnoticí lhůta se stanovuje jako maximální, aby rozhodovací proces nebyl neúměrně 
protahován a uchazeči nebyli v nejistotě. To je významné zejména pro uchazeče zabývající se 
aplikovaným výzkumem a vývojem, kteří potřebují řešit své výzkumné potřeby. 

K § 31 

Pro zajištění právní jistoty jak poskytovatelů, tak uchazečů zákon podrobně stanovuje postup 
při přijímání návrhů projektů. Proces přijímání návrhů projektů je oddělen od procesu 
hodnocení. Zůstává zachován princip, že při přijímání návrhů projektů se nehodnotí odborný 
obsah, nýbrž formální náležitosti návrhu a způsobilost uchazeče, v rozsahu předepsaném 
zákonem a požadavky poskytovatele. Zákon nepřipouští z důvodu rovných podmínek 
porušení soutěžní lhůty. Opravný prostředek je přípustný pouze u prokazování způsobilosti 
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uchazeče. Z důvodu rovných podmínek neponechává zákon na uvážení poskytovatele, 
zda opravný prostředek připustí. Poskytovatel musí vyzvat uchazeče k nápravě, ale stanovuje 
velmi krátkou lhůtu, neboť jde o opravu administrativní náležitosti, jejíž náprava není složitá. 

Platí, že komise pro přijímání návrhů projektů pouze doporučuje vyřazení návrhů. Rozhoduje 
vždy poskytovatel. Z důvodu zodpovědnosti poskytovatele za celý proces veřejné soutěže ve 
výzkumu, vývoji a inovacích není komisi pro přijímání návrhů projektů přiznáno právo 
prosazovat svůj názor proti názoru poskytovatele. Pro změkčení tvrdosti při přijímání návrhů 
projektů stanovuje zákon v odstavci 3 poskytovateli povinnost vyzvat uchazeče k opravě 
nedostatků v prokazování způsobilosti, neboť jde o zjevnou administrativní chybu. Zákon 
naopak z důvodu rovných podmínek pro všechny uchazeče neumožňuje zasahovat do návrhů 
projektů (odstavec 9 první část věty první) uchazečem. Proto nemůže být uchazeč vyzván 
k opravě nebo doplnění návrhu projektu. 

Zákon stanovuje značně podrobně proces hodnocení návrhů projektů. Vychází přitom 
z osvědčené a mezinárodně užívané praxe dvou nezávislých oponentů a posouzení odborným 
poradním orgánem, i řešení sporných situací, kdy se oba oponentní posudky diametrálně liší 
v náhledu na posuzovaný návrh projektu. Z důvodu zachování rovných podmínek ukládá 
zákon odbornému poradnímu orgánu zachovávat pravidla nepodjatosti a nezaujatého 
posouzení. I když posouzení návrhů je neveřejné, zákon ukládá z důvodu možného pozdějšího 
přezkoumání odbornému poradnímu orgánu dodržovat administrativní náležitosti. Zákon 
stanovuje i vztah mezi odborným posudkem, jednáním odborného poradního orgánu 
a poskytovatelem, který jediný má právo rozhodnout. Poskytovatel má právo rozhodnout 
i v rozporu s doporučením odborného poradního orgánu. Nemůže tak činit libovolně, nýbrž 
musí dodržet podmínky stanovené zákonem pro tento případ (odstavec 8). 

Pravidlo neměnnosti návrhu projektu v průběhu veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji 
a inovacích zajišťuje rovné podmínky pro hodnocení všech návrhů projektů. Zákon povoluje 
jedinou výjimku a tou je neuznání části způsobilých nákladů poskytovatelem, pokud je toto 
snížení zdokumentováno v protokolu. Zákon záměrně neupravuje povolenou výši této změnu 
a ponechává věc na uvážení odborného poradního orgánu a poskytovatele. Tento přístup 
se osvědčuje a není důvod jej měnit. 

Údaje o průběhu veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích se s výjimkou zákonem 
stanovených informací nezveřejňují. Avšak uchazeč má vždy ze zákona právo seznámit se 
s výsledkem hodnocení jeho návrhu projektu, a to včetně zdůvodnění a anonymizovaných 
oponentních posudků. 

