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IX.A 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací a o změně některých souvisejících zákonů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a 

inovace dne 17. března 2017, s termínem dodání stanovisek do 18. dubna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 Resort Připomínky Vypořádání 

1 AV ČR Zásadní připomínka 

1.  K § 2 písm. a): 

Požadavek: 

Upravit vymezení pojmu podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků 

na toto znění: 

„a) podporou výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků podpora 

poskytovaná ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu územních samosprávných celků, 

včetně podpory z fondů kontrolovaných orgány veřejné správy, z rozpočtu jiných 

států, z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků mezinárodních organizací, pokud 

poskytnutá podpora 

1. není veřejnou podporou podle vymezení práva EU, což zahrnuje institucionální 

podporu poskytovanou na základě tohoto zákona a účelovou podporu poskytovanou 

veřejným zadáváním podle zvláštního právního předpisu2) nebo 

2. je veřejnou podporou, která je slučitelná s právem EU, přičemž při jejím 

Akceptováno jinak 
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poskytování je postupováno podle blokové výjimky vymezené nařízeními Komise 

(EU)x), schválení (notifikace) režimu podpory Evropskou komisíxx), pravidla de 

minimisxxx) nebo zvláštních právních předpisů EUiv), 

x) Článek 2 a 3 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, nařízení Komise (EU) č. 

702/2014 nebo nařízení Komise (EU) č. 1388/2014. 

xx) Čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, čl. 58 odst. 2 nařízení Komise 

(EU) č. 651/2014. 

xxx) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, nařízení Komise (ES) č. 875/2007 nebo 

nařízení Komise (ES) č. 1535/2007. 

iv) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, nařízení Komise (EU) č. 288/2014.“. 

 

Zdůvodnění: 

V ustanovení musí být specifikováno, že existují dva režimy podpory VaVaI 

z veřejných prostředků: jeden, kdy tato podpora je veřejnou podporou podle práva 

EU, a proto se na ni vztahuje Nařízení a je jím regulována, a druhý, kdy podpora 

VaVaI z veřejných prostředků není veřejnou podporou podle práva EU (Nařízení se 

na ni nevztahuje) a je regulována pouze tímto zákonem. Tento zásadní rozdíl v 

návrhu zákona chybí, a je proto nutné ho ve vymezení uvedeného pojmu uvést. 

2 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 2 písm. b): 

Požadavek: 

Akceptováno 
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Vypustit slova „nesoutěžním způsobem“ a uvést formy/předměty institucionální 

podpory do korespondence s § 3 odst. (2). 

Zdůvodnění: 

Vymezení pojmu institucionální podpora není formální definicí, je fakticky dáno 

výčtem forem (či předmětu?) poskytování, které jsou dále pojednány v § 3 odst. (2). 

Výraz „nesoutěžní způsob“ je vágní, nevhodný a zbytečný. 

3 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 2 písm. c): 

Požadavek: 

Upravit ustanovení na toto znění: 

„c) účelovou podporouvysoutěžená podpora výzkumu a vývoje poskytovaná na 

řešení grantových, programových nebo strukturálních projektů nebo podpora 

inovací.“ 

Zdůvodnění: 

Účelovou podporu je nutné rozdělit na podporu výzkumu a vývoje 

prostřednictvím grantových, programových nebo strukturálních projektů a na 

podporu inovací. Pojem projekt inovací není v souladu s Nařízením, podle něhož 

jsou inovace podporovány různými formami, ale nejde o projekty. Pokud jde o 

zavedení pojmu strukturální projekt, viz zásadní připomínka č. 15 k § 3 odst. 3.  

Způsoby výběru programových projektů není třeba (duplicitně) uvádět v definici 

účelové podpory, postačuje jejich specifikace v § 3 odst. 3 písm. b) zákona. 

Akceptováno jinak   

4 AV ČR Zásadní připomínka Akceptováno jinak   
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K § 2 písm. d): 

Požadavek: 

Nahradit slovo „zejména“ slovem „především“ a nahradit slova „uplatnění nebo 

využití v praxi“ slovy „přímé komerční uplatnění nebo využití“, tj. upravit vymezení 

pojmu na toto znění: 

„d) základním výzkumem teoretická nebo experimentální práce prováděná 

především za účelem získání nových poznatků o základních principech jevů a 

pozorovatelných skutečností, která není zaměřena na přímé komerční uplatnění 

nebo využití,“. 

Zdůvodnění: 

V zákoně je nutné vymezit pojem základní výzkum přesně podle definice uvedené 

v Nařízení. Zejména nelze připustit volné zacházení s terminologií, které by vedlo 

k výraznému posunu ve vymezení pojmu. 

Vyřešeno odkazem na přímo 

použitelný předpis EU. 

5 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 2 písm. e) a f): 

Požadavek: 

Vymezit pojmy průmyslový výzkum a experimentální vývoj podle definic 

v Nařízení, tj. 

„e) průmyslovým výzkumem plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na 

získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo 

služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. 

Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu 

prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se 

stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový 

Akceptováno   

Vyřešeno odkazem na přímo 

použitelný předpis EU. 
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výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie,“ 

„f) experimentálním vývojem získávání, spojování, formování a používání 

stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a 

dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo 

služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení koncepce, 

plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb,“ 

a následně (ve vloženém novém písmeni g) vymezit pojem aplikovaný výzkum 

podle definice v Rámci: 

„g) aplikovaným výzkumem průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich 

kombinace,“ 

Zdůvodnění: 

Pojmy je nutné vymezit v souladu s nadřazenou legislativou EU, jinak hrozí chaos, a 

to obzvláště pokud jde o používání pojmu „aplikovaný výzkum“. Pojem průmyslový 

výzkum je používán v § 14 zákona, aniž byl definován. 

6 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 2 písm. h) – resp. nově i): Akceptováno 

Požadavek: 

Vymezit pojem transfer znalostí podle definice v Rámci. 

Zdůvodnění: 

Vymezení pojmu je v návrhu neúplné a nepoužitelné. Pojem transfer znalostí je 

nutnédefinovat v souladu s Rámcem. 

Akceptováno 

7 AV ČR Zásadní připomínka Akceptováno jinak   
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K § 2 písm. p) – resp. nově q): 

Požadavek: 

Namísto pojmu projekt výzkumu, vývoje a inovacívymezit pojem projekt výzkumu 

a vývoje, tj. vypustit z definovaného pojmu slova „a inovacích", a z textu jeho 

vymezení vypustit slova „a vyhodnotitelnými“. 

Zdůvodnění: 

Pojem projekt inovací není v souladu s Nařízením, podle něhož jsou inovace 

podporovány různými formami, ale nejde o projekty. Rámec proto také definuje 

(právě jen) pojem projekt v oblasti výzkumu a vývoje. V definici dle Rámce, z níž je 

zde vymezení pojmu (z velké části) opsáno, adjektivum „vyhodnotitelné“ (u předem 

určených cílů projektu) ze zjevných dobrých důvodů uvedeno není. 

8 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 2: písm. q) – resp. nově r): 

Požadavek: 

Namísto pojmu veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchvymezit pojem 

veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji, tj. vypustit z definovaného pojmu slova „a 

inovacích". 

Zdůvodnění: 

Pojem veřejná soutěž v inovacích není v souladu s Nařízením, podle něhož jsou 

inovace podporovány různými formami, v inovacích však nemohu být veřejné 

soutěže – viz též vymezení pojmu inovace v § 2 písm. g), podle něhož jde o 

"zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do 

praxe". 

Akceptováno jinak   
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9 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 2 písm. t) – resp. nově u): 

Požadavek: 

Vymezit pojem výzkumná organizace, resp. organizace pro výzkum a šíření 

znalostí v souladu s Nařízením, tj. doplnit a upravit text na toto znění: 

„t) organizací pro výzkum a šíření znalostí (výzkumnou organizací) se rozumí 

subjekt zřízený podle veřejného nebo soukromého práva bez ohledu na jeho právní 

postavení nebo na způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle 

základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit 

výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí; vykonává-

li tento subjekt rovněž hospodářské činnosti, je třeba o financování, nákladech a 

příjmech souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené účetnictví; podniky, jež 

mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, například jako podílníci 

nebo členové, nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž subjekt dosáhl, a 

veškerý zisk z transferu znalostí je třeba znovu investovat do primárních činností 

výzkumné organizace,“. 

Zdůvodnění: 

Pojem (který je jedním z klíčových pojmů zákona) nelze vymezit v rozporu 

s nadřazenou legislativou. Je třeba uvést přesnou a úplnou definiciorganizace pro 

výzkum a šíření znalostí (výzkumné organizace) podle Nařízení. Vymezení tohoto 

pojmu se podle Nařízení týká výlučně náplně a charakteru činnosti daného subjektu 

a nezávisí na jeho právním postavení nebo na způsobu financování – proto definice 

výzkumné organizace nemůže být založena na zápise v Seznamu výzkumných 

organizací podle tohoto zákona. 

Akceptováno   

Řešeno odkazem na přímo použitelný 

právní předpis. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)
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10 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 2 písm. u) – resp. nově v): 

Požadavek: 

Vymezit pojem výzkumná infrastruktura v souladu s Nařízením, tj. doplnit a 

upravit text na toto znění:  

„u) výzkumnou infrastrukturou se rozumí zařízení, zdroje a související služby, které 

vědecká obec využívá k provádění výzkumu v příslušných oborech, zahrnující 

vědecké vybavení a výzkumný materiál, zdroje založené na znalostech, například 

sbírky, archivy a strukturované vědecké informace, infrastruktury informačních a 

komunikačních technologií, například sítě GRID, počítačové a programové 

vybavení, komunikační prostředky, jakož i veškeré další prvky jedinečné povahy, 

které jsou nezbytné k provádění výzkumu. Tyto infrastruktury se mohou nacházet na 

jednom místě nebo mohou být „rozmístěné“ v rámci sítě (organizovaná síť zdrojů) v 

souladu s čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o 

právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury 

(ERIC),“. 

Zdůvodnění: 

Pojem (který je rovněž jedním z klíčových pojmů zákona) nelze vymezit v rozporu 

s nadřazenou legislativou. Je třeba uvést přesnou a úplnou definicivýzkumné 

organizace podle Nařízení. (Zejména nelze použit věcně nesprávný a matoucí výraz 

"subjekt" místo výrazu "vědecká obec", což by vedlo k výraznému posunu ve 

vymezení pojmu.) 

Akceptováno jinak   

Řešeno odkazem na přímo použitelný 

právní předpis. 

11 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 2 písm. w) – resp. nově x) bodu 4: 

Akceptováno   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)
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Požadavek: 

Vypustit sousloví „vysokých škol“ a na konec textu doplnit slova "nebo jejich 

infrastrukturní podporou", tj. upravit ustanovení na znění: 

 „4. ostatní provozní náklady nebo výdaje a doplňkové náklady vzniklé v přímé 

časové a věcné souvislosti s danou činností ve výzkumu, vývoji a inovacích včetně 

její infrastrukturní podpory.“ 

Zdůvodnění: 

Není důvod, aby vysoké školy měly ve VaVaI jiné způsobilé náklady než jiné 

subjekty. Nelze upřednostňovat vysoké školy tím, že v ustanovení je použit 

specifický pojem ze zákona o vysokých školách. Začlenění infrastrukturní podpory 

činností ve výzkumu, vývoji a inovacích do způsobilých nákladů (resp. její 

explicitní připomenutí) je evidentní nezbytností – mj. také proto, že definice 

veřejných výzkumných institucí v § 2 odst. (1)zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích, která zní „Veřejná výzkumná instituce je právnickou 

osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování 

infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.“, 

obsahuje výslovnou zmínku o tom, že předmět hlavní činnosti, tj. „výzkum, včetně 

zajišťování infrastruktury výzkumu“ je vymezený právě zákonem č. 130/2002 Sb., 

jenž má být navrhovaným zákonem nahrazen. 

12 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 2 písm. w) – resp. nově x): 

Požadavek: 

Doplnit na konec ustanovení tohoto písmene (za bod 4) následující věty: 

 „U výzkumných projektů jsou způsobilými náklady pouze náklady v rozsahu a po 

Akceptováno jinak  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)
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dobu nezbytnou pro účely řešení projektu. U strukturálních projektů jsou způsobilé 

náklady vymezeny zvláštními právními předpisy EUx). 

x) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, nařízení Komise (EU) č. 288/2014.“ 

Zdůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že jsou způsobilé náklady v návrhu zákona vymezeny shodně pro 

účelovou a institucionální podporu, je nezbytné do něj promítnout hlavní 

odlišnost pro způsobilé náklady u výzkumných projektů v souladu s právem 

EU (tj. že způsobilými náklady projektů jsou náklady pouze v rozsahu nezbytném 

pro účely řešení projektu, které jsou odůvodněné) a také odkázat na odlišné 

vymezení způsobilých nákladů u projektů z operačních programů 

spolufinancovaných z ESIF, pro které se zavádí pojem strukturální projekt (viz též § 

3 odst. 3). 

13 AV ČR 
Zásadní připomínka 

K § 3 odst. 2:  

Požadavek: 

Vypustit písmeno e), tj. zrušit položku institucionální podpory "spolufinancování 

výdajů z rozpočtu Evropské unie zajišťujících cíle ve výzkumu, vývoji a inovacích" (a 

podporu projektů z operačních programů spolufinancovaných z ESIF 

přesunout do účelové podpory, viz též zásadní připomínka č. 15 k § 3 odst. 3). 

Zdůvodnění: 

Podpora projektů z operačních programů spolufinancovaných z ESIF svou 

podstatou jednoznačně patří do účelové podpory, a to zejména z těchto důvodů: 

Neakceptováno 

Pozice projektů financovaných 

z fondů ESIF je dlouhodobě nejasná. 

Vzhledem k existenci monitorovacího 

systému MS 2014+ se předkladatel 

nakonec přiklonil k ponechání výdajů 

na spolufinancování projektů z ESIF 

v institucionální podpoře a v CEA.  

Současně nedojde ke zdvojování 

evidence o skutečnostech, které již 

státní správa shromažďuje. 

Nicméně je předkladatel připraven o 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)
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 - je poskytována na základě výsledků soutěže,  

 - je časově omezená,  

 - vede ke zkreslování ukazatelů, statistik a dalších údajů pro oblast VaVaI, 

týkajících se institucionální podpory (zvláště pak v mezinárodním porovnání s „core 

/ direct funding“). 

věci jednat. 

14 AV ČR 
Zásadní připomínka 

K § 3 odst. 2, písm. g) – resp. nově f): 

Požadavek: 

Vypustit slovo „pracovišť“, tj. upravit ustanovení na toto znění: 

„g) činnost Akademie věd České republiky podle zvláštního právního předpisu8).“ 

Zdůvodnění: 

Podle zákona o Akademii věd České republiky „Akademie věd uskutečňuje 

výzkum“ prostřednictvím svých pracovišť, která AV ČR zřizuje jménem České 

republiky jako veřejné výzkumné instituce. Z předmětné položky jsou hrazeny 

zejména nezbytné výdaje,  

- které mají z hlediska pracovišť AV ČR společný charakter a které mají jiné 

výzkumné organizace (zejména vysoké školy) hrazené z jiných veřejných 

zdrojů nebo 

- které lze efektivně a účelně spravovat a poskytovat pracovištím na základě 

interních výběrových mechanizmů (např. pořizování nákladných 

experimentálních zařízení, nástroje na podporu excelence, nástroje na podporu 

mezinárodní spolupráce, nástroje na podporu perspektivních výzkumných 

pracovníků v počáteční fázi jejich kariéry apod.).  

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)
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Upravené znění tak lépe vystihuje povahu využití předmětné položky v souladu se 

zákonem o Akademii věd České republiky. 

15 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 3 odst. 3:  

Požadavek: 

Do odst. (3) doplnit písmeno c), zavádějící pojem strukturální projekt, a za odst. (3) 

doplnit odst. (4) upravující účelovou podporu inovací, tj. uvedená ustanovení 

upravit na toto znění: 

„(3) Předmětem účelové podpory výzkumu a vývoje je 

a) grantový projekt, kterým se rozumí výzkumný projekt v základním výzkumu, ve 

kterém příjemce cíle a způsoby řešení stanovuje sám, 

b) programový projekt, kterým se rozumí výzkumný projekt, ve kterém příjemce 

vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek přispěje k naplnění cílů 

programu; řešení programového projektu může obsahovat i nezbytné činnosti 

základního výzkumu, pokud na ně navazují činnosti aplikovaného výzkumu, 

vývoje nebo inovací, vybraný 

 1. ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené podle tohoto 

zákona, 

 2. veřejnou zakázkou podle zvláštního právního předpisu, 

 3. postupem podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. 

c) strukturální projekt zajišťující aktivity ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

spolufinancované z rozpočtu Evropské unie.“ 

Neakceptováno 
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(4) Předmětem účelové podpory inovací je podpora podle § 23, odst. (3).“ 

Zdůvodnění: 

Pokud jde o zavedení pojmu strukturální projekt, viz zdůvodnění přesunu této 

podpory z institucionální do účelové v zásadní připomínce č. 13 k § 3 odst. 2. 

Pokud jde o nutnost rozdělit předmět účelové podpory na účelovou podporu 

výzkumu a vývoje a na účelovou podporu inovací, viz zdůvodnění v zásadní 

připomínce č. 3 k § 2 písm. c). 

16 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 4 odst. 2: 

Požadavek:  

Výrazně zjednodušit obsah koncepce VaVaI poskytovatele a zkrátit období na 5 

let. 

Zdůvodnění:1 

Koncepci VaVaI poskytovatele tak, jak je v tomto odstavci popsána, lze pro činnosti 

ve vědě a výzkumu na období 7 let stěží odpovědně a smysluplně formulovat. Na 

sedm let dopředu nemá smysl ve vědě a výzkumu do uvedených podrobností 

plánovat (zvláště pak pokud jde o zdroje ze soukromé sféry). Není zřejmé, proč byla 

zvolena délka období odlišná od délky cyklu hodnocení. Není také jasné, jak často 

se tato koncepce bude formulovat či aktualizovat a jak bude vyhodnocována její 

realizace. 

Akceptováno   

17 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 4 odst. 3: 

Akceptováno částečně 
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Požadavek:  

Výrazně zjednodušit obsah dlouhodobé koncepce rozvoje VO a zkrátit období 

na 5 let. 

Zdůvodnění: 

Koncepci rozvoje VO tak, jak je v tomto odstavci popsána, lze pro činnosti ve vědě 

a výzkumu na období 7 let stěží odpovědně a smysluplně formulovat. Na sedm let 

dopředu nemá smysl ve vědě a výzkumu při současné rychlosti vývoje v této oblasti 

do uvedených podrobností plánovat. Není zřejmé, proč byla zvolena délka období 

odlišná od délky cyklu hodnocení. Není také jasné, jak často se tato koncepce bude 

formulovat či aktualizovat a jak bude vyhodnocována její realizace. 

18 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 5 odst. 1: 

Požadavek: 

Vložit jako první nový odstavec tohoto znění: 

„(1) Zřizuje se Vědecká rada České republiky se sídlem v Praze.“ 

a další odstavce přečíslovat. 

Zdůvodnění: 

Mělo by být zřejmé, že Vědecká rada ČR se zřizuje tímto zákonem, podobně jako 

tomu je v zákoně č. 130/2002 Sb. v případě Technologické agentury ČR (která byla 

zákonem č. 130/2002 Sb. teprve zřízena, zatímco Grantová agentura ČR v době jeho 

přijetí již existovala). 

Akceptováno jinak  

19 AV ČR Zásadní připomínka Neakceptováno   
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K § 5 odst. 2: 

Požadavek: 

Vložit nové písmeno b) tohoto znění: 

„b) vydává stanovisko k návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a 

inovace, které předkládá ministerstvo vládě podle § 15.“ 

a dosavadní písmena b – e) se označují jako písmena c – f). 

