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 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU  

Navrhovaný právní předpis 
 

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve 
znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpisy EU 
 

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 
32014R0651 
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 
32014R0702 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení  Obsah 

§ 2 písm. w)  
způsobilými náklady takové náklady nebo výdaje 
ve výzkumu a vývoji, které mohou být příjemcem 
vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a 
inovacích, nebo v souvislosti s nimi, a to 
1. osobní náklady nebo výdaje na výzkumné 

pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál, 
včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace 
podle zákona o vysokých školách3), 

2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a 
nehmotného majetku, přičemž do způsobilých 
nákladů lze u výzkumných projektů zahrnout 
pouze takovou část nákladů na jeho pořízení, 
která odpovídá předpokládanému využití pro 
danou činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

3. náklady nebo výdaje na služby využité výlučně 
pro danou činnost ve výzkumu, vývoji a 
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Čl. 25 odst. 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 25 
Podpora na výzkumné a vývojové projekty 

3. Způsobilé náklady na výzkumné a vývojové 
projekty musí být přiděleny na konkrétní kategorie 
výzkumu a vývojea tvoří je: 
a) osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici 

a ostatní podpůrný personál v rozsahu 
nezbytném pro účely projektu; 

b) náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po 
dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu. 
Jestliže nejsou tyto nástroje a vybavení 
používány v rámci projektu po celou dobu své 
životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány 
pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané 
na základě všeobecně uznávaných účetních 
zásad; 

c) náklady na budovy a pozemky v rozsahu a po 
dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu. 
U budov jsou způsobilými náklady pouze odpisy 
za dobu trvání projektu vypočítané na základě 
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inovacích, 
4. ostatní provozní náklady nebo výdaje a 

doplňkové náklady vysokých škol vzniklé v přímé 
časové a věcné souvislosti s danou činností ve 
výzkumu, vývoji a inovacích,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 26 odst. 5 
 

všeobecně uznávaných účetních zásad. 
V případě pozemků se za způsobilé náklady 
považují náklady na obchodní převod nebo 
skutečně vzniklé náklady na kapitál; 

d) náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty 
zakoupené nebo pořízené v rámci licence 
z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek 
a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné 
služby využité výlučně pro účely projektu; 

e) dodatečné režijní a ostatní provozní náklady 
včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné 
výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku 
projektu. 

 
Čl. 26 

Investiční podpora na výzkumnou infrastrukturu 
5. Způsobilými náklady jsou náklady na investice do 
nehmotného a hmotného majetku. 
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Čl. 31 odst. 6 
 

Čl. 31 
Podpora výzkumu a vývoje v odvětví zemědělství 

a lesnictví 
6. Způsobilé náklady jsou tyto:  
a) osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky 
a další pomocné zaměstnance v míře, v níž byli 
zaměstnáni na projektu;  
b) náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po 
dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu. Pokud 
nejsou tyto nástroje a vybavení používány v rámci 
projektu po celou dobu své životnosti, jsou za 
způsobilé náklady považovány pouze odpisy za 
dobu trvání projektu vypočítané na základě obecně 
uznávaných účetních postupů;  
c)náklady na budovy a pozemky v rozsahu a po 
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dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu. 
U budov jsou způsobilými náklady pouze odpisy za 
dobu trvání projektu vypočítané na základě obecně 
uznávaných účetních postupů. U pozemků jsou za 
způsobilé náklady považovány náklady na obchodní 
převod nebo skutečné investiční náklady;  
d) náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty 
zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších 
zdrojů za tržních podmínek a rovněž náklady na 
poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro 
účely projektu;  
e) dodatečné režijní a ostatní provozní výdaje, 
včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné 
produkty, které vznikly přímo v důsledku provádění 
projektu. 

 

Číslo předpisu EU 
(kód celex) 

Název předpisu EU 
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