K § 32 

I když je institut dvoustupňové veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích využíván 
velmi málo ve srovnání s jednostupňovou veřejnou soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, je 
třeba jej zachovat pro zvláštní případy složitých projektů, kdy je výběr úspěšných návrhů 
projektů komplikovanější než u obvyklých grantových či programových projektů. Protože 
stávající úprava je postačující, byla převzata i do tohoto návrhu. 

K § 33 

V ustanovení § 33 jsou uvedeny důvody, pro které je možné nebo nutné zrušit již vyhlášenou 
soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích. Jiné než zákonem stanovené důvody nejsou přípustné. 
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K hlavě VI 

K § 34 

Důvodem právní úpravy nakládání s dosaženými výsledky je především snaha, 
aby poskytovatel i příjemce nebo příjemci věděli, jak postupovat při využívání, případně 
při ochraně dosažených výsledků. Nejasné vztahy mezi účastníky projektu mohou vést 
v krajním případě i k tomu, že vzájemné spory mezi příjemci zabrání využití dosaženého 
výsledku, čím de facto dojde k neefektivnímu vynaložení veřejných finančních prostředků.  

Druhým důvodem je, že využití dosažených výsledků může být ovlivněno pravidly 
pro poskytování veřejné podpory.  

Z těchto důvodů je právní úprava této oblasti nezbytná. Její význam stoupá s originalitou 
výsledku a blízkostí trhu. 

V odstavci 5 se upravuje odlišně nakládání s výsledky ve vyjmenovaných případech. Je však 
zapotřebí, aby všichni uchazeči byli předem o omezení nakládání s výsledky informováni. 
Proto se stanovuje poskytovateli povinnost uvést takovou skutečnost v zadávací dokumentaci. 

V odstavci 6 je doplněna povinnost příjemce zpřístupnit výsledky dosažené s účelovou 
podporou ve výši 100 % uznaných nákladů bezplatně všem organizačním složkám státu 
a územním samosprávným celkům, avšak pouze v případě, že výsledek nelze chránit podle 
příslušných zákonů. V těchto případech by stát neměl znovu hradit pořízení výsledku, které 
již jednou zaplatil. Současně se neporuší možnost ochrany výsledků a využívání práv z této 
ochrany vyplývajících. 

K hlavě VII 

Ke změnám Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací oproti současnému stavu 
dochází především v souvislosti s Koncepcí rozvoje Informačního systému výzkumu, vývoje 
a inovací, schválené usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 8. Pro realizaci některých 
opatření je nezbytná legislativní změna. 

K § 35 

Zákon vymezuje informační systém výzkumu, vývoje a inovací, stanovuje jeho účel 
a jednotlivé části. Proti současnému stavu se rozšiřuje počet částí IS VaVaI o novou část 
„rejstřík technických prostředků“, což vyplývá ze schválené Koncepce rozvoje IS VaVaI 
2016 - 2020. Touto základní specifikací je také nepřímo dán rozsah informací, které je IS 
VaVaI oprávněn shromažďovat. 

V odstavci 2 se vymezuje účel celého IS VaVaI jako poskytování informací poskytovatelům 
a veřejnosti o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků. Zákon 
přitom nerozlišuje, zda se poskytuje podpora ze 100 % nebo zda je o spolufinancování.  

V odstavci 3 se stanovuje rozsah oprávnění provozovatele a správce IS VaVaI. 
Provozovatelem a správcem je zákonem určeno Ministerstvo pro výzkum a vývoj, které 
převezme tuto povinnosti od stávající Rady pro výzkum, vývoj a inovace (provozovatel) 
a Úřadu vlády České republiky (správce). Provozovatel je oprávněn stanovovat technické 
a další požadavky na data shromažďovaná v IS VaVaI. Jedná se nikoliv o obsahovou stránku, 
která je určena v dalších ustanoveních zákona, ale o technickou otázku, která zajišťuje 
jednotné formáty datových struktur, určuje vazby mezi jednotlivými údaji i částmi IS VaVaI.  
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K § 36 

K § 36 odst. 1 

Vzhledem k tomu, že poskytnutí informací do IS VaVaI v zákonem stanovených lhůtách je 
podmínkou pro poskytování účelové i institucionální podpory, stanovují se v § 36 práva 
a povinnosti při předání a poskytnutí údajů IS VaVaI. Vzhledem k obsahu informačního 
systému výzkumu, vývoje a inovací a míře zveřejňovaných informací o prováděném 
výzkumu, vývoji a inovacích, financovaném z veřejných prostředků a o výsledcích těchto 
činností je možné stanovit, že předáním informací do informačního systému výzkumu, vývoje 
a inovací plní poskytovatel informační povinnost k veřejnosti. Technické prostředky 
informačního systému výzkumu, vývoje a inovací umožňují zveřejňovat vložené údaje téměř 
v reálném čase, což znamená, že každý zájemce o informace o výzkumu, vývoji a inovacích 
podporovaném z veřejných prostředků může získat aktuální údaje a nemusí žádat o jejich 
poskytnutí, které trvá z administrativních důvodů mnohem déle. 