Zdůvodnění: 

Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace podle § 15 odst. 1 

zahrnuje období 7 let a obsahuje návrh výdajů na daný kalendářní rok, střednědobý 

výhled a dlouhodobý výhled. Jedná se tedy o koncepční a expertní záležitost, ke 

které by se měla vyjadřovat vědecká rada jako koncepční orgán složený z expertů 

pro oblast vědy a výzkumu. Stanovisko vědecké rady k návrhu výdajů státního 

rozpočtu by tedy mělo být součástí materiálu předkládaného ministerstvem vládě, 

jak blíže stanoví hlava III. návrhu zákona. 

20 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 6 – nový odst. 3: 

Požadavek: 

Za odstavec 2 vložit nový odstavec 3 tohoto znění: 

„(3) Způsob činnosti Vědecké rady České republiky upraví její Statut schvalovaný 

vládou a Jednací řád, který schválí Vědecká rada České republiky.“  

Zdůvodnění: 

Je potřebné upravit formu a organizaci činnosti Vědecké rady ČR. 

Akceptováno   
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21 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 9 odst. 6 a 7: 

Požadavek:  

Vypustit odst. 6 a 7 a nahradit je odstavcem, který upraví náležitosti spojené s 

řešením stížností na postup poskytovatele, tj. Grantové agentury ČR: 

Zdůvodnění: 

Odst. 6 a 7 v navržené podobě stanoví nepřijatelné zásady. Je nutné nově 

specifikovat, kdo a jakým způsobem bude řešit stížnosti na postup poskytovatele 

(což bylo dosud odpovědností Kontrolní rady GA ČR). 

Neakceptováno 

22 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 10 odst. 2: 

Požadavek:  

Vložit za písm. a) nová ustanovení písm. b) a c) těchto znění: 

„b) připravuje a schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji, 

c) navrhuje řediteli hodnotitele jednotlivých grantových přihlášek,“;  

dále přeznačit stávající písm. b) na písm. d) a upravit jeho znění následovně: 

„d) stanoví pořadí projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.“ 

Zdůvodnění: 

Ustanovení upravující přípravu a schválení vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu 

a vývoji, jakož i návrh hodnotitelů grantových přihlášek v návrhu chybějí. Úprava 

písm. b) – resp. nově d) – vyplývá ze zapracování připomínky k § 2 písm. q) – resp. 

Akceptováno částečně   
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nově r). 

23  Zásadní připomínka 

K § 16 odst. 2 písm. b): 

Požadavek:  

Upravit ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) na toto znění: 

„b) zabezpečení agendy výzkumu, vývoje a inovací.“ 

Zdůvodnění: 

Podle § 7 odst. 3, písm. a) poskytuje institucionální podporu na výzkumnou 

infrastrukturu (pouze) ministerstvo, takže tato podpora nemůže být závazným 

ukazatelem poskytovatelů. Tím může být položka zabezpečení agendy výzkumu, 

vývoje a inovací, jejíž začlenění mezi závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu na 

VaVaI považujeme za vhodné. 

Neakceptováno  

Předkladatel se domnívá, že počet 

závazných ukazatelů je třeba udržet na 

co nejnižší úrovni. 

24 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 16: 

Požadavek:  

Za odstavec 2 doplnit nový odstavec 3 tohoto znění: 

„(3) Z celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace ministerstva jsou dalšími 

závaznými ukazateli 

a) výdaje Grantové agentury České republiky celkem, 

b) výdaje Technologické agentury České republiky celkem,  

c) institucionální výdaje na výzkumné infrastruktury celkem, 

Akceptováno částečně 

Navrhuje se snížení závazných 

ukazatelů na nezbytné minimum. Pro 

zajištění účelové podpory poskytované 

oběma agenturami se navrhují dva 

nové závazné ukazatele, které se ale 

týkají pouze účelové podpory. 

Institucionální výdaje, které jsou u 

agentur určeny pouze na zabezpečení 

agendy obou agentur podle § 3 odst. 2 

písm. e), závaznými ukazateli nejsou. 
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d) výdaje na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a 

inovacích celkem, z toho institucionální výdaje na mezinárodní spolupráci a 

účelové výdaje na programy programových projektů mezinárodní spolupráce, 

e) institucionální výdaje na zabezpečení agendy výzkumu Vědecké rady České 

republiky.” 

Zdůvodnění: 

Je nutné doplnit závazné ukazatele samotného ministerstva (v § 16 odst. 2 vyňaté 

z ukazatelů ostatních poskytovatelů), které v návrhu zásadně chybí a které musí 

zahrnovat celkové výdaje GA ČR, celkové výdaje TA ČR, celkové institucionální 

výdaje na výzkumné infrastruktury, výdaje na mezinárodní spolupráci České 

republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích a institucionální výdaje na zabezpečení 

agendy výzkumu Vědecké rady České republiky. 

25 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 17 odst. 1: 

Požadavek:  

Doplnit v ustanovení základní náležitosti výkonnostních smluv (pokud není 

záměrem je uvést v prováděcím předpisu). 

Zdůvodnění: 

V předmětném ustanovení chybí návrh vymezení podstatných (pojmových) 

náležitostí těchto smluv – zejména specifikace pojmu „výkon“, hmotněprávní 

stránky, možnosti reagovat na vývoj a měnící se priority výzkumu, úprava procesu 

kontraktace smlouvy a (ne)návaznost na obecná ustanovení o smluvním právu. 

Akceptováno jinak   

Základní náležitosti jsou uvedeny v § 

20 odst. 4. 

26 AV ČR Zásadní připomínka Neakceptováno  
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K § 17 odst. 2, písm. e): 

Požadavek:  

Vypustit písmeno e). 

Zdůvodnění: 

Viz zdůvodnění v zásadní připomínce č. 13 k § 3 odst. 2. 

27 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 17 odst. 2, písm. g) – resp. nově f): 

Požadavek: 

Vypustit slovo „pracovišť“, tj. upravit ustanovení na toto znění: 

„g) činnost Akademie věd České republiky podle § 3 odst. 2 písm. g) Akademií věd 

České republiky.“ 

Zdůvodnění: 

Viz zdůvodnění v připomínce č. 14 k § 3 odst. 2 písm. g) – resp. nově f). 

Akceptováno  

28 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 18písm. a): 

Požadavek: 

Do ustanovení písm. a) vložit slovo „pracoviště“ takto: 

„a) veřejné a státní vysoké školy, pracoviště Akademie věd České republiky, …“ 

Zdůvodnění: 

AV ČR není příjemcem, ale poskytovatelem institucionální podpory. Příjemci 

Akceptováno   
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institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací jsou pracoviště Akademie 

věd České republiky. 

29 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 18 písm. b): 

Požadavek:  

Změnit v § 18 označení písm. a) a b) na odst. 1 a 2 a ustanovení odst. 2 formulovat 

takto: 

„(2) další výzkumné organizace 

a) u kterých poskytnutá institucionální podpora není veřejnou podporou podle 

přímo použitelného předpisu EU, 

b) které jsou uvedeny v seznamu výzkumných organizací podle § 19, 

c) které jsou zřízeny státem nebo zákonem nebo které provádí výzkum a vývoj ve 

veřejném zájmu, tj. 

1. veřejné výzkumné instituce zřízené podle zvláštního právního předpisu, 

2. veřejné a státní vysoké školy zřízené podle zvláštního právního předpisu 

3. organizační složky státu, organizační složky územních samosprávných celků 

nebo organizační jednotky ministerstev zabývajících se výzkumem a vývojem, 

4. příspěvkové organizace zabývající se výzkumem a vývojem nebo 

5. další subjekty zabývající se výzkumem a vývojem ve veřejném zájmu, přičemž 

veřejný zájem je definován poskytovatelem v koncepci výzkumu, vývoje a 

inovací 

Zdůvodnění: 

Neakceptováno   
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Formulace stávajícího ustanovení § 18 písm. b) je nepřehledná a částečně matoucí 

(viz zmínka o nehospodářské činnosti). 

30 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 19: 

Požadavek: 

Do § 19 vložit za odst. 10 nový odst. 11 tohoto znění: 

„(11) Zápis do seznamu nezakládá nárok na institucionální podporu. Její poskytnutí 

je výlučně v pravomoci poskytovatele.“ 

Zdůvodnění: 

Uvedené ustanovení (vyplývající z Nařízení) v návrhu zákona zásadně chybí. 

Akceptováno  

Text vypuštěn  

31 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 19: 

Požadavek: 

Analogicky k § 19 vložit do zákona ustanovení zavádějící seznam výzkumných 

infrastruktur. 

Zdůvodnění: 

Seznam výzkumných infrastruktur, který by měl hrát obdobnou roli jako seznam 

výzkumných organizací, v návrhu zákona zásadně chybí. 

Akceptováno   

Text vypuštěn 

32 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 21 odst. 4 písm. b):  

Akceptováno  
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Požadavek: 

Do ustanovení písm. b) vložit slovo „pracovištěm“, tj. upravit ho takto: 

„b) ... veřejnou nebo státní vysokou školou, pracovištěm Akademie věd České 

republiky, …“ 

Zdůvodnění: 

AV ČR není příjemcem, ale poskytovatelem institucionální podpory. Příjemci 

institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací (resp. uchazeči o ni) jsou 

pracoviště Akademie věd České republiky. 

33 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 21 odst. 6: 

Požadavek: 

V první a druhé větě nahradit slova „do 60 dnů“, resp. „do 60 kalendářních dnů“ 

příslušně slovy „do 30 dnů“, resp. „do 30 kalendářních dnů“. 

Zdůvodnění: 

Lhůta 60 dnů (ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory, resp. od začátku 

roku) na poskytnutí základní institucionální podpory je příliš dlouhá doba (zejména 

pro menší pracoviště závislá na tomto typu podpory). 

Neakceptováno   

Lhůta je uvedena jako maximální. 

Poskytovatel ji může libovolně zkrátit 

dle svých vnitřních podmínek. 

Zkrácení lhůty na polovinu by mohlo 

znamenat, že poskytovatel nebude mít 

žádný (ani minimální) časový prostor 

pro provedení elementárních 

kontrolních úkonů a pro případnou 

úpravu smlouvy nebo rozhodnutí. 

Pro překlenutí této doby je možné 

poskytnout zálohu. Zákon to 

nezakazuje. 

34 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 23 odst. 2:  

Neakceptováno 

Strukturální projekt se neliší od 
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Požadavek: 

Upravit odst. 2 na níže uvedené znění a vložit za odst. 2 nový odst. 3 takto: 

„(2) Účelová podpora výzkumu a vývoje je poskytována na 

a) grantové projekty podle § 3 odst. 3 písm. a) z výdajů Grantové agentury České 

republiky,  

b) programové projekty podle § 3 odst. 3 písm. b) z výdajů poskytovatele, který byl 

ve vládou nebo územním samosprávným celkem schváleném programu 

stanoven, 

c) strukturální projekty podle § 3 odst. 3 písm. c). 

(3) Účelová podpora inovací je poskytována na 

a) podporu určenou inovačním klastrům, 

b) podporu na inovace určenou malým a středním podnikům, 

c) podporu na inovace postupů a organizační inovace, 

přičemž způsobilé náklady a maximální výše podpory jsou stanoveny v článcích 27–

29 Nařízení.“ 

Zdůvodnění: 

Jak již zdůvodněno v připomínkách k § 2 písm. c), k § 3 odst. 2 a k § 3 odst. 3, 

účelovou podporu je nutné v souladu s Nařízením rozdělit na účelovou podporu 

výzkumu a vývoje a na účelovou podporu inovací. 

projektů programových. 

Ad b) nelze vyhovět – jednotlivé 

projekty nejsou schvalovány v rámci 

programu, jsou schvalovány následně 

na základě programu. 

35 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 24: 

Požadavek: 

Neakceptováno   

Viz výše k absenci úpravy inovací 
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Název § 24 "Program výzkumu, vývoje a inovací" upravit na "Program výzkumu a 

vývoje". 

Vložit nový § 25, který zavede pojem „Program inovací“, upraví poskytování 

účelové podpory na tři formy podpory inovací uvedené v § 23 (novém) odst. 3 

(které se velmi liší v podmínkách) a rovněž upraví procedury žádání o tyto formy 

podpory inovací.  

Zdůvodnění: 

Jak již zdůvodněno v připomínkách k § 2 písm. c), k § 3 odst. 2, k § 3 odst. 3 a 

upraveno v připomínce k § 23 odst. 2, účelovou podporu je nutné v souladu s 

Nařízením rozdělit na účelovou podporu výzkumu a vývoje a na účelovou podporu 

inovací. Podporu inovací nelze poskytovat na základě veřejné soutěže, ale o její 

poskytnutí je nutné žádat. 

Pozn.: Po zapracování této připomínky (vložení nového § 25) je nutné 

přečíslovat následující paragrafy zákona. Následné zásadní připomínky se 

vztahují k nepřečíslovaným paragrafům. 

36 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 24 odst. 2: 

Požadavek: 

Upravit třetí větu odstavce na znění: 

„Pokud je poskytovatelem Grantová agentura České republiky nebo Technologická 

agentura České republiky, připraví návrh programu ministerstvo ve spolupráci 

s příslušnou agenturou“. 

Zdůvodnění: 

Akceptováno   
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Podle § 7 ministerstvo není poskytovatelem účelové podpory. Poskytovateli jsou 

podle ustanovení § 8 odst. 1 GA ČR a podle ustanovení § 11 odst. 1 TA ČR.  

37 AV ČR Zásadní připomínka 

K Dílu III, § 28 až 33: 

Požadavek: 

Pojem „veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích“ nahradit ve všech případech 

pojmem „veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji“. 

Zdůvodnění: 

Viz připomínka č. 8 k § 2 písm. q) – resp. nově r). 

Neakceptováno 

38 AV ČR Zásadní připomínka 

K  § 37 odst. 1 a 2: 

Požadavek: 

V § 37 odst. 1 doplnit za písm. b) nové písm. c) takto: 

„c) strukturální projekt,“ 

a z odst. 2 písm. a) vypustit bod 5. 

Zdůvodnění: 

Úpravy navazují na zapracování připomínek k § 3 odst. 2 a k § 3 odst. 3. 

Neakceptováno 

39 AV ČR Zásadní připomínka 

K § 41 odst. 6: 

Požadavek: 

Akceptováno 
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Upravit poslední větu ustanovení na toto znění: 

„... Po provedení hodnocení poskytovatel nebo ministerstvo podle § 17 odst. 2 písm. 

a) uzavře s příslušnou výzkumnou organizací výkonnostní smlouvu dle tohoto 

zákona, která nahrazuje rozhodnutí o poskytnutí podpory vydané podle dosavadních 

právních předpisů.“ 

Zdůvodnění: 

Podle § 17 odst. 2 písm. a) institucionální podporu na rozvoj výzkumné organizace 

poskytuje v první řadě poskytovatel, tj. kompetenčně příslušný orgán, zatímco 

ministerstvo ji poskytuje jen ve výjimečných případech, kdy ji kompetenčně 

příslušný orgán poskytovat nemůže). 

40 AV ČR Doporučující připomínka 

K § 1, úvodnímu odstavci: 

Návrh: 

Doplnit do odkazu 1) na „přímo použitelné předpisy Evropské unie“ Nařízení a 

Rámec. 

Zdůvodnění: 

V odkazu jsou uvedeny pouze články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, které se obecně zabývají (ne)slučitelností podpory s vnitřním trhem EU, a 

nikoli podporou VaVaI. Právním předpisem, který specifikuje podmínky, za kterých 

je podpora z veřejných prostředků slučitelná s vnitřním trhem, pro jednotlivé oblasti 

včetně VaVaI je Nařízení, které je nadřazené našim zákonům. To by mělo být, 

společně s Rámcem uvedeno v odkazu 1). 

Akceptováno jinak    

Byly revidovány všechny odkazy na 

evropskou legislativu. 

41 AV ČR Doporučující připomínka Neakceptováno   
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K § 6 odst. 1: 

Návrh: 

Zvýšit počet členů Vědecké rady ČR (nejméně) na 20 a svěřit jejich jmenování 

Senátu Parlamentu ČR.  

Zdůvodnění: 

15 členů Vědecké rady ČR je příliš nízký počet na to, aby bylo možné zajistit 

základní oborové zastoupení při předpokládaném členství (několika) významných 

osobností veřejného života. (Německá Wissenschaftsrat má 54 členů, britský 

Councilfor Science and Technology 21 členů.) Vyšší počet členů nevadí, protože 

nejde o exekutivní těleso. 

Jmenování Vědecké rady ČR třemi jmenovateli není vhodné, protože může vést ke 

komplikacím, zejména pokud jde o přiměřenost zastoupení různých skupin 

(významných osobností veřejného života a představitelů VaVaI) a pokrytí vědních 

oborů. Doporučujeme svěřit pravomoc jmenovat členy Vědecké rady ČR Senátu 

Parlamentu ČR jako ústavní instituci, která zajišťuje politickou stabilitu a 

kontinuitu. 

42 AV ČR Doporučující připomínka 

K § 6 odst. 3 – resp. nově 4: 

Návrh: 

Za písmeno b) přidat písmena c) a d) tohoto znění: 

„c) pravomocným odsouzením pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti 

majetku,  

d) smrtí.“  

Akceptováno   
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Zdůvodnění: 

Je potřebné doplnit uvedené dva zásadní důvody zániku členství ve Vědecké radě 

ČR. 

43 AV ČR Doporučující připomínka 

K § 7 odst. 1: 

Návrh: 

Doplnit ustanovení odst. 1 na toto znění: 

„(1) Ministerstvo pro výzkum a vývoj (dále jen „ministerstvo“) je ústředním 

správním úřadem odpovědným za oblast výzkumu a vývoje, vědní politiku a 

mezinárodní spolupráci v těchto oblastech.“  

Zdůvodnění: 

Odpovědnost za vědní politiku a mezinárodní spolupráci v oblastech výzkumu a 

vývoje a vědní politiky je ministerstvu svěřena kompetenčním zákonem (viz § 44), 

je ji však vhodné explicitně uvést i v předmětném ustanovení zákona o podpoře 

VaVaI, protože její absence v § 7 navrhovaného zákona by mohla vést k 

nedorozumění. 

Pozn.: Po zapracování zásadní připomínky č. 34 (vložení nového § 25) je nutné 

přečíslovat následující paragrafy zákona. Následné připomínky se vztahují 

k nepřečíslovaným paragrafům. 

Akceptováno   

44 AV ČR Doporučující připomínka 

K Dílu III, § 28 až 33: 

Návrh: 

Díl III podstatně zkrátit a podrobná procedurální ustanovení přesunout do 

Neakceptováno 

Rozsah využití prováděcích právních 

předpisů byl minimalizován. 
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prováděcího předpisu. 

Zdůvodnění: 

Díl III zaujímá 7 stran, většina ustanovení by měla být součástí prováděcího 

předpisu. Podrobný popis zadávací dokumentace do zákona nepatří mimo jiné i 

proto, že obsah zadávací dokumentace může záviset na poskytovateli. 

45 AV ČR Doporučující připomínka 

K § 36 odst. 11 písm. b): 

Návrh: 

Změnit lhůtu pro oznámení zařazení údajů o výsledcích projektů a o výsledcích 

výzkumných organizací do informačního systému VaVaI ze 60 kalendářních dnů na 

30 kalendářních dnů. 

Zdůvodnění: 

Stávající doba je neodůvodněně dlouhá, jde o relikt z minulosti. 

Akceptováno  

46 AV ČR Doporučující připomínka 

K § 36 a § 37: 

Návrh: 

V §36 změnit odkaz na §34 na odkaz na §36. 

V §37 změnit odkaz na §19 na odkaz na §20. 

Zdůvodnění: 

Je nutné opravit chybné odkazy na jiné části textu zákona. 

Akceptováno   
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47 AV ČR Doporučující připomínka 

K § 41 odst. 6: 

Návrh: 

Upravit ustanovení tak, aby vycházelo ze současné reality. 

Zdůvodnění: 

Na výzkumnou infrastrukturu je podle dosavadních platných předpisů poskytována 

účelová, a nikoli institucionální podpora 

Akceptováno 

48 ČMKOS § 2 Vymezení pojmů 

Zcela nesouhlasíme se změnou definic základního výzkumu, aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje 

Nesouhlasíme se zcela chybným vymezením  aplikovaného výzkumu. Je zapotřebí 

otevřeně vyjádřit nesouhlas s ohledem na tu skutečnost, že právě tato forma je 

například  v oblasti ochrany životního prostředí naprosto nenahraditelná. K tomu lze 

navíc dodat, že jde zjevně o zcela „diskriminující“ ustanovení vzhledem ke všem 

veřejným výzkumným institucím, které se ve veřejném zájmu, plně s požadavky 

všech relevantních předpisů platného komunitárního práva snaží o postupné 

zlepšování kvality všech složek životního prostředí  ( zdá se, že tvůrci předlohy 

znají pouze průmyslový výzkum – nikoliv výzkum ve veřejném zájmu, tj. též 

výzkum zaměřený na ochranu a tvorbu životního prostředí a na další činnosti 

nepřinášející okamžitý a snadno prokazatelný zisk). 

Pokládáme za chybné, že není v zákoně definován pojem výzkumný záměr nebo 

jiná forma cíleného dlouhodobého  grantu poskytovaného zřizovatelem či 

ministerstvem na udržení výzkumných činností instituce i v případě že se nepodaří 

prosadit v konkurenci z průmyslovým a základním výzkumem podporu hlavní 

Akceptováno jinak   

K připomínce o obsahu pojmu 

„aplikovaný výzkum“ se uvádí, že 

předkladatel si je rozdílů vědom a 

diskuse o těchto rozdílech trvá od roku 

2000, tedy od doby přípravy nařízení 

vlády č. 88/2000 Sb.  

Předkladatel tedy vyhověl 

požadavkům připomínkových míst 

(anpř. Odboru kompatibility s právem 

EU Úřadu vlády ČR – „Je nežádoucí, 

aby se návrh rozsahem definic 

odchyloval od přímo použitelného 

předpisu, popřípadě Sdělení, a hrozilo 

tak navození zmatečného stavu 

v aplikovatelné právní úpravě.“) 

omezit právní nejistotu poskytovatelů 
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činnosti instituce pokud jde o aplikovaný výzkum v oblastech např. ochrany a 

tvorby životního prostředí a jinde tam kde není možné definovat okamžitý (nebo 

vůbec nějaký) zisk. Granty na jednotlivé projekty získané od agentur nemohou 

pokrýt celý  rozsah hlavních činností instituce a spíše může dojít k jednostrannému 

posunu cílů činnosti směrem k momentálně úspěšným subčinnostem bez ohledu na 

dlouhodobý výhled. Institucionální příspěvek na činnost instituce obvykle kryje ( a 

to zase jen zčásti) pouze nezbytné mandatorní náklady výzkumné instituce (provoz a 

platy provozních pracovníků) v optimálním případě také nezbytné náklady na 

údržbu a inovaci budov a zařízení. Tuto připomínku považuje ČMKOS za 

zásadní.     

a příjemců, pokud jde o pojmy a jejich 

soulad s evropským právem, a definice 

pojmů vyřešil odkazy na přímo 

použitelný předpis EU. Nelze však 

vyhovět požadavku na převzetí pojmů, 

které jsou uvedeny v evropské 

legislativě, a současně zachovat 

rozdílné chápání těchto pojmů 

v českém kontextu. 

Pokud jde o údajně chybějící 

„výzkumný záměr“, v souladu 

s věcným záměrem se institucionální 

podpora na rozvoj výzkumné 

organizace poskytuje za podmínek 

stanovených tímto zákonem (zejména 

§ 18 a 20 odst. 5). Proto poznámka, že 

„není v zákoně definován 

pojem výzkumný záměr nebo jiná 

forma cíleného dlouhodobého  grantu 

poskytovaného zřizovatelem či 

ministerstvem na udržení výzkumných 

činností instituce“ se nezakládá na 

pravdě. 

49 ČMKOS § 5,6 – Vědecká rada ČR 

Návrh je vnitřně rozporný – pro funkci expertního orgánu je obsazení rady příliš 

úzké, protože expertní funkce by vyžadovaly odborné poradní sbory, s nimiž návrh 

Neakceptováno   
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nepočítá. V zásadě jde o orgán vznikající na politickém půdorysu s převažujícím 

charakterem jakéhosi kádrového grémia. Jde zjevně o pokus nahradit některé funkce 

dosavadní Rady VVI, které je třeba po vzniku nového ministerstva považovat za 

nadbytečné. Požadujeme z návrhu vypustit nebo přepracovat jako čistě expertní 

orgán vlády, jmenovaný vládou na základě návrhů vysokoškolských reprezentací, 

AV ČR a aplikační sféry. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

50 ČMKOS § 8,9,10 – Grantová agentura ČR 

Ve srovnání  se zněním dosavadního zákona č.130/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, dochází ke změně vedení, dosavadní předseda je nahrazen ředitelem a 

sama Grantová agentura se nově stává správním úřadem. Nově je řediteli dána 

pravomoc upravit strukturu poradních orgánů agentury vnitřními předpisy. Nově je 

zřízena grantová rada jmenovaná ministrem. Celkově je v návrhu struktura i na ní 

vázané rozhodovací procesy popsány mnohem méně transparentně, než tomu bylo 

v textu stávajícího zákona a to přesto, že průběh výběrových řízení je v obecných 

rysech upraven v § 32 návrhu zákona. Tuto připomínku považuje ČMKOS za 

zásadní. 

Neakceptováno 

51 ČMKOS § 11,12,13 – Technologická agentura 

I v těchto ustanoveních trpí zákon obdobně nízkou transparentností, jak je uvedeno 

v připomínce k § 8,9,10 pro GAČR. Tuto připomínku považuje ČMKOS za 

zásadní. 

Neakceptováno   

52 ČMKOS § 20 – Hodnocení výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur 

Otázka metodiky je pro objektivitu a vypovídací schopnost procesu hodnocení 

mimořádně závažná a dosud není uspokojivě vyřešena. Poslední návrh metodiky byl 

předložen vládě a schválen přes závažné výhrady reprezentací vysokých škol.  Proto 

Neakceptováno   

Předkládání materiálů vládě se řídí 

jednacím řádem vlády a není zapotřebí 

proces upravovat zákonem. 
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je třeba požadovat, aby zákon stanovil povinnost projednat návrh metodiky 

s reprezentacemi vysokých škol, AV ČR a dalších příjemců podpory před 

předložením vládě. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

53 ČMKOS § 21 - Poskytnutí institucionální podpory 

Odst. (4) Předpokládá se poskytovatelem schválená dlouhodobá koncepce rozvoje 

výzkumné organizace. Jak tento požadavek souvisí s dlouhodobým záměrem, který 

podle vysokoškolského zákona veřejné vysoké školy zpracovávají na období pěti 

let, a který jako integrální součást obsahují dlouhodobou strategii výzkumu? viz 

např. 

https://www.muni.cz/media/docs/1110/Dlouhodoby_zamer_MU_2016_2020.pdf, 

navíc provázanou  se strategií rozvoje výuky. Předkladatel by měl v návrhu 

existenci těchto dokumentů zohlednit a nezatěžovat vysoké školy požadavkem na 

tvorbu nadbytečných dokumentů. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Vysvětleno 

Část textu dlouhodobého záměru 

vysoké školy, která popisuje rozvoj 

vysoké školy jako výzkumné 

organizace, se samozřejmě může 

použít, avšak pouze tehdy, pokud 

splňuje požadavky tohoto ustanovení.  

54 ČMKOS § 32 - Přijímání a hodnocení návrhů projektů 

Odst. (11) na rozhodnutí poskytovatele podle odstavců 4a 8 se nevztahuje správní 

řád. Není jasné, v jakém smyslu jsou v návrhu zákona Grantová agentura ČR a 

Technologická agentura deklarovány jako správní úřady a přitom jejich zásadní 

rozhodnutí nemají povahu rozhodnutí správních. Z návrhu nevyplývá, jaké 

prostředky má uchazeč k revizi rozhodnutí poskytovatele, pokud se domnívá, že 

bylo rozhodnuto nesprávně. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Neakceptováno 

Existuje stejně jako dosud možnost 

soudního přezkoumání. Určitá 

pravomoc je dána řediteli agentury (§ 

9 a 11). 

55 ČMKOS § 35 - Informační systém výzkumu, vývoje a inovací 

Z návrhu není zřejmé kdo je provozovatelem informačního systému a kdo je jeho 

správcem- Ačkoli ze zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné 

správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů plyne, že 

Akceptováno 

Viz § 34 odst. 3. 
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správcem by mělo být ministerstvo, mělo by to být v návrhu uvedeno. Tuto 

připomínku považuje ČMKOS za doporučující. 

56 GA ČR Zásadní připomínka: 

K schválenému věcnému záměru a návrhu zákona jako celku. Předložený návrh 

zákona v porovnání se schváleným věcným záměrem zákona o podpoře výzkumu, 

vývoje a inovací, který byl schválen vládou dne 24. 8. 2016, vykazuje zásadní 

změny. Schválený věcný záměr sliboval jako hlavní argument pro přípravu zcela 

nového právního předpisu, že jeho systematika, terminologie i jednoznačnost 

klíčových ustanovení bude odpovídat aktuálním potřebám adresátů právních norem 

(bude „uživatelsky komfortním“), jakož i zejména potřebám rozvoje systému 

výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Nový zákon měl na rozdíl od případné novely 

umožňovat komplexnost řešení předmětné problematiky při respektování požadavků 

na přehlednost a srozumitelnost právní úpravy. Pro vytvoření zcela nového zákona o 

podpoře výzkumu, vývoje a inovací měla svědčit i zastaralá struktura současného 

zákona č. 130/2002 Sb. Jako hlavní cíle úpravy byly předpokládány zejména tyto 

kroky: 

a. vymezit nově základní právní rámec pro poskytování veřejné podpory na 

VaVaI v souladu s evropskými předpisy– využít pojmy z přímo použitelných 

předpisů EU a tím sjednotit užívanou terminologii, vymezit všechny subjekty 

působící v systému VaVaI, nastavit kontrolní a sankční mechanismy, 

specifikovat podmínky, zásady a kritéria pro poskytování podpory tak, aby 

zajišťovaly výrazně lépe než dosavadní pravidla rozvoj a udržitelnost celého 

systému VaVaI,  

b. zavést nové kategorie podpory dle přímo použitelných předpisů EU a nastavit 

principy a pravidla jejich využívání, zejm. musí být legislativně vyřešena 

absence důkladnější úpravy inovací v systému státní podpory VaVaI. 

Neméně důležité bude vytvořit s tím související funkční, ověřený a 

kontrolovaný registr relevantních inovačních výstupů.   

Akceptováno  
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c. zjednodušit procesy a snížit administrativní náročnost při poskytování 

podpory, odstranit, resp. vyvarovat se nedostatkům zjištěným v průběhu 

dosavadní již více než dvanáctileté aplikační praxe,  

d. zrevidovat současný systém státní správy VaVaI, stanovit nové kapacity 

státní správy a administrativní podpory koordinace a řízení VaVaI, precizovat 

vymezení pravomocí jednotlivých správních úřadů, vytvoření centrálního 

úřadu odpovědného za většinu oblastí VaVaI, resp. vytvoření nového úřadu, 

který bude odpovědný za ty oblasti VaVaI, které nejsou svěřeny žádnému 

ústřednímu orgánu státní správy, ale spočívají na závazném rozhodnutí vlády 

ČR,  

e. zavést hodnocení kvality výstupů a kvality institucí,  

f. příprava návrhů výdajů státního rozpočtu na VaVaI se stanovením 

dlouhodobého závazného rámce a provázáním na strategické dokumenty,  

g. vytvořit integrovaný interaktivní informační systém VaVaI s uživatelsky 

přívětivým rozhraním, možnostmi inteligentního vyhledávání, stejnou 

logikou prezentování dat a provázaností na další vnitřní databáze. 

Při porovnání předloženého návrhu s těmito cíli je patrné, že žádný z těchto 

předpokladů nebyl funkčně naplněn. Návrh nejenže neobsahuje komplexní a 

moderní úpravu VaVaI, včetně nové systematiky zákona, neobsahuje ani komplexní 

úpravu inovací, vazbu na již komplexně zpracovaný nový systém metodiky 

hodnocení organizací, a zejména ani nezapracovává nové kategorie podpory a další 

instituty z přímo použitelných modernizovaných předpisů Evropské unie v oblasti 

veřejné podpory. Při porovnání navrhované struktury zákona se stávající úpravou 

zák. č. 130/2002 Sb. je patrná právě minimální změna úpravy, kterározhodně 

neodůvodňuje předložení zcela nového právního předpisu. 

57 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 2, písm. d) - základním výzkumem se rozumí teoretická nebo experimentální 

práce prováděná zejména za účelem získání nových poznatků o základních 

principech jevů a pozorovatelných skutečností, která není zaměřena na uplatnění 

Akceptováno  

Vyřešeno odkazem na přímo 

použitelný předpis EU. 
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nebo využití v praxi.  

K § 2, písm. e) - aplikovaným výzkumem se rozumí teoretická a experimentální 

práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo 

podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. 

Požadujeme sjednotit definice dle zákona a GBER, resp. doporučujeme, aby na 

existující definice dle GBER zákon odkázal. 

Zdůvodnění připomínky: 

GBER používá pojem „přímé komerční uplatnění nebo využití v praxi“. Vzniká tak 

otázka proč se má definice základního výzkumu podle zákona lišit od přímo 

použitelného nařízení GBER. Zákon č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

řešil tuto definici přímým odkazem na GBER. Z důvodů právní jistoty doporučujeme 

sjednotit veškeré definice podle zákona a GBER. 

Zákon č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů začleňoval pod aplikovaný 

výzkum rovněž průmyslový výzkum a experimentální vývoj a to alespoň odkazem na 

GBER. Jestliže důvodová zpráva vysvětluje, proč se na místo termínu „průmyslový 

výzkum“ dle GBER používá jeho českého ekvivalentu „aplikovaný výzkum“, tak 

nevysvětluje vypuštění českého termínu „průmyslového výzkumu“ a kategorie 

„experimentálního vývoje“ z aplikovaného výzkumu.   

58 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 2, písm. w) – definice způsobilých nákladů. 

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

podpůrný personál, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o 

Akceptováno jinak   
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vysokých školách 

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, 

Požadujeme upřesnit jednotlivé složky osobních nákladů a upřesnit bod 4. 

Zdůvodnění připomínky: 

V současné době dochází k nejasnostem, jaké složky osobních nákladů může 

poskytovatel v souladu se zákonem stanovit jako způsobilé v jednotlivých soutěžích. 

59 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 2, písm. m) - příjemcem se rozumí uchazeč, v jehož prospěch bylo o 

poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto a s nímž je uzavřena smlouva o 

poskytnutí podpory nebo vydáno rozhodnutí. 

Požadujeme nahradit „rozhodnutí“ vhodnějším ekvivalentem.  

Zdůvodnění připomínky: 

Nahradit „rozhodnutí“, které tíhne spíše k správnímu řádu, např. „výběrem“ na 

základě veřejné soutěže či veřejné zakázky. 

Neakceptováno 

60 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 2, písm. o) - programem výzkumu, vývoje a inovací se rozumí soubor věcných, 

časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů - základního 

výzkumu… 

Akceptováno   
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Rozpor s § 3 odst. (3) písm. a). 

Požadujeme ponechat rozdělení na programy a skupiny grantových projektů, 

které by zachovaly tuto odlišnost pro základní výzkum. 

Zdůvodnění připomínky: 

Cíle a způsob řešení si v grantovém projektu základního výzkumu příjemce určuje 

podle §3 odst. 3 písm. a) sám, zatímco na tomto místě se říká, že tyto cíle vyhlašuje 

poskytovatel. Jedná se o rozpor a možnost budoucích sporů. Nová definice 

programu nereflektuje a ani nemůže reflektovat specifika základního výzkumu, která 

byla vymezena v zákoně č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů tzv. institutem 

„skupiny grantových projektů“. Skupiny grantových projektů vyhlašuje poskytovatel 

a v jeho rámci si cíle a způsoby řešení stanovuje příjemce.  

61 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 2, písm. o) – pojem „program“ – uplatněn, jak pro základní, tak aplikovaný 

výzkum. 

Požadujeme ponechat „skupinu grantových projektů“.   

Zdůvodnění připomínky: 

Zavádí se pojem „program“, který se uplatňuje jak pro základní, tak aplikovaný 

výzkum. Doposud, dle znění zákona č.130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, byl 

přitom program používán pouze pro aplikovaný výzkum. Základní výzkum se 

uskutečňoval v rámci tzv. skupin grantových projektů, kde si samotní vědci cíle a 

způsoby stanovovali sami v této skupině tj. „bottom up“ oproti programu, kde 

příjemce vyjadřoval, jak přispěje k naplnění cílů, programu, které stanovoval 

poskytovatel, tedy opačně „bottomdown“. Ani v důvodové zprávě není přesvědčivě 

Akceptováno jinak  
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vysvětleno, proč se opouští tento zavedený pojem a způsob, který činí rozdíl mezi 

základním a aplikovaným výzkumem.  

62 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 2, písm. p) – projekt výzkumu, vývoje a inovací – dále jen „výzkumný 

projekt“. 

Požadujeme sjednotit pojmy používané v návrhu zákona. 

Zdůvodnění připomínky: 

Dochází k nové definici tzv. „výzkumného projektu“, který se pak následně v textu 

příliš nevyužívá a místo toho se využívají pojmy „grantový projekt“, „programový 

projekt“ (definované v § 3 odst. 3 písm. a) a b) aniž by se u nich vytvořila 

legislativní zkratka) a pouhý pojem „projekt“. Následně se v návrhu zákona na řadě 

míst vyskytuje pojem „projekt“ u kterého není jasné, zda se jedná o výzkumný 

projekt, grantový nebo programový projekt nebo o úplně jiný projekt. Žádáme o 

sjednocení těchto termínů, aby nevyvolávaly právní nejistotu. Např. v §§ 10 odst. 2 

písm. b); 11odst. 2 písm. c); 11 odst. 3 písm. b); 12 odst. 5; 12odst. 6; 15odst. 4; 24 

odst. 3 písm. i), 24 odst. 5, 25 odst. 1,2,3,6,7,8,10,12 atd.   

Akceptováno   

63 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 3, odst. (3), písm. a) - Předmětem účelové podpory je grantový projekt, kterým 

se rozumí výzkumný projekt v základním výzkumu, ve kterém příjemce cíle a 

způsoby řešení stanovuje sám.11 

Doporučení zavést legislativní zkratku. 

Zdůvodnění připomínky: 

Neakceptováno   
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Doporučujeme zavést legislativní zkratku (dále jen „grantový projekt“) a tuto 

zachovávat v příslušných ustanoveních zákona a striktně odlišovat od podobných 

pojmů, aby nedocházelo k nejasnostem. 

64 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 3, odst. (3), písm. b) - Předmětem účelové podpory je programový projekt, 

kterým se rozumí výzkumný projekt, ve kterém příjemce vyjadřuje, jakým 

způsobem a za jakých podmínek přispěje k naplnění cílů programu… 

Doporučení zavést legislativní zkratku. 

Zdůvodnění připomínky: 

Doporučujeme zavést legislativní zkratku (dále jen „programový projekt“) a tuto 

zachovávat v příslušných ustanoveních zákona a striktně odlišovat od podobných 

pojmů, aby nedocházelo k nejasnostem.   

Neakceptováno   

65 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 3, odst. (3), písm. b) - …řešení programového projektu může obsahovat i 

nezbytné činnosti základního výzkumu… 

Požadujeme vymezení pojmu „orientovaný základní výzkum“ a způsobu 

podpory projektů zaměřený na orientovaný základní výzkum. 

Zdůvodnění připomínky: 

Dle našeho názoru jde o tzv. orientovaný základní výzkum, tj. základní výzkum 

prováděný jako předem určená součást aplikovaného výzkumu a tedy orientovaný. 

Bylo by vhodné to vymezit. 