K § 36 odst. 2 až 8 

Zákon stanovuje poskytovatelům lhůty pro předávání údajů do jednotlivých částí IS VaVaI. 
Délka lhůt s výjimkou předání údajů o veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích 
zůstává beze změny. Zákon činí zodpovědnými za předání údajů do IS VaVaI poskytovatele, 
nikoliv příjemce. Zákon obsahuje zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, který 
upravuje postup pro předání údajů do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. 

Oproti současnému stavu se zkracuje minimální lhůta potřebná k předání informací před 
vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na dva dny. Zkrácení lhůty je 
umožněno tím, že povinně se vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 
zveřejňuje pouze prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací a odpadá 
tedy nutná lhůta pro zveřejnění v Obchodním rejstříku. Rovněž nové technické řešení 
předávání a zařazování údajů toto zkrácení umožňuje. 

K § 36 odst. 9 a 12 

V této části ukládá zákon povinnosti provozovateli IS VaVaI. Stanovuje jeho povinnosti 
při zařazení údajů do IS VaVaI a stanovuje lhůty pro jednotlivé případy. Zákon ukládá 
provozovateli povinnost provádět kontrolu předávaných údajů jak před jejich zařazením, 
tak každoroční kontrolu všech údajů předaných v předcházejícím kalendářním roce. Zákon 
stanovuje lhůty pro tyto kontroly a povinnost požadovat po příslušném poskytovateli opravu 
údajů. Kontrolními mechanismy a povinnostmi uloženými provozovateli v odstavci 13 
se zajišťuje věrohodnost a správnost údajů obsažených v informačním systému výzkumu, 
vývoje a inovací. 

Lhůta 10 dnů pro zařazení údajů (odstavec 9) byla ponechána beze změny a je stanovena jako 
maximální, i když technické prostředky informačního systému výzkumu, vývoje a inovací již 
dovolují provést kontrolu správnosti a zařazení údajů v několika hodinách. Lhůta 90 dnů 
(odstavec 11) pro provedení meziročních kontrol byla stanovena s ohledem na lhůty 
pro předání údajů o prováděném výzkumu. Meziroční kontroly mohou být provedeny až poté, 
co jsou údaje do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací předány a zařazeny. Tyto 
kontroly zajišťují věrohodnost informačního systému výzkumu, vývoje a inovací a správnost 
údajů, které poskytuje. 

Poskytování údajů je v případě poskytování informací veřejnosti omezeno pouze na údaje, 
které nepodléhají ochraně (např. citlivé osobní údaje jsou z této povinnosti vyloučeny).  
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K § 36 odst. 12 

V posledním odstavci § 36 jsou stanoveny výčtem okruhy oprávněných osob a rozsah 
informací, který jim je možné poskytnout z IS VaVaI. Nově byl do výčtu zařazen také 
Národní akreditační úřad, který má vzhledem k působnosti nárok pouze na údaje o výzkumu, 
vývoji a inovacích prováděného na vysokých školách. Ustanovení tohoto odstavce určuje 
povinnost provozovatele vůči třetím osobám, aby nebyl zahlcen nadměrnými požadavky. 
Třetí osoby však mohou využít technických prostředků informačního systému výzkumu, 
vývoje a inovací a získat si dálkovým přístupem jakékoliv veřejně přístupné údaje samy 
v souladu s písmenem a). 

K § 37 

Rozsah informací v jednotlivých částech IS VaVaI je stanoven tímto zákonem a podrobnosti 
prováděcím právním předpisem, k jehož vydání je uvedeno zmocnění. Tím je dáno oprávnění 
správce a provozovatele tyto údaje shromažďovat a uchovávat. Zákon stanovuje, ve kterých 
případech je možné shromažďovat osobní údaje, případně další neveřejné informace. Zákon 
nedává výslovné oprávnění ke shromažďování utajovaných skutečností. 