Neakceptováno   
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66 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 3, odst. (3), písm. b), body 1-3. - Předmětem účelové podpory je programový 

projekt, kterým se rozumí výzkumný projekt, ve kterém příjemce vyjadřuje, jakým 

způsobem a za jakých podmínek přispěje k naplnění cílů programu; řešení 

programového projektu může obsahovat i nezbytné činnosti základního výzkumu, 

pokud na ně navazují činnosti aplikovaného výzkumu, vývoje nebo inovací; 

vybraný 

1. ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené podle tohoto 

zákona, 

2. veřejnou zakázkou podle zvláštního právního předpisu, 

3. postupem podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. 

Požadujeme doplnit, na základě čeho se poskytuje podpora grantovému 

projektu. 

Zdůvodnění připomínky: 

Proč toto neplatí pro grantový projekt? Nemělo by to samé být uvedeno i u 

grantového projektu nebo ten snad nebude vybírán obdobnými způsoby? 

Neakceptováno   

Grantový projekt nemůže být vybrán 

v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku. 

67 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 3, odst. (3), písm. b), body 1-3. - Předmětem účelové podpory je programový 

projekt, kterým se rozumí výzkumný projekt, ve kterém příjemce vyjadřuje, jakým 

způsobem a za jakých podmínek přispěje k naplnění cílů programu; řešení 

programového projektu může obsahovat i nezbytné činnosti základního 

výzkumu, pokud na ně navazují činnosti aplikovaného výzkumu, vývoje nebo 

Neakceptováno   
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inovací; 

Rozpor s definicí programu. 

68 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 4, odst. (1) - Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky je 

dokument schvalovaný vládou,… 

Chybí vymezení odpovědnosti za tento dokument. 

Zdůvodnění připomínky: 

Jedná se o tzv. základní strategický dokument ve smyslu § 7 odst. 2 písm. a) 

navrhovaného zákona?  Není jasně stanoveno, kdo je odpovědný za vytvoření tohoto 

dokumentu a kdo je předkládá vládě. 

Neakceptováno   

Je uvedeno v § 7 odst. 2 písm. a). 

69 GA ČR Zásadní připomínka: 

§ 5, odst. (1), písm. d) – VR ČR projedná návrhy na jmenování ředitele GA ČR. 

Požadujeme uvést, kdo tyto návrhy na jmenování ředitele GA ČR Vědecké 

radě České republiky předloží. 

Zdůvodnění připomínky: 

Není jasné, kdo bude návrhy na ředitele GA ČR Vědecké radě ČR předkládat. 

Akceptováno jinak   

70 GA ČR Zásadní připomínka: 

Úprava textu § 5, odst. (1), písm. e), neboť zde není jasné, co jsou „další orgány“ 

GA ČR a TA ČR. 

Akceptováno   
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V § 5, odst. (1), písm. e) požadujeme nahradit textem „navrhuje ministrovi pro 

výzkum a vývoj kandidáty do grantové rady a vědecké rady Grantové agentury 

České republiky a do projektové rady a výzkumné rady Technologické agentury 

České republiky“. 

Zdůvodnění připomínky: 

Vzhledem k tomu, že materiál používá termín „další orgány GA ČR“ výlučně pro 

grantovou radu GA ČR a vědeckou radu GA ČR (§10), resp. termín „další orgány 

TA ČR“ výlučně pro projektovou radu TA ČR a výzkumnou radu TA ČR (§13), je 

logické tyto orgány uvést již explicitně v §5, odst. (1), písm. e). 

Termín „další“ zde považujeme za nevhodný, nepřispívající ke srozumitelnosti textu. 

Text návrhu zákona navíc ještě používá znovu termín „další“ při označení „další 

odborné poradní orgány“ (§9, odst. (4)) s tím, že grantová rada je nejvyšším 

odborným poradním orgánem. Takže grantová rada je dalším orgánem, který 

koordinuje činnost dalších odborných poradních orgánů. To považujeme za obtížně 

srozumitelné i z jazykového hlediska. 

71 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 6, odst. (1), písm. a) – chybí kritéria výběru členů VR. 

Požadujeme upřesnit, na základě čeho budou členové vybráni. 

Neakceptováno   

72 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 6, odst. (3) – zánik před uplynutím funkčního období.  

Požadujeme rozšířit důvody zániku členství. 

Akceptováno   
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Zdůvodnění připomínky: 

Jen restriktivně vzdání se a odvolání, jestliže se po dobu jednoho roku neúčastnil 

činnosti Vědecké rady České republiky? Tímto jsou vyloučeny jiné důvody pro 

odvolání? 

73 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 7, odst. (2), písm. d) 

Požadujeme sjednotit pojmy v § 4 a v § 7 (základní koncepční materiály). 

Zdůvodnění připomínky: 

Rozumí se termínem „základní koncepční dokumenty“ koncepční dokumenty dle § 4 

navrhovaného zákona nebo něco jiného? 

Akceptováno jinak   

74 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 7, odst. (5), písm. a) - Ministerstvo dále a) plní úkoly nadřízeného správního 

orgánu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České 

republiky. 

Požadujeme vysvětlení, v čem je současná struktura orgánů těchto agentur 

nevyhovující. 

Zdůvodnění připomínky: 

BYLO SOUČÁSTÍ PŘIPOMÍNEK K VĚCNÉMU ZÁMĚRU – v předloženém 

materiálu není uvedeno zdůvodnění, zda navrhovaná snaha o přiblížení struktury 

orgánů agentur standardnímu správnímu orgánu je v případě agentur skutečně 

žádoucí a prospěšná a v čem je současná struktura orgánů těchto agentur 

Neakceptováno   

Grantová agentura České republiky 

stane správním orgánem a bude 

začleněna do státní správy výzkumu, 

vývoje a inovací. Proto nemůže mít 

stávající strukturu. Struktura se však 

změní pouze v míře nezbytně nutné. 
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nevyhovující. 

Poskytnutí dotace rozhodnutím je podle § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, z režimu správního řízení vyloučeno, 

přičemž správnímu řádu dle našeho názoru nepodléhá ani řada dalších aktivit 

agentur (např. příprava a realizace programů a projektů, hodnotící činnost, 

zpracovávání návrhu výdajů apod.). 

75 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 7, odst. (5), písm. c) - Ministerstvo dále schvaluje koncepci výzkumu, vývoje a 

inovací GAČR a TAČR. 

Požadujeme vyjasnit, kdo zpracovává, předkládá a schvaluje koncepci agentur 

jako poskytovatelů. 

Zdůvodnění připomínky: 

V návrhu zákona je rozpor, neboť v § 4, odst. 2 je uvedeno, že koncepci výzkumu, 

vývoje a inovací poskytovatele schvaluje vláda. 

Neakceptováno  

76 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 7, odst. (5), písm. e) – Ministerstvo připravuje programy účelové podpory 

výzkumu a vývoje uskutečňované Grantovou agenturou České republiky a 

Technologickou agenturou České republiky. 

Požadujeme vyjasnit, kdo zpracovává, předkládá a schvaluje programy a SGP 

agentur jako poskytovatelů. 

Neakceptováno   
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Zdůvodnění připomínky: 

Změna v dosavadních kompetencích, je v rozporu s podaným věcným záměrem. 

Příprava a návrh SGP, resp. programů je v kompetenci poskytovatele. 

77 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 8 - Grantová agentura České republiky, § 11 Technologická agentura České 

republiky 

§ 8, odst. (1) - GAČR je správním úřadem? 

§ 11, odst. (1) - TAČR je správním úřadem? 

Absence některých skutečností, jako je sídlo, správce rozpočtové kapitoly, 

zastupující orgán.  

Požadujeme doplnit sídlo, správce rozpočtové kapitoly, zastupující orgán. 

Pokud má být nově správcem rozpočtové kapitoly ministerstvo, požadujeme 

doplnit, že výdaje GA ČR a TA ČR budou v rámci rozpočtové kapitoly 

závaznými ukazateli. 

Zdůvodnění připomínky: 

Sídlem už nemusí být Praha?  

Pokud je nově správcem rozpočtové kapitoly ministerstvo, požadujeme doplnit, že 

výdaje GA ČR a TA ČR jsou v rámci rozpočtové kapitoly závaznými ukazateli.  

Požadujeme doplnit, který orgán zastupuje GAČR navenek a jedná jejím jménem ve 

Akceptováno   
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všech jejích věcech. 

78 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 8, odst. (2) GAČR je organizační složkou státu a účetní jednotkou. 

Požadujeme vyjasnit a doplnit, jakým způsobem může dojít ke sjednocení 

organizačního, personálního a vnitřního zabezpečení a jaké to přinese úspory. 

Zdůvodnění připomínky: 

V důvodové zprávě jsou na str. 31 v bodě efektivita popsána úspora nákladů, když v 

návrhu zákona je uvedeno, že GA ČR bude organizační složkou a účetní jednotkou 

(samostatnou účetní jednotkou a hospodaří samostatně s účelovými a 

institucionálními prostředky přidělenými zákonem o státním rozpočtu. Sídlem 

Grantové agentury je Praha). Zde je tedy rozpor, jakým způsobem může dojít ke 

sjednocení organizačního, personálního a vnitřního zabezpečení. 

Důvodová zpráva byla přepracována.  

79 GA ČR Zásadní připomínka: 

Chybí vyjmenování orgánů GA ČR.  

Požadujeme explicitní vyjmenování orgánů GA ČR do nového § 8 odst. (4).  

Navrhovaný text § 8, odst. (4): „Orgány Grantové agentury České republiky jsou 

ředitel, grantová rada a vědecká rada Grantové agentury České republiky.“ 

§9, odst. (1) - V čele Grantové agentury České republiky je ředitel? 

 

Požadujeme upřesnit, zda je ředitel statutárním zástupcem 

Akceptováno   
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Zdůvodnění připomínky: 

Jestliže na čele GA ČR má stát ředitel GA ČR (§9) a mají-li grantová rada a 

vědecká rada GA ČR být „dalšími orgány GA ČR“ (§10), pak je zřejmé, že ředitel 

GA ČR je také orgánem GA ČR. Je tedy nutné před jejich uvedením v §9 a § 10 tyto 

orgány vyjmenovat. 

Je tedy ředitel statutárním zástupcem GA ČR? 

80 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 9, odst. (3) - Služební orgán jmenuje ředitele GA ČR. Není specifikováno, co je 

služební orgán. 

Požadujeme upřesnit, sjednotit a zdůvodnit. 

Zdůvodnění připomínky: 

V důvodové zprávě i ve vládou schváleném věcném záměru zákona je uvedeno, že 

ředitele GA ČR jmenuje ministr výzkumu, vývoje a inovací. 

Akceptováno  

81 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 9, odst. (5) – ředitel GA ČR rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí 

podpory…  

 

Požadujeme sjednotit a upřesnit formulace: je ředitel statutárním orgánem a 

agentura poskytovatelem. 

Zdůvodnění připomínky: 

Neakceptováno 
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Dle zákona 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - o uzavření smluv o 

poskytnutí podpory rozhoduje předsednictvo Grantové agentury České republiky, 

které je výkonným orgánem Grantové agentury České republiky. 

82 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 9, odst. (5) – ředitel GA ČR rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí 

podpory…  

Požadujeme jasně a nezpochybnitelně definovat role a postavení ministerstva a 

agentur. 

Agentura je poskytovatelem. 

Ředitel je statutárním zástupcem. 

Specifikace míst, kde je toto postavení agentur zpochybněno: § 7, § 8, § 9, § 10, 

§ 14, § 24, § 32. 

Pokud nebude přesně a jasně uvedeno, že agentura je poskytovatelem, pak se 

zákon stává nesrozumitelným a neaplikovatelným. 

Neakceptováno   

83 GA ČR Zásadní připomínka: 

Nereálnost formulace § 9, odst. (6) a (7).  

Požadujeme odst. (6) a (7) odstranit. 

Možnost „rozhodnout v rozporu s doporučením odborného poradního orgánu“ je 

řešena v § 32, odst. (8). 

Odst. (7) - … ředitel Grantové agentury České republiky již není stanoviskem 

Neakceptováno   
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grantové rady Grantové agentury České republiky vázán. – Netransparentní 

opatření. 

Zdůvodnění připomínky: 

Není jasné, na základě čeho ředitel uvedenou skutečnost zjistí. 

Pokud podle § 9, odst. (6) ředitel GA ČR „vyzve grantovou radu Grantové agentury 

České republiky k jednání ke stanovení nového pořadí grantových projektů, a 

odstranění nedostatků, které uvede v této výzvě“ znamená to, že by se k takovému 

stanovení nového pořadí grantových projektů musela celá soutěž opakovat. To by 

zcela paralyzovalo vyhlášenou veřejnou soutěž. Jinak než opakováním veřejné 

soutěže nelze nové pořadí grantových projektů stanovit, neboť to je dáno odbornou 

kvalitou návrhů projektů. 

Pokud by po skončení hodnotící lhůty vyšlo najevo, že „v procesu přijímání a 

hodnocení návrhů grantových projektů bylo postupováno v rozporu s příslušnými 

ustanoveními zákona, popřípadě v rozporu s ustanoveními vnitřních předpisů 

vydaných v návaznosti na ně, a tento postup měl prokazatelný vliv na stanovení 

pořadí grantových projektů grantovou radou Grantové agentury České republiky“, 

pak je opravdu nutné celou soutěž opakovat. To nemůže vyřešit sama grantová rada. 

K takovému zjištění by ale zřejmě došlo na základě stížnosti po skončení hodnotící 

lhůty, tedy po vyhlášení výsledků veřejné soutěže. Takovou stížnost by bylo nutné 

prověřit a oprávněnost stížnosti prokázat. To by mělo být v náplni práce kontrolního 

útvaru ministerstva (po zrušení kontrolní rady GA ČR). V tomto případě by platilo, 

že do vyřešení takové stížnosti by nebylo možné vyhlášené pořadí projektů 

považovat za platné a v případě oprávněnosti takové stížnosti by bylo nutné celou 

soutěž opakovat. 
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Zrušení veřejné soutěže (před jejím započetím či v průběhu soutěžní lhůty) řeší § 33. 

Nicméně neřeší situaci po skončení hodnoticí lhůty, což by byl výše uvedený případ. 

84 GA ČR Zásadní připomínka: 

Požadujeme přejmenování § 10 na „Grantová rada a vědecká rada Grantové 

agentury České republiky“, resp. §13 na „Projektová rada a výzkumná rada 

Technologické agentury České republiky“. 

Zdůvodnění připomínky: 

V návaznosti na předchozí připomínky je přejmenování odstavců nezbytné a přispěje 

k větší srozumitelnosti textu. 

Pak je nutné vypustit odst. (1) v § 10 a odst. (1) v § 13. 

Akceptováno   

85 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 10, odst. (2) -nedostatečně vymezuje pravomoc a odpovědnost grantové 

rady a omezuje bezdůvodně funkční období členů grantové rady. 

§ 10, odst. (2) by měl znít:  

„(2) Grantová rada Grantové agentury České republiky jako nejvyšší odborný 

poradní orgán poskytovatele 

a) navrhuje řediteli způsob výběru členů a složení dalších odborných poradních 

orgánů, koordinuje a metodicky vede jejich činnost, 

b) připravuje a schvaluje podmínky vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji 

a inovacích, 

Akceptováno   
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c) stanoví pořadí projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. 

Grantová rada Grantové agentury České republiky má 5 členů, které z kandidátů 

navržených Vědeckou radou České republiky jmenuje ministr pro výzkum a vývoj. 

Funkční období členů grantové rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě 

po sobě následující funkční období.“ 

Požadujeme doplnit. 

Zdůvodnění připomínky: 

Grantová rada má být nejvyšším odborným poradním orgánem GA ČR jako 

poskytovatele. Musí tedy nést odbornou odpovědnost nejen za způsob výběru členů, 

ale i za složení odborných poradních orgánů. Rovněž musí jejich činnost nejen 

koordinovat, ale i metodicky řídit.  

Dále do činnosti grantové rady náleží příprava vyhlášení veřejných soutěží ve 

výzkumu, vývoji a inovacích. 

Není nikde uveden důvod, proč by neměla existovat možnost, aby členové grantové 

rady mohli být jmenování na dvě po sobě jdoucí funkční období (jak je tomu v 

takových a podobných případech obvyklé – viz např. funkční období členů Vědecké 

rady ČR). 

Odst. (2), písm. b) - Není vyjasněn vztah tohoto ustanovení k ustanovení § 32 odst. 8 

navrhovaného zákona v tom smyslu, že není jasné, zda nejvyšší poradní orgán GA 

ČR, tedygrantová rada GA ČR může rozhodnout v rozporu s doporučením 

odborného poradního orgánu dle § 32 odst. 8 a jaký je zde vztah těchto dvou 

ustanovení. 
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Nikde není definováno, kdo je poskytovatel. 

Nikde není definováno, co jsou odborné poradní orgány. Kdo kontroluje jejich 

činnost. 

86 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 14 -  v souladu s § 14 je GAČR jiný správní úřad. Je GAČR i rozpočtovou 

kapitolou? Kdo bude správcem příslušné rozpočtové kapitoly?  

Požadujeme upřesnit. 

Pokud je nově správcem rozpočtové kapitoly ministerstvo, požadujeme doplnit, že 

výdaje GA ČR a TA ČR jsou v rámci rozpočtové kapitoly závaznými ukazateli. 

Neakceptováno   

87 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 21, odst. (2), odkaz 17 – opravit neplatný právní předpis. 

Stejně tak u § 26, odst. (2), písm. a) a d), bod 2 a §29 odst. (3). 

Zdůvodnění připomínky: 

Vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat již neplatí a byla 

nahrazena vyhláškou č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat. 

Akceptováno   

88 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 21, odst. (4) – výkonnostní smlouva. 

Požadujeme určení charakteru smlouvy. 

Akceptováno   

Je určen veřejnoprávní charakter (§ 17 

odst. 1). 
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Zdůvodnění připomínky: 

Jaký bude mít výkonnostní smlouva charakter (soukromoprávní nebo veřejnoprávní) 

a čím se bude podpůrně řídit? 

89 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 21, odst. (6) – povinnost poskytovatele začít poskytovat podporu v prvním roce 

řešení do 60 dnů ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory. 

Doplnit postup poskytnutí podpory na základě výkonnostní smlouvy, 

výkonnostní smlouva není rozhodnutí o poskytnutí podpory. 

Zdůvodnění připomínky: 

Jak se postupuje v případě, že se nevydává rozhodnutí, ale je uzavřena výkonnostní 

smlouva? 

Akceptováno 

90 GA ČR Zásadní připomínka 

K § 21, odst. (6), (7) - Název paragrafu je „Poskytnutí institucionální podpory“, 

přičemž se zde řeší i poskytování účelové podpory. 

Požadujeme upravit. 

Zdůvodnění připomínky: 

V odst. (6) se hovoří o lhůtě, která se vztahuje i na poskytování účelové podpory a v 

odst. (7) se zmiňuje spíše poskytování účelové podpory, které specifikují až následné 

§. 

Akceptováno 

91 GA ČR Zásadní připomínka: Akceptováno 
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Z hlediska smyslu předloženého návrhu zákona je nezbytné, aby byly 

odstraněny nejasnosti týkající se postavení GA ČR jako poskytovatele. 

Požadujeme upravit větu v § 24, odst. (2) tak, aby z ní bylo jasné, že 

poskytovatelem není ministerstvo (což ostatně plyne z § 7), ale GA ČR.  

Věta by měla znít: „Pokud je poskytovatelem Grantová agentura České republiky 

nebo Technologická agentura České republiky, připraví návrh programu 

ministerstvo ve spolupráci s příslušnou agenturou“. Tato formulace je navíc zároveň 

v souladu s poslední větou § 24, odst. (1). 

Zdůvodnění připomínky: 

Podle § 7 předloženého návrhu zákona ministerstvo poskytovatelem není. Logicky 

poskytovatelem je GA ČR, resp. TA ČR. 

V § 8 odst. (3), písm. e) se uvádí, že GA ČR zabezpečuje „poskytování účelové 

podpory grantových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory“, což je 

identické znění jako v dosavadně platné verzi zákona 130/2002 Sb., podle kterého je 

GA ČR poskytovatelem.  

GA ČR je poskytovatelem i podle dikce §10 odst. (2) předloženého materiálu a 

dalších ustanovení. 

92 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 24, odst. (5) - postup a podmínky ex-ante, průběžného a závěrečného hodnocení 

programů a hodnocení jejich dopadů a postup a podmínky vstupního, průběžného a 

závěrečného hodnocení projektů stanovuje ministerstvo. 

Požadujeme napravit rozpor s odst. (3). 

Akceptováno jinak 
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93 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 25 – odkaz na §14 odst. (4) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Požadujeme doplnit i další náležitosti smlouvy, a to včetně vymezení 

povolených, resp. zakázaných změn smlouvy. 

Požadujeme doplnit platnost a účinnost smlouvy. 

Zdůvodnění připomínky: 

Odkazuje se zde na rozhodnutí o poskytnutí podpory podle rozpočtových pravidel. 

Nebylo by vhodnější odkázat na rozpočtová pravidla obecně a nikoliv na konkrétní 

paragraf, tak jak se to činí u malých rozpočtových pravidel? 

Navrhujeme doplnit i další náležitosti smlouvy, a to včetně vymezení povolených, 

resp. zakázaných změn smlouvy (obdobně jako je tomu v rozpočtových pravidlech), 

a to zejména stanovení podmínek umožnění změny příjemce dotace, aby byla 

umožněna mobilita grantů. 

Akceptováno   

94 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 25, odst. (2), písm. q) - datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy. 

Požadujeme vypustit, neboť nelze splnit. 

Zdůvodnění připomínky: 

Nelze předem určit, datum nabytí účinnosti smlouvy nelze předem určit, neboť závisí 

Akceptováno 
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na zveřejnění v registru smluv. 

95 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 25 odst. (4) – subsidiarita zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Požadujeme vhodnější úpravu, konkrétně, která ustanovení občanského 

zákoníku se na tuto smlouvu vztahují? 

Vyjasnění vztahu k veřejnoprávním smlouvám. 

Zdůvodnění připomínky: 

Smlouva o poskytnutí podpory není upravena jako smluvní typ občanského 

zákoníku. Vhodnější by bylo uvést, která ustanovení občanského zákoníku se na tuto 

smlouvu vztahují – např. část čtvrtá, případně jaký smluvní typ, že se to vztahuje i 

na změny smlouvy, včetně možnosti postoupit smlouvu. Zvlášť když veřejnoprávní 

smlouvy podle správního řádu postoupení či převod smluv neumožňují. 

Bylo by vhodné vyjasnit vztah k veřejnoprávním smlouvám podle správního řádu, 

neboť existuje řada judikátů Nejvyššího správního soudu, podle kterých jsou 

smlouvy o poskytnutí dotace veřejnoprávními smlouvami – např. 2 Afs 58/2007 -56, 

Konf 62/2012-49, Konf 31/2007-82, 2 Afs 173/2006-77, 2 Afs 58/2005-90, 1 Afs 

100/2009-63, 5 Afs 90/2012. 

Akceptováno jinak 

Smlouvy o poskytnutí podpory byly 

podřízeny režimu veřejnoprávních 

smluv. 

96 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 25 (6) - Je-li poskytovatel i příjemce nebo další účastník projektu organizační 

složkou státu, vydá poskytovatel rozhodnutí o podpoře. 

Požadujeme v tomto zákoně jasně uvést, zdali a za jakých podmínek je změna 

Akceptováno  

Doplněno ustanovení o zákazu 

podstatných změn smluv. 
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příjemce dotace možná nebo naopak, že taková změna příjemce možná není. 

Zdůvodnění připomínky: 

Vzniká zde dvojí režim poskytování státní podpory – smluvní a na základě 

rozhodnutí, což může vytvářet problém v oblasti „rovnosti“ a to zejména v oblasti 

změn, kdy smlouvy podle občanského zákoníku se mohou měnit na základě dohody 

smluvních stran, tak v případě veřejnoprávních rozhodnutí je tomu jinak. Vzniká tu 

tak u stejných případů neodůvodněná nerovnost, kdy podle rozpočtových pravidel 

jsou vymezeny možnosti změny v subjektech příjemců velmi striktně, tak podle 

předpisů občanského práva to není problém.  Vzniká tak otázka, je-li vůbec změna 

příjemce přípustná? Pokud je takováto změna příjemce přípustná, měl by tuto 

změnu, resp. její možnost stanovit přímo zákon, aby nedošlo k porušení čl. 2 odst. 3 

Ústavy nebo čl. 2 odst. 2 Listiny.  Požadujeme tedy v tomto zákoně jasně uvést, zdali 

a za jakých podmínek je změna příjemce dotace možná nebo naopak, že taková 

změna příjemce možná není. 

97 GA ČR Zásadní připomínka: 

Odstranit § 26, odst. (6) pro nadbytečnost. 

Zdůvodnění připomínky: 

V § 26 odst. (6) se uvádí, že „Postup a podmínky poskytnutí účelové podpory a 

jejího použití upraví prováděcí právní předpis.“ 

Toto ustanovení je nadbytečné, neboť postup a podmínky poskytnutí účelové 

podpory stanoví již podrobně § 25 a §26, odst. (1) až (5). 

Akceptováno 

98 GA ČR Zásadní připomínka: Neakceptováno 
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K § 27, odst. (4) - … pokud se na pořízení majetku podílí více účastníků projektu, 

stávají se vlastníky příslušných podílů majetku podle úpravy obsažené ve smlouvě o 

poskytnutí podpory. 

Požadujeme vypustit, řešit majetkové vztahy účastníků nepřísluší poskytovateli 

a další účastník není smluvní stranou.  

Zdůvodnění připomínky: 

Smlouva o poskytnutí podpory se uzavírá pouze mezi příjemcem a poskytovatelem, 

kdy další účastník není smluvní stranou. 

99 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 27, odst. (4)  

Požadujeme, aby bylo do zákona vloženo ustanovení, že se na čerpání nákladů 

u dalších účastníků vztahují rozpočtová pravidla 

Zdůvodnění připomínky: 

Domníváme se, že i když další účastník není smluvní stranou, je nezbytné, aby ze 

zákona jasně vyplývalo, že čerpání nákladů u dalšího účastníka podléhá stejným 

pravidlům a kontrolním mechanizmům, jako u příjemce. 

To platí zejména ve vztahu k následující připomínce. 

Akceptováno   

Další účastníci byli transformováni do 

postavení „spolupříjemců“. 

100 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 29, odst. (3) - Uchazeč a spoluuchazeč prokazují splnění způsobilosti podle § 

26 odst. 2 písm. b) až f) při podání návrhu projektu společným čestným 

prohlášením. Splnění podmínky podle § 26 odst. 2 písm. a) prokazují uchazeč a 

Akceptováno 

Další účastník bude do budoucna 

smluvní stranou smlouvy o poskytnutí 

podpory. Zrušen požadavek na 
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spoluuchazeč předložením prosté kopie dokladu prokazujícího příslušné oprávnění k 

činnosti, je-li vyžadováno zvláštním právním předpisem. U osob, které jednají za 

uchazeče nebo spoluuchazeče a které vykonávají funkci statutárního orgánu nebo 

jsou členy uchazeče nebo spoluuchazeče, který je právnickou osobou, se čestným 

prohlášením neprokazuje způsobilost veřejných výzkumných institucí, veřejných a 

státních vysokých škol a státních příspěvkových organizací, u kterých pro výkon 

funkce statutárního orgánu nebo jeho člena jsou stanoveny obdobné podmínky jako 

podmínky uvedené v § 26 odst. 2 písm. d). 

Požadujeme upravit, takové zjišťování může být administrativně náročné. 

Další účastník není smluvní stranou. 

Zdůvodnění připomínky: 

Je nutné, aby způsobilost prokazovali i spoluuchazeči, když nejsou smluvní stranou? 

Z pohledu poskytovatele to bude znamenat, že bude muset zkoumat u každého 

příjemce, zda podmínky uvedené v § 26 odst. 2 písm. d) jsou jediné podmínky 

stanovené pro daného příjemce pro výkon statutárního orgánu? Pokud by 

požadavky na člena statutárního orgánu šli nad rámec § 26 odst. 2 písm. d), tak již 

musí příjemce čestné prohlášení vyžadovat. Takové zjišťování může být 

administrativně náročné.     

Co vše můžeme vyžadovat? I tzv. bezdlužnost? Tj. má-li příjemce daňové 

nedoplatky? 

předložení společného čestného 

prohlášení. 

101 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 29  - rozpor odst. (4) a (9) 

Akceptováno   
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Zdůvodnění připomínky: 

Odst. (4) neumožňuje podání cizincům neregistrovaných v některém z registrů a 

cizím organizacím, které nebudou mít u nás pobočku, naproti tomu odst. (9) 

umožňuje účastnit se soutěže i cizincům, ale již chybí specifikace toho, co má být 

kontrolováno. Jedná se o diskriminační ustanovení? 

102 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 29, odst. (6) – chybí specifikace jakých dalších požadavků. 

Požadujeme doplnit. 

Zdůvodnění připomínky: 

§ 29, odst. (6) – chybí specifikace jakých dalších požadavků? To je SUKL, případně 

pokusy na zvířatech, lidech, informovaný souhlas apod.? 

Neakceptováno 

103 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 31, odst. (1) – Délka soutěžní lhůty nejméně 43 dní.  

Požadujeme doplnění specifikace, dle čeho se počítají lhůty. 

Zdůvodnění připomínky: 

Kalendářních/pracovních? Není specifikováno, dle čeho se počítají lhůty – platí SŘ? 

Akceptováno   

104 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 32, odst. (6) - … kdy na základě zdůvodněného doporučení odborného 

poradního orgánu poskytovatel rozhodne, že návrh projektu nebude ze zásadních 

Neakceptováno 

Např. při nedodržení zadávací lhůty. 

Při neúplném návrhu. Toto je praxe 

převzatá ze stávajícího zákona a 
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důvodů dále hodnocen a bude vyřazen z veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji… 

Požadujeme doplnit z jakých důvodů.  

Zdůvodnění připomínky: 

Chybí vymezení zásadních důvodů, na základě kterých poskytovatel rozhodne, že 

návrh projektu nebude dále hodnocen. Kdo rozhodne – Grantová 

rada/ředitel/ministerstvo? 

připomínkové místo by ji mělo rutinně 

používat. 

105 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 32, odst. (11) - Na rozhodování poskytovatele podle odstavců 4 a 8 se 

nevztahuje správní řád. 

Požadujeme přesně stanovit, na která rozhodnutí se správní řád vztahuje na 

která ne. 

Zdůvodnění připomínky: 

Znamená to tak tedy, že na všechna jiná rozhodnutí se správní řád vztahuje? 

Neakceptováno   

106 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 32, odst. (8) - Poskytovatel může rozhodnout v rozporu s doporučením 

odborného poradního orgánu, pokud písemně zdůvodní toto rozhodnutí v protokolu 

a zveřejní své rozhodnutí a jeho zdůvodnění na svých webových stránkách. 

I toto je důvodem pro požadavek vypuštění § 9, odst. (5) a (6) a § 12, odst. (5) a 

(6). 

Požadujeme sjednotit pravidla pro postupy všech poskytovatelů. 

Neakceptováno   
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107 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 36, odst. (7) - Poskytovatel předá provozovateli údaje o přístrojích, strojích a 

zařízeních pořízených z jeho rozpočtu ke dni 30. 6. - 31. 12.  

Nadbytečný požadavek, požadujeme vysvětlit. 

Zdůvodnění připomínky: 

Předávání údajů o pořízení přístrojů, strojů a zařízení explicitně uvedeno v 

požadovaných termínech je vnímám poskytovatelem jako opatření, které zvyšuje 

administrativní zátěž. Poskytovatel zpracovává standardní účetní výkazy, evidenci 

majetku, závěrečný účet apod. a další vykazování může být duplicitní. 

Neakceptováno   

Jde o úkol daný vládou schválenou 

koncepcí rozvoje IS VaVaI. 

Jde o veřejně přístupnou informaci, 

jejímž účelem je zajistit lepší využití 

pořízených přístrojů a zařízení 

(dlouhodobý hmotný majetek) jinými 

zájemci. 

108 GA ČR Zásadní připomínka: 

Rozpor § 25 odst. (2) a § 36 odst. (9).  

Požadujeme odstranit. 

Zdůvodnění připomínky: 

Dle § 36, odst. (9) předání údajů do 730 D, ale smlouva o poskytnutí podpory platí 

180 dnů ode dne ukončení řešení projektu. 

Akceptováno 

Lhůta 730 dnů byla převzata ze 

stávající právní úpravy, kam byla 

vložena na žádost GA ČR.  

109 GA ČR Zásadní připomínka: 

K § 41 - požadujeme doplnit přechodná ustanovení ve vztahu ke Skupině 

grantových projektů, tj. jak se na ni hledí a podle jaké právní úpravy se dokončí. 

Zdůvodnění připomínky: 

Akceptováno 
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Podle našeho názoru je zachování skupiny grantových projektů nezbytné. 

110 GA ČR Zásadní připomínka: 

V návrhu zákona chybí paragraf týkající se dvoustupňové soutěže (jde o § 22 v 

současné době platném zákoně č. 130/2002 Sb.). 

Požadujeme zařazení paragrafu o dvoustupňové soutěži i do nového zákona. 

Zdůvodnění připomínky: 

Dvoustupňovou soutěž považujeme pro určité typy soutěží za efektivní. 

Neakceptováno 

S dvoustupňovou veřejnou soutěží ve 

výzkumu, vývoji a inovacích se 

nepočítá. 

111 GA ČR Zásadní připomínka: 

V návaznosti na předchozí připomínku je pak nutné upravit i znění § 30, § 31, § 32 

a § 33 (v platném znění zákona 130/2002S. jde o § 19, § 20, § 21, § 24). 

Zdůvodnění připomínky: 

Bez těchto následných úprav by byla zablokována možnost organizace dvoustupňové 

soutěže, kterou považujeme pro určité typy projektů za efektivní. 

Neakceptováno 

S dvoustupňovou veřejnou soutěží ve 

výzkumu, vývoji a inovacích se 

nepočítá. 

112 GA ČR Zásadní připomínka: 

V návrhu zákona není nikde zmíněno, kdo bude řešit stížnosti na postup 

poskytovatele. 

Požadujeme doplnit. 

Zdůvodnění připomínky: 

Zrušení Kontrolní rady GA ČR vede k tomu, že z předloženého návrhu zákona zcela 

Vysvětleno 

Bude zachována stávající praxe, tj. 

není-li dosaženo nápravy u 

poskytovatele, může se stěžovatel 

obrátit na soud. 
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vypadla informace o tom, kdo projednává stížnosti na postup poskytovatele při 

hodnocení návrhu grantového projektu. 

113 GA ČR 
Zásadní připomínka: 

§ 3 odst. (2) písm. f, § 7 odst. (3) písm. d, § 19 odst. (10), § 21 odst. (8), § 26 odst. 

(6), § 36 odst. (2), (3), (4), (6), (7), (10), (12), (15), § 37 (1) písm. b, odst. (2) písm. 

c, odst. (3), (4), (5), (6) a § 38 odst. (4). Absence prováděcích předpisů, které by 

měly být předkládány spolu s návrhem zákona. 

Požadujeme předložit. 

Zdůvodnění připomínky: 

Absence prováděcích předpisů prakticky vytváří prostředí právní nejistoty. 

Akceptováno částečně 

Počet prováděcích předpisů byl 

vzhledem ke struktuře zákona snížen 

na jeden. Ten bude v krátké době 

rozeslán do mezirezortního 

připomínkového řízení. 

114 GA ČR Zásadní připomínka: 

Hlava VII 

Požadujeme doplnit ustanovení, že úřad vlády musí umožnit strojové 

zpracování při vkládání výsledků. 

Zdůvodnění připomínky: 

Požadujeme zákonnou garanci, že bude umožněno velkým poskytovatelům předávat 

data efektivně a hromadně. 

Neakceptováno   

Toto je technická otázka, jejíž řešení je 

v působnosti provozovatele a správce 

IS VaVaI. 

115 GA ČR Připomínka: 

K § 7 odst. (3) - Ministerstvo odpovídá za… 

Neakceptováno   
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Požadujeme doplnit 

Zdůvodnění připomínky: 

V textu dle našeho názoru chybí standardní odpovědnost za hospodaření, čerpání 

státního rozpočtu, zpracování závěrečného účtu a nakládání s majetkem. 

116 GA ČR Připomínka: 

K § 18, písm. b) – nedokončený text.  

Opravit. 

Zdůvodnění připomínky: 

Na konci odst., písm. b) – nedokončený text. 

Akceptováno   

117 GA ČR Připomínka: 

K § 21, odst. (5) - Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci je 

poskytována ministerstvem podle § 36 odst. 2 písm. d). 

Je uveden špatný odkaz.  

Opravit. 

Akceptováno 

118 GA ČR Připomínka: 

K § 25, odst. (6) – špatný odkaz na odst. (4). 

Je uveden špatný odkaz.  

Opravit. 

Akceptováno 
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119 GA ČR Připomínka: 

K § 28, odst. (1)… ustanovení občanského zákoníku.  

Návrh na doplnění. 

Zdůvodnění připomínky: 

Navrhujeme doplnit „o veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku“. 

Akceptováno 

120 GA ČR Připomínka: 

2. K § 31 – „hodnoticí“. 

Opravit. 

Zdůvodnění připomínky: „Hodnotící“ není pravopisně správně. 

Akceptováno  

121 HK Připomínka k § 6 

Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 

„(1) Vědecká rada České republiky má 15 členů, kteří jsou jmenováni do funkce 

z kandidátů navržených reprezentací vysokých škol, Akademií věd České republiky, 

Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími osobami 

zabývajícími se výzkumem, vývojem a inovacemi tak, aby byli zastoupeni především 

představitelé základního a aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, aplikační a 

uživatelské sféry, a dále též významné osobnosti veřejného života, a to následovně: 

a) 4 členy 5 členů vládou na návrh ministra pro výzkum a vývoj, 

b) 4 členy vládou na návrh ministra průmyslu a obchodu, 

c) 4 členy 5 členů Poslaneckou sněmovnou, 

d) 3 členy 5 členů Senátem.“. 

Neakceptováno   
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Odůvodnění: 

Pro konkurenceschopnost České republiky je nezbytné zejména v koncepčních 

otázkách v oblasti vědy, výzkumu a inovací znát a respektovat názory aplikační a 

uživatelské sféry, která je tvůrcem konkurenceschopnosti a znalcem konkurenčního 

prostředí na tuzemském i globálním světovém trhu. Ve výčtu kandidátů je naprostá 

absence zástupců aplikační sféry, za kterou je především zodpovědné Ministerstvo 

průmyslu a obchodu.  

122 UV ČR - 

KOM 

K části první  - Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků 

Upozorňujeme, že v návrhu zákona je na vícero místech nejednotně event. chybně 

odkazováno na sekundární legislativu EU, což ztěžuje přezkum slučitelnosti 

s právem EU.  

V § 1 je formou poznámky pod čarou č. 1 odkazováno na přímo použitelný předpis, 

mělo by se tedy jednat o nařízení EU. Nicméně v pozn. pod čarou č. 1 jsou uvedeny 

čl. 107-109 SFEU, které jsou ustanoveními primárního práva EU. 

S tímto formálním nedostatkem pak ale souvisí i to, že z předmětu úpravy 

předloženého návrhu není seznatelné, která nařízení EU hodlá předložený návrh 

provádět, a v jakém rozsahu. To je nutné vyjasnit, upravit § 1 a v návaznosti na to 

předložit i příslušné aktualizované srovnávací tabulky k prováděným nařízením EU. 

Z rozdílové tabulky vyplývá, že jako jediné ustanovení, které předkladatel považuje 

za implementační vůči právu EU (příslušným nařízením GBER a ABER), je 

ustanovení § 2 písm. f). Jak uvádíme níže v tomto stanovisku, máme za to, že i 

mnohá jiná ustanovení návrhu buď právo EU přímo provádí, nebo že alespoň 

zajišťují určitou provazbu mezi úrovní vnitrostátní a úrovní práva EU. Předkladatel 

tudíž bude muset tento vzájemný vztah vyjasnit. 