V odstavci 5 se stanovuje rozsah shromažďovaných osobních údajů. Žádné další osobní údaje 
nesmí být v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací obsaženy. 

K § 38 

Pro zajištění účelného využití poskytované institucionální podpory nebo účelové podpory je 
poskytovatel povinen provádět kontrolu v rozsahu stanoveném odstavcem 1. Důraz je zde 
kladen na to, co má být kontrolováno, tedy především plnění cílů v souvislosti s poskytnutou 
institucionální nebo účelovou podporou. Jak vyplývá z textu, jde o kontrolu věcného plnění 
podmínek, za kterých byla institucionální / účelová podpora poskytnuta. § 38 nezasahuje 
do procesu kontroly, tedy neřeší otázku, jak se kontrola provádí, a ponechává vše na právních 
předpisech upravujících provádění kontroly (zákon č. 255/2012 Sb.). To znamená, že touto 
speciální právní normou se nenahrazuje použití kontrolního řádu. 

V odstavci 2 je uveden rozsah kontroly, prováděné u všech podporovaných projektů. 
Minimem je kontrola provedená u projektu po jeho ukončení. Aby nebyl poskytovatel 
a příjemce zbytečně zatěžován administrativou spojenou s prováděním kontroly, ukládá zákon 
provést v průběhu řešení kontrolu pouze u projektů s délkou řešení více než dva roky. 
Podobné pravidlo je stanoveno i pro poskytování institucionální podpory. 

Zákon rovněž připomíná povinnost provádět finanční kontrolu a současně stanovuje její 
rozsah na nejméně 5 % objemu účelové a institucionální podpory v kalendářním roce. Menší 
rozsah kontroly by postrádal smysl. Zákon však neupravuje samotné provádění finanční 
kontroly a poukazuje na zákon o finanční kontrole.  

Z důvodu úplnosti informací o řešení projektů obsažených v informačním systému výzkumu, 
vývoje a inovací se stanovuje poskytovateli povinnost předat informace o závěrečném 
zhodnocení do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. 

K § 39 

V této části obsahuje zákon sankční ustanovení, která se vztahují k porušení klíčových 
povinností poskytovatele. Jde o oblast neoprávněného nakládání s podporou, porušení 
pravidel veřejné podpory a porušení nebo nesprávné plnění povinností spojených 
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s předáváním údajů do IS VaVaI. Tam kde je to možné, odvolává se příslušné sankční 
ustanovení na postup podle jiného právního předpisu, např. v případě porušení rozpočtové 
kázně. Nezavádějí se další sankční opatření nad rámec daný jinými právními předpisy. 

V odstavcích 4 a 5 zákon řeší podrobněji porušení povinností daných přímo tímto zákonem. 
Vzhledem k tomu, že jde o specifická porušení povinností, stanovuje zákon i způsob, jakým 
bude poskytovatel „postižen“. Poskytovateli se dává možnost odstoupit za zákonem 
definovaných podmínek odstoupit od poskytování podpory. Pokud není možná náprava 
na straně poskytovatele, poskytovatel by se dalším poskytováním podpory vystavil nebezpečí, 
že podpora bude poskytnuta neoprávněně. Při porušení povinnosti předávat do informačního 
systému výzkumu, vývoje a inovací pravdivé údaje platilo, že se sníží v návrhu výdajů 
státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace objem finančních prostředků pro příslušného 
poskytovatele. Nicméně dosavadní praxe ukazuje, že se tento institut prakticky nevyužívá 
pro jeho neproveditelnost. Při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj 
a inovace, která sama o sobě představuje velmi složité jednání, lze jen těžko zohledňovat 
pochybení, která se navíc zpravidla udála před více než dvěma lety (vztaženo k roku, 
ve kterém by se sankce měla projevit). Ukázalo se, že mnohem účinnější je prováděním 
kontrol při vkládání údajů a prováděním meziročních kontrol podle jiných ustanovení zákona 
počet nesprávných údajů eliminovat.  

K hlavě IX 

K § 40 

Protože podporovat výzkum, vývoj a inovace mohou z veřejných prostředků nejen ústřední 
správní úřady nebo agentury, ale i územní samosprávné celky, stanovuje se v § 39 závaznost 
ustanovení tohoto zákona s výjimkou ustanovení taxativně vyjmenovaných i na ně. 