Odkazy na evropské právní 

předpisy byly upraveny. 

K otázce provádění nařízení se uvádí, 

že návrh zákona se pouze přizpůsobuje 

v otázce pojmů evropským předpisům, 

aby poskytovatelé a příjemci nebyli na 

pochybách, pokud jde o význam 

základních pojmů. Další skutečnosti 

nejsou z evropských přímo 

aplikovatelných předpisů přebírány / 

přepisovány, ale upravuje se čistě 

národní prostředí tak, aby s evropskou 

legislativou nebylo v rozporu.  

Definice pojmů byly vyřešeny 

odkazem, a to včetně podrobností ke 

způsobilým nákladům. 
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Konkrétně paragraf 2 písm. w) - (definice způsobilých nákladů) částečně přebírá to, 

co stanoví již přímo použitelný čl. 25 odst. 3 GBER a čl. 31 odst. 6 ABER. 

Z důvodové zprávy přitom není patrné, proč je potřeba definici uvedenou v přímo 

použitelných předpisech přebírat. Upozorňujeme, že opisování ustanovení nařízení 

je judikaturou Soudního dvora EU v zásadě zakázáno (srov. rozsudek Soudního 

dvora 34-73 Variola). Je-li potřeba některé aspekty v souladu s nařízením doupravit, 

resp. nastavit v návaznosti na český právní řád, je nutno to uvést v důvodové zprávě, 

a dále  ustanovení návrhu podtrhnout a uvést příslušná celexová čísla relevantních 

předpisů EU, včetně výkaznictví v příslušných tabulkách. K tomuto ustanovení ještě 

viz dále. 

Ve většině paragrafů návrhu je na nařízení EU správně odkazováno prostřednictvím 

sousloví „podle přímo použitelného předpisu Evropské unie“ (např. § 24 odst. 2, § 

24 odst. 3 písm. g)), v případě § 19 odst. 2 je ale odkazováno formou „stanovených 

předpisy Evropské unie“, ačkoliv se jedná rovněž o nařízení EU.  

Dále podotýkáme, že v rozporu s čl. 47 odst. 5 LPV u některých paragrafů návrhu 

odkaz na přímo použitelné předpisy EU, se kterými by daná ustanovení měla být 

provázána, naopak chybí (např. v § 18 písm. a) a b), § 24 odst. 3 písm. g) a odst. 4 

písm. b) téhož paragrafu, § 34 odst. 4 písm. b)). Je rovněž vhodné v poznámce pod 

čarou uvést konkrétní články nařízení EU, na které je odkazováno, resp. vzájemnou 

provazbu vyjasnit v důvodové zprávě. Nutno doplnit.  

U § 37 odst. 2 písm. b) bod 3. je správně odkazováno na GBER. Odkaz je však 

uvozen souslovím „podle zvláštního právního předpisu“.  

Výše uvedené nedostatky je nutné napravit a návrh sjednotit tak, aby bylo 

zřejmé, která ustanovení přímo použitelných předpisů se návrhem provádějí. 

V návaznosti na to bude nutno předložit relevantní aktualizované srovnávací 
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tabulky, resp. doplnit i tabulku rozdílovou. 

Tato připomínka je zásadní.  

123 UV ČR - 

KOM 

Návrh v mnoha ustanoveních (viz např. § 2 písm. c), § 14 odst. 1 písm. c), § 25 odst. 

1 písm. b)) odkazuje na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Žádáme uvést, jaký je vztah předloženého návrhu k zákonu o zadávání veřejných 

zakázek. V dalších ustanoveních (viz zejména Díl III) totiž naopak předkladatel 

vychází z úpravy veřejné soutěže v občanském zákoníku (§ 28), přičemž však 

používá instituty upravené v oblasti zadávání veřejných zakázek (např. způsobilost 

uchazeče vs. základní způsobilosti v ZZVZ, zadávací dokumentace, zrušení veřejné 

soutěže vs. zrušení zadávacího řízení dle ZZVZ, apod.). Navrhovaná ustanovení tak 

zakládají určité odchylky od zákona o zadávání veřejných zakázek, což může být 

problematické z hlediska příslušných směrnic EU v oblasti veřejných zakázek. 

Požadujeme minimálně v celém Dílu III vyjasnit míru provazby návrhu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání 

veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. Tato směrnice byla 

implementována do zákona č. 134/2016 Sb., případné odchylky upravené návrhem, 

které by neměly oporu ve směrnici, by tak mohly založit neslučitelnost navržené 

úpravy s právem EU. 

Je nutno vyjasnit provazbu navrhovaných ustanovení s úpravou zadávání 

veřejných zakázek v právu EU, a tam, kde jsou příslušná ustanovení návrhu 

obhájitelná z pohledu směrnic EU, je jako implementační vykázat a doplnit do 

rozdílové a srovnávací tabulky. 

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno  

Připomínka zaměňuje procesy spojené 

se zadáním veřejné zakázky s veřejnou 

soutěží ve výzkumu, vývoji a 

inovacích. Se zadávacím řízením dle 

zákona o veřejných zakázkách pracuje 

návrh zákona pouze v případě 

výzkumu pro státní správu, kde se 

hledá nejvhodnější uchazeč pro 

splnění přesně stanoveného požadavku 

státní správy. 

Ve veřejné soutěži ve výzkumu, 

vývoji a inovacích se postupuje na 

základě naplnění cílů vládou 

schváleného programu a hledají se 

uchazeči, kteří cíle programu naplní. 

Nehledá se tedy právě jeden uchazeč. 

Uchazeči stanovují své vlastní cíle a 

metody, kterými přispějí k naplnění 

cílů programu výzkumu, vývoje a 

inovací. Tento postup je dlouhodobě 

odzkoušený a používaný celosvětově, 

včetně evropských výzkumných 
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programů. 

124 UV ČR - 

KOM 

K části čtvrté – změna zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 

Stávající znění zejména § 30b zákona o veřejných výzkumných institucích jsou 

vykazována jako implementační vůči směrnici Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 

2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely 

vědeckého výzkumu (viz např. čl. 5/2 či čl. 5/5 této směrnice vůči § 30b odst. 2 

zákona č. 341/2005 Sb.). V souvislosti s teď předkládanou novelou je nutno 

aktualizovat výkaznictví, tj. relevantní ustanovení podtrhnout a označit celexovým 

číslem, a přiložit srovnávací a rozdílovou tabulku tak, aby bylo zajištěno, že nebude 

snížena dosažená míra implementace (viz čl. 15 odst. 2 Metodických pokynů).  

V této souvislosti rovněž upozorňujeme, že směrnice Rady 2005/71/ES uvedená v 

poznámce pod čarou č. 31) bude s účinkem ode dne 24. května 2018 zrušena a 

nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 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.  

Akceptováno 

125 UV ČR - 

KOM 

K § 2 – vymezení pojmů: 

V návaznosti na výše uvedenou obecnou připomínku se jako problematická 

v některých případech jeví nejasná provazba s nařízením GBER, resp. Sdělením, a 

to především v ustanoveních, která definují pojmy a instituty užívané těmito 

předpisy. Je nežádoucí, aby se návrh rozsahem definic odchyloval od přímo 

použitelného předpisu, popřípadě Sdělení, a hrozilo tak navození zmatečného stavu 

v aplikovatelné právní úpravě.  

Považujeme proto za nutné, aby pojmy, které vychází z terminologie GBER, resp. 

Akceptováno jinak   

Pojmy uvedené ve GBER byly 

vyřešeny odkazem. Předkladatel 

zákona tedy vyhověl, ale upozorňuje 

na nestejné chápání některých pojmů, 

zejména na rozdílné chápání 

„průmyslového výzkumu“, jak 

upozorňuje mimo jiné ÚOHS či 
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Sdělení, měly stejný obsah, jako v těchto předpisech EU, byly vykázány jako 

implementační a bylo na ně odkazováno v poznámce pod čarou s uvedením 

konkrétního ustanovení daného předpisu. V případě, kdy návrh obsahuje stejný 

termín, jaký obsahuje i přímo použitelný předpis (kromě definice způsobilých 

nákladů se to týká i např. definice základního výzkumu v § 2 písm. d) návrhu) pak 

není jasné, proč je potřeba zrovna tuto definici v rozporu s požadavkem judikatury 

Soudního dvora EU (viz část Obecně výše) opisovat. Tento přístup je nutno 

ospravedlnit, či příslušné duplicity s nařízeními EU vypustit. 

Naopak upozorňujeme, že Sdělení Komise samo o sobě přímo aplikovatelné není.   

Nejasnost v tomto směru vyvolává to, že na některé z definic uvedených v § 2, které 

vychází z terminologie GBER a Sdělení, není odkazováno, na jiné pak ano. 

Konkrétně se to týká případu „smluvního výzkumu“ podle písm. s).  

V rámci § 2 tudíž upozorňujeme, že je překryv s nařízením EU či Sdělením patrný i 

v těchto případech: 

- písm. d) „základní výzkum“ – čl. 2 bod 84) a čl. 25 odst. 2 písm. a) GBER 

- písm. e) „aplikovaný výzkum“–bod 1.3. písm. e) Sdělení 

- písm. f) „vývoj“ – bod 1.3. písm. j) Sdělení – „experimentální vývoj“ 

- písm. g) „inovacemi“ – bod 1.3. písm.bb) Sdělení – „inovace postupů“ 

- písm. h) „transfer znalostí“ – bod 1.3. písm. v) Sdělení 

- písm. t) „výzkumná organizace“ – bod 1.3. písm.ee) Sdělení 

- písm. u) „výzkumná infrastruktura“ – bod 1.3. písm. ff) Sdělení 

- písm. w) „způsobilé náklady“ – čl. 25 odst. 3 GBER a příloha I Sdělení 

Vztah návrhu k těmto ustanovením práva EU, zejména nakolik je cílem návrhu 

vycházet rovněž ze Sdělení, je nutno vyjasnit. Tato ustanovení by případně 

měla být spolu s uvedením celexového čísla v návrhu podtržena a vykázána. 

ČMKOS ve svých připomínkách. 

Definice pojmu „smluvní výzkum“ 

nám není z evropských předpisů 

známa, dovodit lze pouze obsah pojmu 

v odst. 25 Rámce. Proto je tento pojem 

definován. 

Pojem „transfer znalostí“ je definován 

pouze v Rámci a druhá polovina tam 

uvedené definice je navíc popisná. 

Proto ji nelze užít celou (u minulých 

návrhů byla v průběhu legislativního 

procesu změněna).  
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126 UV ČR - 

KOM 

K § 2 písm. w) – definice způsobilých nákladů: 

Kromě toho, co je uvedeno v obecné připomínce výše, se domníváme, že výčet 

nákladů plně nekoresponduje s rozsahem, jak je stanoven v čl. 25 odst. 3 GBER a 

v příloze I Sdělení. Konkrétně v návrhu postrádáme provedení písm. d) náklady na 

smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence….“ 

uvedené v čl. 25 odst. 3  GBER/písm. d) přílohy I  Sdělení. Nutno vyjasnit, jak je 

toto pokryto, příp. termín řešit bez opisování přímo použitelného nařízení. 

Připomínky k § 2 jsou zásadní. 

Akceptováno   

127 UV ČR - 

KOM 

K § 29 odst. 9: 

Vedle výše uvedené nejasné provazby návrhu na zákon o zadávání veřejných 

zakázek není zřejmý ani účel § 29 odst. 9. Ustanovení, které uvádí, že účastnit se 

může „i“ právnická osoba… má za cíl osobní rozsah působnosti v odst. 9 

neuzavírat. Kdo další ale má do navrhovaného ustanovení spadat, není jasné. Jak 

bude např. naloženo s rodinným příslušníkem občana EU? Rodinní příslušníci 

občanů EU přitom mají z práva EU (sekundární legislativy a judikatury SD EU) 

vyplývající vysoký status, mj. mají nárok na stejné sociální a daňové výhody jako 

tuzemští pracovníci (čl. 7/2 nařízení č. 492/2011, čl. 24 směrnice 2004/38/ES), tudíž 

je není možné opomíjet. Rovněž není zřejmé, proč nejsou uvedeni držitelé tzv. 

modrých karet podle směrnice 2009/50/ES, kterým právo na rovné zacházení 

vyplývá z čl. 14 uvedené směrnice (srov. § 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců). Ustanovení paradoxně jednoznačně nezmiňuje ani občany ČR, resp. osoby, 

které v ČR působí trvale (např. na základě řádně povoleného trvalého pobytu). 

Je nutno vyjasnit rozsah ustanovení a upravit mj. i na právo EU.  

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno   
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128 UV ČR - 

KOM 

K § 32 odst. 10: 

Zde je uvedeno, že doklady o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, které 

obsahují osobní údaje dotčených osob, uchovává poskytovatel nejméně 10 let od 

vyhlášení výsledků této soutěže. Upozorňujeme, že ve smyslu ustanovení směrnice 

95/46/ES (čl. 6) resp. nařízení č. 2016/679 (zejm. čl. 5 a 6) je nutné specifikovat a 

jasně časově ohraničit dobu, po kterou budou tyto údaje uchovávány. Ta by měla 

být omezena na dobu nezbytně nutnou k uskutečnění cílů, pro které jsou údaje 

shromažďovány. S ohledem na uvedená ustanovení by měl návrh stanovit jasnou 

lhůtu uchovávání údajů nebo by alespoň důvodová zpráva měla osvětlit, proč je 

doba uchovávání zvolena zrovna v minimální délce 10 let. 

Tato připomínka je zásadní. 

Lhůta je odvozena od lhůty pro 

uchovávání finančních a daňových 

dokumentů. 

129 UV ČR - 

KOM 

K § 37 odst. 7: 

Tento odstavec vyjmenovává okruh osobních údajů, které budou obsaženy 

v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací. Jedním z vedených údajů je 

rovněž adresa trvalého pobytu, což zejména občan EU nemusí v daném okamžiku 

splňovat. Doporučujeme vedle kritéria trvalého pobytu uvést pojem „bydliště“ či 

jiný obdobný termín.  

Akceptováno   

130 JMK Zásadní připomínka: 

Hlava IX, § 40, odstavci (2) „Krajský úřad zpracovává v souladu s Národní 

politikou výzkumu, vývoje a inovací koncepci výzkumu, vývoje a inovací v kraji na 

období 7 let a předkládá ji ministerstvu k vyjádření před jejím předložením 

zastupitelstvu kraje ke schválení...“. 

Je rozporuplné, zda je koncepce v rozsahu uvedeném v zákoně nezbytná pro 

všechny kraje (např. v Karlovarském kraji je pouze jedna VŠ a jedna fakulta 

Akceptováno jinak 

Použit název „regionální inovační 

strategie kraje“, což je obecný pojem 

pro strategický dokument zabývající 

se inovační strategií v daném kraji. 
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univerzity z Plzeňského kraje, Kraj Vysočina je na tom obdobně). Tedy pro některé 

kraje bude koncepce v uvedeném rozsahu irelevantní a zde by bylo vhodné koncepci 

řešit jinou formou např. regionální inovační strategii (v rozsahu dle možností 

regionu), nikoliv však VaV strategii. 

Navrhované zpracování koncepce VaVaI v kraji zakládá novou povinnost bez 

souvisejícího finančního zabezpečení. Nikde není uvedeno, zda na zpracování 

koncepce budou pro kraje vyčleněny finanční prostředky a v jaké výši. Vzhledem 

k obsahu dokumentu, lze předpokládat, že se nebude jednat o malou částku. Navíc 

se tato částka bude mezi kraji diametrálně lišit vzhledem k výzkumnému potenciálu 

jednotlivých krajů např. JMK versus Vysočina. 

131 MSK ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Obecně k celému návrhu zákona 

V návrhu zákona jsou podle našeho názoru nejasně definovaná pravidla pro 

hodnocení výzkumných organizací, je zapotřebí je upřesnit. 

Odůvodnění: 

Podle § 7 odst. 3 písm. b) Ministerstvo pro výzkum a vývoj odpovídá za hodnocení 

výzkumné organizace. Naproti tomu § 17 odst. 1 věta čtvrtá stanovuje, že výše 

institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace je „vždy závislá na výsledku 

hodnocení provedeného poskytovatelem dle tohoto zákona“. Zákon však žádné 

poskytovatelem prováděné hodnocení nezmiňuje. 

Akceptováno  

132 MSK DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 4 odst. 3 

Ustanovení § 4 odst. 3 zní: 

„Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace je dokument schvalovaný 

poskytovatelem institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace, který 

obsahuje na období 7 let základní výzkumné cíle dané organizace, její věcné 

Akceptováno   
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zaměření, předpokládanou institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace, výhled vývoje výdajů výzkumné organizace na výzkum, 

vývoj a inovace, výhled vývoje zdrojů financování výzkumné organizace, způsob 

plnění opatření koncepce výzkumu, vývoje a inovací poskytovatele a opatření k 

realizaci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace.“ 

Navrhujeme v ustanovení § 4 odst. 3 zrušit text „předpokládanou institucionální 

podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace”. 

Odůvodnění: 

Výše institucionální podpory bude určována poskytovatelem na základě výsledků 

hodnocení prováděného ministerstvem popř. dalšími orgány. Požadavek na uvedení 

„předpokládané výše podpory“ znamená, že výzkumná organizace má předjímat 

výsledky výše uvedených aktů. 

133 MSK K § 4 odst. 3 

Ustanovení § 4 odst. 3 zní: 

„Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace je dokument schvalovaný 

poskytovatelem institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace, který 

obsahuje na období 7 let základní výzkumné cíle dané organizace, její věcné 

zaměření, předpokládanou institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace, výhled vývoje výdajů výzkumné organizace na výzkum, 

vývoj a inovace, výhled vývoje zdrojů financování výzkumné organizace, způsob 

plnění opatření koncepce výzkumu, vývoje a inovací poskytovatele a opatření k 

realizaci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace.“ 

Navrhujeme na konec znění § 4 odst. 3 doplnit text: 

„Za dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace podle předchozí věty se 

považuje pro účely tohoto zákona i obdobný strategický dokument, který výzkumná 

organizace podle jiných právních předpisů pravidelně projednává s poskytovatelem 

Akceptováno jinak   
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a který popisuje mj. i její koncepci rozvoje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.“ 

Odůvodnění:  

Veřejné vysoké školy jsou ze zákona povinny vypracovat, projednat s 

poskytovatelem (MŠMT) a zveřejnit své strategické záměry, a to standardně dokonce 

častěji než jednou za 7 let; dále schvalují každoroční plány realizace strategického 

záměru. Tyto materiály se týkají mj. vzdělávací i tvůrčí činnosti vysoké školy, 

potažmo tedy zahrnují i celou oblast výzkumu, vývoje a inovací. Požadovat za této 

situace další koncepční dokument mezi VVŠ a MŠMT se jeví jako nadbytečné a 

neefektivní. 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

134 MSK K § 6 odst. 1 

Ustanovení § 6 odst. 1 zní: 

„Vědecká rada České republiky má 15 členů, kteří jsou jmenováni do funkce 

z kandidátů navržených reprezentací vysokých škol, Akademií věd České republiky 

a dalšími osobami zabývajícími se výzkumem, vývojem a inovacemi tak, aby byli 

zastoupeni především představitelé základního a aplikovaného výzkumu, vývoje a 

inovací, a dále též významné osobnosti veřejného života, a to následovně: 

a) 5 členů vládou na návrh ministra pro výzkum a vývoj, 

b) 5 členů Poslaneckou sněmovnou, 

c) 5 členů Senátem.“ 

Navrhujeme text „aby byli zastoupeni především představitelé základního a 

aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, a dále též významné osobnosti veřejného 

života,“ nahradit textem „aby byli zastoupeni uznávaní představitelé základního a 

aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, a dále též významné osobnosti veřejného 

života se zkušenostmi v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,”. 