Na tomto místě také stanovuje krajskému úřadiu povinnost respektovat v regionální strategii 
upravující podporu výzkumu, vývoje a inovací Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací 
stanovují se lhůty pro předložení krajského dokumentu ministerstvu k vyjádření. Zákon 
respektuje autonomii územních samosprávných celků, a proto ministerstvo koncepci 
neschvaluje, ale dává pouze vyjádření. Podobná povinnost platí i pro přípravu programu. 
Tímto opatřením se dosahuje toho, že krajská koncepce není v rozporu se zásadami Národní 
politiky výzkumu, vývoje a inovací schválené vládou. 

Zákon záměrně nestanovuje podrobnosti regionální strategie, neboť touto regionální strategií 
může být např. strategie inteligentní specializace (jako v současném programovacím období) 
nebo jiný dokument podobného zaměření. Jedinou podmínkou je soulad s Národní politikou 
výzkumu, vývoje a inovací.  

K hlavě X 

K § 41 

Pro posílení aplikovaného výzkumu umožňuje zákon zřízení spolku reprezentujícího 
aplikovaný výzkum. Instituce zabývající se aplikovaným výzkumem dosud takovou platformu 
postrádají. Díky tomu je pro státní správu obtížné najít partnera, se kterým by bylo možné 
projednávat koncepční a strategické otázky rozvoje této části výzkumu, vývoje a inovací. 
Zákon stanovuje ministerstvu i poskytovatelům povinnost projednat s reprezentací 
aplikovaného výzkumu koncepční otázky nebo otázku přípravy návrhu výdajů na aplikovaný 
výzkum. Nestanovuje se tedy povinnost dosáhnout souhlas reprezentace. Výjimkou je oblast 
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obranného a bezpečnostního výzkumu vzhledem k ochraně informací, se kterými obranný 
a bezpečnostní výzkum pracuje. 

Zákon upravuje, kdo může být členem této reprezentace.  

K hlavě XI 

Hlava X obsahuje v § 42 až 44 přechodná, zmocňovací, společná a zrušovací ustanovení. 
Z důvodu právní jistoty se deklaruje působnost dosavadní právní úpravy na právní vztahy 
vzniklé před nabytím účinnosti tohoto zákona, shrnují se ustanovení, obsahující zmocnění 
k vydání nařízení vlády. 

K § 42 

Se změnou postavení Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České 
republiky je nutné vyřešit nejen právní nástupnictví agentur zřízených podle zákona 
č. 300/1992 Sb. a zákona č. 130/2002 Sb., ale i práva a povinnosti vyplývající 
z pracovněprávních vztahů dosavadních zaměstnanců těchto agentur. Rovněž se musí vyřešit 
postavení poradních orgánů těchto agentur a jejich členů a vznik nových orgánů obou agentur 
zřízených podle tohoto zákona. Aby bylo možné překlenout dobu od nabytí účinnosti tohoto 
zákona do řádného ustavení nových orgánů Grantové agentury České republiky 
a Technologické agentury České republiky, je v zákoně (§ 42 odst. 5 až 14) podrobně popsán 
postup. 

Přechodné ustanovení popisuje v § 42 odst. 3 přechod informačního systému výzkumu, 
vývoje a inovací pod režim nového zákona a na období do jmenování Vědecké rady České 
republiky. 

Rovněž se stanovuje přednostní použití mezinárodní smlouvy, která zavazuje Českou 
republiku, v případech, kdy zákon upravuje určitou problematiku odchylně od určité 
mezinárodní smlouvy. 

K § 43 

Předpokládá se vydání dvou prováděcích předpisů. Prvním předpisem je nařízení vlády, 
kterým se upraví postup při udělování ocenění za mimořádné výsledky dosažené ve výzkumu, 
vývoji a inovacích nebo za propagaci nebo popularizaci výzkumu, vývoje a inovací. Podle 
tohoto nařízení postupují jak jednotlivé rezorty, tak vláda při udělování národní ceny vlády. 

Druhým prováděcím předpisem je nařízení vlády k informačnímu systému výzkumu, vývoje 
a inovací. 

K části druhé až čtvrté 

V části druhé až páté jsou uvedeny návrhy změn zákonů, které budou předkládaným návrhem 
zákona dotčeny. 

Změnou zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se zřizuje Ministerstvo pro výzkum a vývoj, 
kterému se podřizují obě agentury, a zavádí se nový § 19a. 