Odůvodnění: 

Akceptováno   
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Složení Vědecké rady ČR by mělo odpovídat její působnosti a svěřeným 

pravomocem. 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

135 ZLK Zásadní připomínka 

K § 40 odst. 2 – navrhujeme slova „ koncepci výzkumu, vývoje a inovací v kraji“ 

nahradit slovy: „Regionální inovační strategii kraje, jejíž součástí je krajská příloha 

Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR,“ 

Zdůvodnění:  

Zlínský kraj nesouhlasí s nově navrženou povinností v § 40 nového zákona 

zpracovat krajskou koncepci výzkumu, vývoje a inovací. Historicky téměř všechny 

kraje zpracovávají své regionální inovační strategie (RIS) a nikoliv koncepce 

výzkumu, vývoje a inovací. Nad rámec těchto RIS měly kraje v letech 2013-14 také 

povinnost zpracovat krajskou přílohu Národní výzkumné a inovační strategie pro 

inteligentní specializaci ČR. Tato krajská příloha se z velké části v jednotlivých 

krajích překrývá s RIS a nikde nebylo řečeno, jak s tím mají jednotlivé kraje naložit. 

Nyní nový zákon navrhuje úplně jiný typ dokumentu, bez ohledu na historický 

vývoj a praxi v jednotlivých krajích. Ve Zlínském kraji jsme v roce 2015 integrovali 

stávající krajskou RIS s krajskou přílohou Národní RIS3 a rádi bychom tento přístup 

zachovali i do budoucna. Proto požadujeme, aby nevznikaly požadavky z různých 

ústředních subjektů veřejné správy na zpracování více překrývajících se dokumentů 

v krajích - historicky regionální inovační strategie, dle nového návrhu zákona 

koncepce výzkumu, vývoje a inovací v kraji a dle kondicionality EU při čerpání 

prostředků operačních programů ještě krajská příloha Národní výzkumné a inovační 

strategie pro inteligentní specializaci ČR. 

Akceptováno   

 

136 ZLK Zásadní připomínka Akceptováno   
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K § 25 odst. 4, § 39 odst. 3 – navrhujeme, aby smlouva o poskytnutí podpory byla 

podřízena úpravě veřejnoprávních smluv dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

nikoliv úpravě dle občanského zákoníku. 

Zdůvodnění: 

Návrh Zlínského kraje je postaven na ustáleném právním názoru Nejvyššího 

správního soudu ČR vyjádřeném např. v rozhodnutí ze dne 7. listopadu 2013, č. j. 9 

Afs 38/2013 – 56 či v rozhodnutí ze dne 21. 7. 2005 sp. zn. 2 Afs 58/2005/90, podle 

kterého by bylo proti smyslu poskytování dotací podřizovat je režimu 

občanskoprávnímu. Zatímco v občanskoprávních vztazích jsou jejich účastníci v 

zásadě v rovném postavení, při poskytování dotací ze státního rozpočtu či rozpočtu 

ÚSC je zachováno vrchnostenské postavení poskytovatele dotace. Z tohoto jeho 

postavení (na rozdíl od postavení účastníka občanskoprávních vztahů) plyne, že 

může autoritativně rozhodovat o podmínkách poskytnutí dotace, které jsou 

předmětem jednání mezi ním a příjemcem dotace pouze v té míře, jak stanoví zákon 

- v těchto zákonných limitech - jak stanoví sám poskytovatel dotace. Záleží pak na 

příjemci dotace, zda tyto podmínky akceptuje. Samotným smyslem aktu přijetí 

dotace totiž je, že příjemce přijímá určité dobrodiní ze strany státu či ÚSC a jakousi 

protiváhou tohoto dobrodiní není - jako je tomu ve vztazích občanskoprávních, či 

obecněji soukromoprávních - jeho protiplnění ve prospěch poskytovatele dotace, ale 

právě akceptace podmínek, za nichž je dotace přijímána. Fáze poskytnutí dotace je 

totiž obecně, ze své povahy, charakterizována autoritativností a značnou měrou 

volnosti v určování "pravidel hry" na straně poskytovatele dotace a dobrovolnosti na 

straně jejího příjemce. Poskytovatel dotace v pozici orgánu veřejné moci je sice ve 

své volnosti v poskytování dotace omezen, jednak zákonem, jednak obecnými 

principy dopadajícími na veřejnou moc obecně, ale tato omezení však stále 

ponechávají relativně široký prostor jeho vůli. 
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Uvedené dopadá i na poskytnutí podpory podle návrhu zákona, a není tedy důvodu 

postupovat odchylně.  

137 ZLK Doporučující připomínka: 

K § 40 odst. 1 věta druhá – chybné odkazy 

Zdůvodnění: 

Ve výčtu ustanovení v druhé větě jsou uvedeny § 13, 16, 17, a § 23. Upozorňujeme, 

vzhledem k jejich obsahu, že výčet těchto ustanovení není správný a měly být patrně 

uvedeny jiné paragrafy. 

Akceptováno  

138 MD Zásadní připomínka 

Požadujeme do ustanovení § 2 návrhu zákona doplnit definici pojmu „mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji“. Upozorňujeme na to, že uvedený pojem se 

v návrhu zákona široce používá, ačkoliv ne každý aspekt mezinárodní spolupráce ve 

výzkumu a vývoji je v jednotlivých výskytech dobře či vhodně použitelný. Je třeba 

vzít v úvahu, že byť některá mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je 

financována ze státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace (dále 

jen „VaVaI“), přesto Česká republika nemá žádný či má pouze nepřímý vliv na to, 

kdo bude příjemcem těchto prostředků v České republice či zda k nějaké návratnosti 

těchto prostředků do České republiky vůbec dojde. I v případě rámcového programu 

Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 (byť na něj Česká republika 

přímo nepřispívá z rozpočtu na VaVaI) lze hovořit o mezinárodní spolupráci ve 

výzkumu a vývoji, ale nelze nebo není vhodné ani výhodné na ni použít ta 

ustanovení návrhu zákona, která se týkají mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

a vývoji, ani ustanovení jiného vnitrostátního právního předpisu. Ministerstvo 

dopravy si vyhrazuje právo se k takové definici a jejímu vlivu na výklad 

Akceptováno jinak 

Mezinárodní spolupráce je nepřímo 

vymezena v § 2 písm. p) bod 2, dále v 

§ 3 odst. 2 písm. d) a v § 14 odst. 1 

písm. f).  

Tato ustanovení postihují obvyklá 

uspořádání mezinárodní spolupráce ve 

VaVaI. 
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jednotlivých ustanovení návrhu zákona (např. § 2 písm. b), písm. c) a písm. o)), 

týkajících se mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, vyjádřit. 

139 MD Zásadní připomínka 

Upozorňujeme na to, že legislativní zkratka „podpora“ dle ustanovení § 1 návrhu 

zákona nekoresponduje s pojmem „podpora ve výzkumu, vývoji a inovacích“ dle 

ustanovení § 2 písm. a) návrhu zákona, byť se má pravděpodobně jednat o tentýž 

pojem. Uvedenou nesrovnalost požadujeme ujednotit. V opačném případě bude 

tento pojem působit interpretační potíže. Pojem „podpora ve výzkumu, vývoji a 

inovacích“ se v návrhu zákona navíc dále nevyskytuje. Financování „podpory ve 

výzkumu, vývoji a inovacích“ má podle materiálu zahrnovat i zdroje jiných států, 

Evropské unie nebo prostředky mezinárodních organizací, pokud jsou v České 

republice použity. Toto je v kontextu návrhu zákona při použití pojmu „podpora“ 

nevhodné či zavádějící (viz zásadní připomínka č. 1). Z dané perspektivy žádáme, 

aby se návrh vztahoval pouze na podporu financovanou z výdajů státního rozpočtu 

na VaVaI. 

Akceptováno  

140 MD Zásadní připomínka 

Dále požadujeme, aby pojmy „základní výzkum“, „výzkumná organizace“ a 

„výzkumná infrastruktura“ byly definovány podle sdělení Evropské komise Rámec 

pro státní podporu VaVaI (2014/C 198/01). 

Akceptováno   

141 MD Zásadní připomínka 

Z ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) návrhu zákona vyplývá, že pouze poskytovatelé 

podpory předkládají koncepce VaVaI vládě ke schválení. Toto nicméně 

„diskriminuje“ oblasti, u nichž není poskytovatel podpory (dále jen „poskytovatel“) 

gestorem za tu kterou oblast státní správy a u nichž není odpovědný za rozvoj 

Akceptováno   
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takové oblasti. S tímto přístupem nesouhlasíme. Žádáme, aby koncepce VaVaI za 

danou oblast byla zpracovávána vždy tím, kdo je za tu kterou oblast odpovědný. 

142 MD Zásadní připomínka 

Navržené složení Vědecké rady České republiky je zcela vychýlené ve prospěch 

akademické sféry (první, druhá a potenciálně i třetí skupina dle ustanovení § 6 odst. 

1 návrhu zákona). Požadujeme, aby ve složení Vědecké rady České republiky bylo 

vyvážené zastoupení akademické sféry, průmyslu i veřejné správy. 

Neakceptováno 

Navržen může být kdokoliv, tedy i 

představitel průmyslu, pokud se 

zabývá např. inovacemi. To vyplývá 

z dikce odstavce 1. 

143 MD Zásadní připomínka 

Zásadně nesouhlasíme, aby Grantová agentura České republiky (dále jen „GA ČR“) 

a Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“) byly podřízeny 

navrhovanému ministerstvu (viz ustanovení § 7 odst. 5 písm. a), § 8 odst. 1, § 11 

odst. 1 a další návrhu zákona). Tato možnost by měla být připuštěna pouze 

v případě, došlo-li by opět k decentralizaci poskytování účelové podpory a těmto 

agenturám byly uděleny jen některé průřezové agendy. V opačném případě by 

Ministerstvo dopravy, které aktuálně není poskytovatelem účelové podpory, mělo 

k naplnění svých výzkumných potřeb (top-down) a priorit (bottom-up) ještě 

složitější cestu, než je tomu nyní, popř. by jeho výzkumné potřeby a priority nebyly 

vůbec naplňovány (viz např. ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) a b) či § 24 návrhu 

zákona). Není přijatelné, aby o relevanci jeho výzkumných potřeb a priorit 

rozhodoval někdo jiný a aby se realizovaly aktivity v oblasti, za jejíž rozvoj nese 

odpovědnost, bez jeho vědomí či souhlasu, či aby se vůbec nerealizovaly. 

Požadujeme, aby se Ministerstvo dopravy buď stalo poskytovatelem účelové 

podpory, či aby se GA ČR a TA ČR nestaly správními úřady podřízenými 

navrhovanému ministerstvu. 

Vysvětleno 

Požadovaná pravomoc Ministerstva 

dopravy je ještě o něco šířeji uvedena 

v § 14 odst. 2. 
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144 MD Zásadní připomínka 

Nesouhlasíme s tím, aby Ministerstvo dopravy, pokud se nestane poskytovatelem 

účelové podpory, nebylo přímo zapojeno do projednání základních strategických 

dokumentů a dalších významných opatření v oblasti VaVaI (viz ustanovení § 7 odst. 

4 návrhu zákona). Požadujeme, aby Ministerstvo dopravy bylo přidáno do grémia 

poskytovatelů a bylo zapojeno do jakékoli aktivity týkající se přípravy strategických 

dokumentů České republiky z oblasti VaVaI a jejich implementace kdykoli by 

mohly být dotčeny oblasti, za něž je odpovědné (viz ustanovení § 4 a další návrhu 

zákona). 

Vysvětleno 

Ministerstvo dopravy nemusí 

požadovat, aby bylo zařazeno do 

grémia poskytovatelů, neboť je 

poskytovatelem. 

145 MD Zásadní připomínka 

K ustanovení § 14 odst. 4 písm. a) návrhu zákona požadujeme vyjasnit, z jakých 

zdrojů se mají podporovat inovace, tj. zda se bude opět jednat jen o výdaje státního 

rozpočtu na VaVaI a popř. s využitím evropských fondů. Důvodová zpráva dále 

hovoří o potřebě používat pojem „aplikovaný výzkum“ a nikoli „průmyslový 

výzkum“. V souvislosti s tím upozorňujeme na to, že je třeba sjednotit užívání 

uvedeného pojmu i v dalších relevantních právních předpisech. Zároveň požadujeme 

odstranit duplicity v gescích navrhovaného ministerstva a Ministerstva průmyslu 

a obchodu (viz zmínka o inovacích v ustanovení § 7 odst. 2 návrhu zákona). 

Akceptováno jinak   

Byla důsledně oddělena odpovědnost 

za politiku VaVaI (§ 7 odst. 2) a za 

podporu inovací (§ 14 odst. 4 písm. a). 

Z tohoto pohledu by již neměla být 

duplicita. 

Bylo odkázáno na definice pojmů 

v přímo použitelných předpisech EU, 

které jsou přímo aplikovatelné.  

146 MD Zásadní připomínka 

Požadujeme vyjasnit vztah mezi ustanovením § 17 odst. 2 písm. d) a § 21 odst. 5 

návrhu zákona. Ministerstvo dopravy žádá, aby samo poskytovalo institucionální 

podporu na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblasti kosmických 

aktivit. Důvodem je specifičnost této oblasti a potřeba dále koncentrovat nyní 

roztříštěné zdroje financování jak v oblasti VaVaI, tak mimo ni, a eliminovat s tím 

Neakceptováno 

Souběh obou ustanovení nevylučuje, 

aby MD bylo orgánem, který Českou 

republiku zastupuje v oblasti 

kosmických aktivit. Avšak finanční 

prostředky na výzkum a vývoj 
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spojené kompetenční nejasnosti. v oblasti kosmických aktivit zůstane 

pod dohledem ministerstva, aby nebyl 

použit na dodávky kosmických 

technologií, neboť ne všechny 

programy a aktivity v „oblasti kosmu“ 

mohou být označeny jako výzkum a 

vývoj. 

147 MD Zásadní připomínka 

Dále požadujeme vyjasnit, jaká práva a povinnosti má další  účastník řešení projektu 

a zda se jedná také o příjemce, pokud je mu poskytována podpora (viz ustanovení § 

26 odst. 2 návrhu zákona).  

Akceptováno 

Upravena definice dalšího účastníka. 

148 MD Zásadní připomínka 

Není zřejmé, jak byly kalkulovány náklady na fungování navrhovaného 

ministerstva. V tomto ohledu požadujeme doplnění důvodové zprávy (příp. 

závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace). Ministerstvo dopravy v každém 

případě zásadně nesouhlasí s tím, aby jeho rozpočtové či personální zdroje byly 

jakkoli převáděny do navrhovaného ministerstva.  

Akceptováno 

Byla aktualizována kalkulace nákladů 

na fungováno Ministerstva pro 

výzkum a vývoj dle schváleného 

střednědobého výhledu. 

S převodem agend, rozpočtových 

prostředků ani zaměstnanců z MD do 

MVV se neuvažuje. 

149 MD Zásadní připomínka 

Žádáme doplnit definici pojmu „výkonnostní smlouva“, protože je významným 

aspektem financování a stabilizace výzkumu. Žádáme specifikovat podmínky a 

okolnosti uzavírání výkonnostní smlouvy a dopracovat kritéria, na základě kterých 

budou tyto smlouvy uzavírány. Žádáme zároveň o harmonizaci terminologie 

Akceptováno částečně 

Obsah výkonnostní smlouvy je uveden 

v § 20 odst. 5 návrhu zákona. 

Z kontextu vyplývá, že samostatná 

definice není nutná, neboť z návětí 
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v návaznosti na schválenou Metodiku hodnocení výzkumných organizací a 

hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací podle usnesení 

vlády České republiky č. 107 ze dne 8. února 2017.    

odstavce 5 vyplývá, že „účel a 

podmínky dotace, které musí … 

příjemce splnit … jsou stanoveny ve 

výkonnostní smlouvě, a to 

zejména…“. 

Slovo „výkonnostní“ zdůrazňuje, že 

poskytovatel má požadovat od 

příjemce institucionální podpory na 

rozvoj výzkumné organizace dosažení 

určitého cíle, který určí. Je to nástroj 

dlouhodobého řízení výzkumné 

organizace. 

150 MD V nadpisu návrhu zákona je třeba doplnit slovo „Návrh“, neboť jde o návrh zákona. Akceptováno   

151 MD Návrh zákona zřejmě nesplňuje veškeré náležitosti výkaznictví při prokazování 

slučitelnosti právního předpisu s právem Evropské unie ve smyslu článku 8 odstavce 

2 a přílohy č. 5 legislativních pravidel vlády, neboť v této souvislosti mělo být 

ustanovení § 2 písm. w) návrhu zákona podtrženo a opatřeno příslušným 

identifikačním číslem (CELEX) příslušného předpisu Evropské unie. 

Akceptováno   

152 MD Upozorňujeme na to, že text uvedený v některých písmenech ustanovení § 2 návrhu 

zákona nenavazuje na návětí (viz např. text v písmeni h), t) nebo u)). Navíc tučné 

zvýraznění některých slov v ustanovení § 2 (i v jiných ustanoveních) návrhu zákona 

coby normativním textu (s výjimkou nadpisů) právního předpisu považujeme za 

nevhodné. 

Akceptováno   

153 MD V celém návrhu zákona je třeba provést celkovou revizi používání odkazů (včetně 

odkazů doplněných odkazem na poznámky pod čarou), a to s ohledem na článek 45 

Akceptováno 
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legislativních pravidel vlády, podle kterého je v návrhu právního předpisu třeba 

používat, je-li to třeba, zejména normativního odkazu a nenormativního odkazu je 

možno používat zcela výjimečně. Tomuto pravidlu předložený návrh zákona 

neodpovídá. 

154 MD Návrh zákona je dále třeba podrobit celkové revizi s ohledem na článek 39 odstavec 

2 legislativních pravidel vlády, podle kterého by v paragrafu návrhu právního 

předpisu nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců. Tomuto pravidlu návrh zákona 

rovněž neodpovídá (viz např. § 9, § 12 či § 19 návrhu zákona). 

Neakceptováno 

155 MD Upozorňujeme dále na to, že formulace úvodního ustanovení (§ 1 návrhu zákona) 

neodpovídá pravidlu stanovenému (viz článek 48 odstavec 2 legislativních pravidel 

vlády) pro případ, kdy je právním předpisem prováděno přizpůsobení právního řádu 

přímo použitelnému předpisu Evropské unie. V takovém předpisu je třeba 

v poznámce pod čarou název předpisu Evropské unie uvést v jeho českém znění tak, 

jak je uveden v Úředním věstníku Evropské unie. Navíc je dle rozdílové tabulky 

tvořící součást předloženého materiálu reagováno nejen na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, ale i na další přímo použitelné předpisy Evropské unie, které je tedy 

zřejmě třeba do poznámky pod čarou doplnit. 

Akceptováno 

156 MD Dále upozorňujeme na to, že poznámky pod čarou se podle článku 47 odstavce 3 

legislativních pravidel vlády označují arabským číslem a kulatou závorkou 

(poloviční závorkou) a čísla označující poznámku pod čarou se uvádějí v souvislém 

pořadí. Ani tomuto pravidlu předložený návrh zákona neodpovídá a je tedy třeba jej 

v tomto duchu upravit. Navíc upozorňujeme na to, že odkaz v poznámce pod čarou 

na konkrétní právní předpis se v návrhu zákona používá pouze na místě, kde je 

v návrhu právního předpisu použit poprvé, a nikoli na každém místě, kde je tento 

odkaz zmíněn. 

Akceptováno 
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157 MD Dále uvádíme, že závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace, je-li k návrhu 

zákona vypracována, se podle článku 9 odstavce 3 legislativních pravidel vlády 

uvádí jako samostatná část materiálu, a to nejpozději ve fázi jeho předložení vládě. 

Dále upozorňujeme na to, že členění důvodové zprávy zcela neodpovídá členění 

obsaženému v článku 9 odstavci 2 legislativních pravidel vlády a některé zde 

požadované kapitoly neobsahuje vůbec (např. zhodnocení dopadů navrhované 

právní úpravy na bezpečnost nebo obranu státu). Dále uvádíme, že závěrečná zpráva 

z hodnocení dopadů regulace, je-li k návrhu zákona vypracována, se podle článku 9 

odstavce 3 legislativních pravidel vlády uvádí jako samostatná část materiálu, a to 

nejpozději ve fázi jeho předložení vládě. Dále upozorňujeme na to, že členění 

důvodové zprávy zcela neodpovídá členění obsaženému v článku 9 odstavci 2 

legislativních pravidel vlády a některé zde požadované kapitoly neobsahuje vůbec 

(např. zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo obranu 

státu). 