Změnou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se jednak uvádí do souladu pojem 
„experimentální vývoj“ / „vývoj“. Podle současné právní úpravy vycházející z evropské 
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právní úpravy veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace byl zákonem č. 110/2009 Sb. 
zaveden termín „experimentální vývoj“, který se v praxi zkracoval na „vývoj“. Předkládaným 
zákonem se navrhuje používat tento zkrácený pojem, který se ostatně v české legislativě 
vyskytoval až do roku 2009.  

V bodě 2 se upravuje vztah mezi poskytováním institucionální podpory na rozvoj výzkumné 
organizace, tedy vysoké školy, v souvislosti s hodnocením výzkumné organizace provedené 
podle zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. 

K části páté 

Změna zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších 
předpisů, se provádí v souvislosti s přechodem působnosti při vedení rejstříku veřejných 
výzkumných institucí a při vedení seznamu hostitelských organizací z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy na nové Ministerstvo pro výzkum a vývoj. 

Součástí navrhované změny je také § 49 obsahující přechodná ustanovení v souvislosti se 
změnou působnosti uvedenou v předcházejícím odstavci. Součástí přechodných ustanovení je 
nejen postup při zápisu či změnách, které by mohly připadnout na období změny, ale i popis 
samotného převodu. V prvním případě jde o zachování právní jistoty jak třetích osob, 
že jejich řízení bude dokončeno (stanovuje se, podle jaké právní úpravy se má postupovat), 
tak o zachování jistoty obou úřadů při provádění zápisu. Ve druhém případě jde o činnosti 
související se samotným předáním jak datových nosičů se shromážděnými údaji, tak 
i o programové vybavení, kterým je možné data spravovat, tj. vkládat, měnit či vymazávat, 
případně zveřejňovat a poskytovat třetím osobám (za stanovených podmínek). 

Další změnou zákona č. 341/2005 Sb., kterou se tímto zákonem navrhuje provést, je změna 
postavení zřizovatele veřejné výzkumné instituce, dozorčí rady a rady instituce. Tato novela 
zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „novela zákona o VVI“), byla původně jako část sedmá součástí vládního návrhu 
zákona kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony (sněmovní tisk č. 464). V průběhu projednávání však byla část sedmá obsahující 
novelu zákona o VVI vypuštěna, a to z toho důvodu, že se nejednalo o právní úpravu, která by 
bezprostředně souvisela se zákonem o vysokých školách. 

Důvody, pro které byla novela zákona o VVI vládou navržena, však nadále přetrvávají. 
Hlavním cílem předkládaného návrhu je tedy napravit stávající nevyhovující stav, kdy 
zřizovatel veřejné výzkumné instituce nemá dostatečné nástroje, které by mu umožnily 
činnost veřejné výzkumné instituce účinně kontrolovat. Navrhuje se tudíž posílení pravomocí 
zřizovatele a dozorčí rady. Tato novela doplňuje ustanovení předkládaného zákona v oblasti 
institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace, tj. zavedení výkonnostní smlouvy, 
stanovení cílů výzkumné organizace a kontrola jejich plnění. 

Současné znění zákona o VVI vzbuzuje v řadě případů představu, že rada instituce je 
vrcholným orgánem příslušné v.v.i. s rozhodujícím slovem. Jedná se o výklad zákona o VVI 
na základě nejasného vymezení pravomocí ve vztahu k pravomocem dalších volených orgánů 
- dozorčí rady a ředitele veřejné výzkumné instituce. 

Společným znakem navrhovaných změn je posílení role zřizovatele veřejné výzkumné 
instituce ať už přímo, či prostřednictvím jím jmenované dozorčí rady. Některé změny jsou 
přitom vyvolány výkladovými nejasnostmi, které v aplikační praxi způsobují obtíže. Cílem 
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návrhu je nalézt rovnováhu mezi veřejným zájmem na veřejné kontrole hospodaření s 
veřejnými prostředky a nezbytnou mírou samosprávy, kterou zákon o veřejných výzkumných 
institucích nadále zachovává.  

K části šesté 

Změna zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách 
a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, se provádí pouze 
v souvislosti se změnou působnosti obou ministerstev. Samostatné přechodné ustanovení v 
§ 49 je uvedeno ze stejného důvodu, jako u změny zákona č. 341/2005 Sb. 

K části sedmé 

Účinnost se navrhuje na počátek roku 2019 s ohledem na nové programovací období, které 
má začít v roce 2020.  
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