Akceptováno 

158 MD Dále uvádíme, že závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace, je-li k návrhu 

zákona vypracována, se podle článku 9 odstavce 3 legislativních pravidel vlády 

uvádí jako samostatná část materiálu, a to nejpozději ve fázi jeho předložení vládě. 

Dále upozorňujeme na to, že členění důvodové zprávy zcela neodpovídá členění 

obsaženému v článku 9 odstavci 2 legislativních pravidel vlády a některé zde 

požadované kapitoly neobsahuje vůbec (např. zhodnocení dopadů navrhované 

právní úpravy na bezpečnost nebo obranu státu). 

Akceptováno 

159 MD Dále upozorňujeme na to, že přechodná ustanovení se v právním předpisu uvádějí 

v samostatném článku a je-li třeba je členit, člení se na body. Tomuto pravidlu 

předložený návrh zákona neodpovídá, neboť jednotlivá přechodná ustanovení (na 

více místech) jsou členěna na odstavce. S ohledem na to, že jak v ustanovení § 41, 

tak v případě ustanovení § 47 a § 49 návrhu zákona jde o více přechodných 

ustanovení, je třeba slova „přechodné ustanovení“ v nadpisech těchto ustanovení 

Neakceptováno 

Přechodná ustanovení k zákonu byla 

upravena v souladu s článkem 

Legislativních pravidel. 

V samostatném paragrafu jsou 
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nahradit slovy „přechodná ustanovení“. uvedena přechodná ustanovené 

k zákonu, přechodná ustanovení ke 

měněným právním předpisům jsou 

v souladu s Legislativními pravidly 

uvedena v příslušných částech. 

160 MD Návrh zákona je dále třeba podrobit revizi, pokud jde o používání nadpisů 

paragrafů, a to s ohledem na článek 30 odstavec 5 legislativních pravidel vlády, 

podle kterého se nadpis paragrafu napíše tučně malými písmeny. Tomuto pravidlu 

návrh pátá).zákona na všech místech neodpovídá (viz např. § 30b, § 47 návrhu 

zákona – část čtvrtá, či § 49 návrhu zákona – část  

Akceptováno 

161 MD V ustanovení § 1 návrhu zákona dále doporučujeme zvážit vypuštění spojení „s 

cílem dlouhodobé stabilizace a rozvoje systému podpory výzkumu, vývoje a inovací 

a s ohledem na společenský, ekonomický a kulturní význam“. Jedná se spíše 

o deklaratorní a nikoli normativní text. 

Neakceptováno 

Uvozujícím textem se zdůrazňuje cíl 

celé právní úpravy, tedy důvod, proč 

se tento zákon předkládá. 

162 MD V § 2 písm. o) na konci bodu 2 návrhu zákona doporučujeme před legislativní 

zkratkou „program“ odstranit slovo „nebo“. 

Akceptováno 

163 MD Dále doporučujeme použít jiné označení pro „Vědeckou radu České republiky“, 

např. stejný název jako dnes (Rada pro výzkum, vývoj a inovace). Použití slova 

„vědecký“ opět poukazuje na to, že obecné vnímání oblasti výzkumu, vývoje a 

inovací v České republice je takové, že se jedná primárně o vědeckou aktivitu. 

Neakceptováno 

Záměrem je odlišit stávající Radu pro 

výzkum, vývoj a inovace od 

navrhované Vědecké rady České 

republiky. Obě Rady mají odlišné 

složení, postavení i zaměření. 

164 MD Doporučujeme, aby ustanovení § 26 odst. 1 návrhu zákona obsahovalo Neakceptováno 
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transparentnější vymezení toho, jaké náklady poskytovatel uzná za způsobilé. 

165 MD Dále doporučujeme zvážit, zda je kompetence jednotlivých dotčených ministerstev 

nastavena dostatečně jednoznačně a zda je takto řešena i jejich vzájemná spolupráce. 

Do působnosti nově navrhovaného Ministerstva pro výzkum a vývoj bude spadat 

oblast vědy, která ovšem zároveň spadá do působnosti vysokých škol zabývajících 

se touto oblastí, tedy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Doporučujeme 

zvážit v tomto ohledu podrobnější rozpracování kompetencí příslušných dotčených 

ministerstev. 

Neakceptováno 

Navržený rozsah působnosti 

Ministerstva pro výzkum a vývoj 

v oblasti výzkumu prováděného 

vysokými školami je výsledkem 

dlouhých konzultací se všemi 

zainteresovanými subjekty. 

166 MF Je nezbytné, aby změny ve státní správě navrhované předkladatelem byly 

rozpočtově neutrální. Zvýšené náklady, které by mohly být navrhovanou novou 

právní úpravou vyvolány a které nejsou v materiálu řádně vyčísleny ani vyloučeny, 

musí být kryty v rámci limitů výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací 

(dále jen VaVaI) stanovených na daná období bez zvýšených požadavků na státní 

rozpočet. Nelze schválit materiál, který ve věci finančního dopadu obsahuje pouze 

sdělení, že „v případě delimitací bude dopad rozpočtově neutrální“. Je třeba 

jednoznačně definovat zdroje krytí výdajů na vznik a provoz Ministerstva pro 

výzkum a vývoj (dále jen MVV). Finanční dopad je třeba vyčíslit a vyjasnit před 

předložením materiálu pro jednání vlády. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Upraveno v předkládací a důvodové 

zprávě. Delimitace v souvislosti se 

vznikem MVV bude provedena tak, 

aby dopad byl rozpočtově neutrální 

(předpokládáme pouze změny v rámci 

závazných ukazatelů v kapitole 304 

Úřad vlády ČR). Výdaje v souvislosti 

se vznikem a fungováním MVV jsou 

vyčísleny v tabulce v části 3.1.3 

důvodové zprávy a celkové částky 

odpovídají institucionálním výdajům 

ÚV ČR na VaVaI v letech 2018 a 

2019 dle usnesení vlády ze dne 22. 

května 2017 č. 385. 

167 MF Nadále proto považujeme za nezbytné provést kvalitní a přehledný propočet 

navrhovaných změn v personální oblasti. Trváme na požadavku, aby výdaje na 

Akceptováno 
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platy a počty tabulkových míst nového MVV, jeho podřízených organizací a 

ostatních zainteresovaných resortů byly pokryty bez zvýšených požadavků na 

státní rozpočet a limity počtu zaměstnanců. Podřízením obou agentur Grantové 

agentury ČR a Technologické agentury ČR (GAČR a TAČR) by mělo naopak dojít 

k pozitivnímu dopadu, tj. k úspoře funkčních míst a výdajů státního rozpočtu. 

Zvýšené potřeby je třeba řešit zásadně vzájemnou delimitací. Tato připomínka je 

zásadní. 

Viz vypořádání k předcházející 

připomínce. 

168 MF Požadujeme, aby se nová právní úprava více zaměřila na eliminaci 

roztříštěnosti financování systému VaVaI, což by se od vzniku nového 

ministerstva logicky očekávalo. Zatím se však předpokládá, že počet poskytovatelů 

nebude zákonem omezen, podobně jako stanovuje současná právní úprava. Reforma 

systému v roce 2008 však roztříštěnost systému řešila a počet poskytovatelů byl 

snížen téměř na polovinu. Nynější návrh je proto, podle našeho názoru, krokem 

zpět. Argument, že MVV bude systém VaVaI pouze věcně zastřešovat, přičemž 

finanční odpovědnost bude nadále v rukou mnoha resortů, a že výhledově se 

možná počet poskytovatelů sníží, nelze považovat jako dostatečný důvod ke 

vzniku nového ministerstva, resp. vznik nového ministerstva nepřináší 

dostatečný ekonomicky zdůvodnitelný efekt. Zde znovu důrazně 

upozorňujeme, že tento přístup je v souladu s argumenty předkladatele, dle kterých 

je jedním z cílů návrhu odstranit neefektivnosti a roztříštěnost současného systému. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Navrhovaná právní úprava řeší 

roztříštěnost financování systému 

VaVaI mj. zřízením MVV, které bude 

vykonávat dohled nad některými 

dílčími, zákonem stanovenými 

požadavky, zejména nad správně 

podřízenými agenturami, bude plnit 

roli odvolacího orgánu vůči 

rozhodnutím agentur a zároveň bude 

zastřešujícím úřadem pro sjednocení 

všech rezortních a národních politik 

pro oblast VaVaI. Koncentrace 

konkrétních rozhodovacích a 

kontrolních pravomocí umožní lepší 

řízení, efektivnější přerozdělování 

finančních prostředků a nahradí dosud 

roztříštěnou a nesystematickou úpravu 

VaVaI. Dojde ke snížení počtu 

rozpočtových kapitol, výzkumné 
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organizace budou financovány podle 

jednotné strategie, rovněž účelová 

podpora bude rozdělována podle 

jednotné strategie, přičemž nezávislost 

hodnoticího procesu ve vztahu k 

návrhům projektů zůstane zachována. 

Pro úplnost uvádíme, že nelze říci, že 

menší počet kapitol znamená 

efektivnější financování. S ohledem na 

kompetence rezortů je efektivní 

ponechat financování výzkumných 

potřeb, které jsou přímo spojené 

s činností daného ministerstva 

vyplývajících z kompetenčního 

zákona, v kompetenci příslušných 

ministerstev. Stávající poskytovatelé 

GA ČR a TA ČR nově nebudou 

nárokovat prostředky státního 

rozpočtu na VaVaI podle objemu 

distribuovaných prostředků 

příjemcům, ale podle skutečné 

náročnosti agend spojených s 

hodnocením návrhů projektů a věcnou 

i finanční kontrolou jejich realizace. 

169 MF V současné době jsou již na VaVaIv kap. 304 Úřad vlády jiné platné částky, což 

není v materiálu nijak zohledněno. 

2017 2018 2019 

Akceptováno 

Částky upraveny v předkládací zprávě 

a důvodové zprávě dle usnesení vlády 
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213 601 015 223 885 965 227 362 976 

Rozdíl je třeba odůvodnit, případně materiál aktualizovat. Tato připomínka je 

zásadní. 

ze dne 22.05.2017 č. 385 

 MF K návrhu zákona  

K předmětu podpory – rozvoj výzkumné organizace (§ 3 odst. 2 písm. a)) 

Dovětek v § 3 odst. 2 písm. a) „s cíli organizace“ je nepřesný a zavádějící. 

Navrhujeme jeho změnu: 

„a) rozvoj výzkumné organizace za podmínek uvedených v § 17 v souladu s cíli 

organizace dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumné organizace podle § 4 

odst. 3,“. 

Odůvodnění: „Cíle organizace“ jsou nedefinovaný pojem, v návrhu zákona není 

uvedeno, v jakém dokumentu jsou zakotveny, ani jak jsou hodnoceny; dále není 

uvedeno, zda jde o cíle výzkumné nebo jiné atd. Naproti tomu v § 4 odst. 3 

vymezujícím dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace jsou tyto cíle 

uvedeny („… který obsahuje na období 7 let základní výzkumné cíle dané 

organizace, …“), společně s řadou další náležitostí, které vymezují tento předmět 

podpory. 

Akceptováno   

170  K návrhu zákona: 

V úvodu připomínáme, že převzaté dikce ze zákona č. 130/2002 Sb., by měly být 

řádně odůvodněny, případně nově aktualizovány a zpřesněny. Tato připomínka je 

zásadní. 

Akceptováno 

Důvodová zpráva byla doplněna a 

částečně přepracována. 

171 MF K návrhu zákona: Akceptováno   
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K § 1 - Předmětem úpravy navrhovaného zákona je podpora výzkumu, vývoje a 

inovací z „veřejných prostředků České republiky“. Toto znění neodpovídá § 2 písm. 

a), kterým se podporou… rozumí podpora nejen z veřejných prostředků ČR, ale i 

z prostředků ze zahraničí. V zákoně č. 130/2002 Sb. je použito pouze spojení z 

„veřejných zdrojů“. Je nezbytné vyjasnit, a to i v rámci důvodové zprávy. Tato 

připomínka je zásadní. 

172 MF K návrhu zákona: 

K § 2 písm. a) - Je stanoveno, že podporou podle zákona je i podpora z fondů 

kontrolovaných orgány veřejné správy. Dále není tento pojem rozveden. Je proto 

nezbytné jeho vysvětlení. Zároveň není zřejmé, zda se má např. jednat o národní 

inovační fond. Zde připomínáme písm. j) definici pojmu poskytovatel. Zároveň 

upozorňujeme, že MF zásadně nesouhlasí s jakýmkoli dalším poskytovatelem 

podpory VaVaI, s ohledem na roztříštěnost a transparentnost systému jako celku. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak   

Definice pojmu „poskytovatel“ 

upravena. Pokud jde o domnělou 

roztříštěnost systému, odkazujeme na 

katastrofální důsledky koncentrace 

poskytování institucionální podpor na 

dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumných organizací. Podrobnější 

vysvětlení je uvedeno u jiné 

připomínky MF. 

173 MF K návrhu zákona: 

K § 2 písm. k) - Je třeba vyjasnit pojem organizační jednotka ministerstva. Jedná se 

o vnitřní organizační složku (např. odbor, sekce) nebo o organizační složku státu 

zřízenou ministerstvem (organizační složku státu v jeho působnosti)? Navrhujeme 

zvážit úplné vypuštění termínu, vždy je hlavním partnerem organizační složka státu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  

V § 2 písm. k) je „organizační 

jednotka ministerstva“ vypuštěna.  

174 MF K návrhu zákona: 

§ 2 písm. n) - Je třeba zvážit, o jakou smlouvu by mělo jít (soukromoprávní, 

Akceptováno jinak   
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veřejnoprávní.) S ohledem na další připomínky předpokládáme, že veřejnoprávní. 

Tato připomínka je zásadní. 

175 MF K návrhu zákona: 

§ 3 odst. 1 e) - Předmětem institucionální podpory je spolufinancování výdajů 

z rozpočtu Evropské unie zajišťující cíle ve výzkumu, vývoji a inovacích. V této 

souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že z veřejných prostředků České republiky 

jsou poskytovány též prostředky na předfinancování výdajů, které mají být kryty 

z rozpočtu Evropské unie nebo Národního fondu. Není zcela jasné, zda se na tyto 

prostředky bude vztahovat proces dle rozpočtových pravidel nebo podle tohoto 

zákona. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že v případě poskytování dotací ze 

strukturálních fondů je vydáván jeden akt o poskytnutí podpory, který zahrnuje 

prostředky na spolufinancování ze státního rozpočtu i prostředky poskytované 

z Evropských fondů. Nepovažujeme za vhodné, aby se každý ze zdrojů financování 

řídil odlišným procesním postupem, doprovázeným různými sankcemi. Není zcela 

jasné, jaký je v tomto případě úmysl zákonodárce, zda se podle tohoto zákona budou 

poskytovat prostředky z operačních programů nebo ne. V zákoně č. 130/2002 Sb. 

bylo stanoveno, že institucionální podporu lze poskytnout na operační programy ve 

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

a inovacích, což v navrhovaném zákoně chybí. Požadujeme jednoznačně vyjasnit, 

zda se tento zákon bude vztahovat na podporu poskytovanou z operačních 

programů. Připomínka platí i k § 17 odst. 2 písm. e). Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  

Tímto zákonem se navrhuje pouze 

započítat spolufinancování projektů 

příslušných operačních programů jako 

celek. Neřeší tzv. předfinancování. 

Z tohoto důvodu se navrhuje řadit 

výdaje na spolufinancování do 

institucionální podpory. 

176 MF K návrhu zákona: 

V § 4 jsou zakotveny 7leté výhledy, což je třeba jednoznačně uvést do souladu 

s rozpočtovými pravidly. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   
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177 MF K návrhu zákona: 

K § 5 odst. 1: 

Obecně: Nezbytnost Vědecké rady České republiky jako poradního orgánu vlády, 

když má být ministerstvo, je zpochybnitelná. Není zřejmé, z jakého důvodu by měla 

Vědecká rada ČR předkládat z vlastní iniciativy doporučení vládě v koncepčních 

otázkách a k dlouhodobému rozvoji systému VaVaI, když za tímto účelem je 

zřízeno samostatné ministerstvo. Podle našeho názoru se jedná o neefektivní 

opatření. 

1) Podle Důvodové zprávy má být nově zřízena či ustavena Vědecká rada ČR, z § 

41 odst. 5 návrhu zákona vyplývá, že by Vědecká rada ČR měla být ustavena. 

Zřízení či ustavení Vědecké rady České republiky návrh zákona neupravuje. Pokud 

za její ustavení není považováno stanovení způsobu navrhování členů Vědecké rady 

České republiky v § 6 návrhu zákona. Zřízení (ustavení) Vědecké rady ČR by mělo 

být v zákoně výslovně upraveno.  

Poznamenáváme, že Rada pro výzkum, vývoj a inovace, resp. původní Rada vlády 

pro výzkum a vývoj, byla zřízena zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře 

vědecké činnosti a vývoje technologií, a to jako odborný a poradní orgán vlády, a v 

souvislosti se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací, který zrušil zákon č. 300/1992 Sb., nedošlo ve vztahu k samotné 

existenci Rady k žádným legislativním opatřením, vyjma potvrzení její kontinuity 

při příležitosti úpravy názvu. 

2) Vědecká rada České republiky má být nezávislým a reprezentativním „orgánem“ 

pro oblast vědy. Není zřejmé, jaké právní postavení má tento orgán. Důvodová 

zpráva toto neobsahuje. Vědecká rada ČR by měla být dle Důvodové zprávy 

poradním orgánem – koho, však není uvedeno. Vzhledem k § 5 odst. 2 větě druhé, 

z níž vyplývá určité finanční napojení (stanovení výše odměn za výkon veřejné 

Akceptováno částečně  
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funkce) na vládu, by bylo možné dovodit, že Vědecká rada ČR je (i přes 

konstatování své nezávislosti) přece jen poradním orgánem vlády. Pokud tomu tak 

je, pak by to mělo být v návrhu zákona výslovně uvedeno. Zároveň je třeba 

jednoznačně určit, který subjekt bude činnost Vědecké rady ČR finančně 

zabezpečovat. V důvodové zprávě toto chybí. (Organizační a administrativní 

zabezpečení činnosti Vědecké rady ČR je dle § 7 odst. 3 písm. k) návrhu zákona 

v odpovědnosti Ministerstva pro výzkum a vývoj.) 

Zároveň termín „pro oblast vědy“ neodpovídá terminologii zákona ani navržené 

změně kompetenčního zákona. 

Považujeme za nezbytné se s výše uvedenými nejasnostmi legislativně vypořádat.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

178 MF K návrhu zákona: 

K § 6 Vycházíme z toho, že odměnu bude členům vědecké rady vyplácet 

Ministerstvo pro výzkum a vývoj. Je třeba vyjasnit, zda se z odměny odvádí daň 

z příjmu, zdravotní a sociální pojištění. Tato připomínka je zásadní.  

13. Z navrhovaného znění § 7, kde je stanoven popis činností a odpovědností MVV, 

plyne, že veškerá činnost MVV by měla být zajištěna v rámci delimitace. Znění 

vyvolává představu uměle nadstaveného orgánu. Chybí zakotvení činnosti MVV pro 

uvolňování podpory ve smyslu §17. Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno   

Toto není v gesci předkladatele. 

179 MF K návrhu zákona: 

K § 8 až 12 - Je třeba jednoznačně vyjasnit, zda Grantová agentura ČR a 

Technologická agentura ČR budou poskytovateli dotací ze státního rozpočtu. Dále 

je třeba přesně vymezit, zda se jedná o zánik dvou kapitol rozpočtu a vznik nových 

Akceptováno   

Rozpočtové kapitoly by měly 

zaniknout, ale agentury poskytovateli 

zůstanou. To odpovídá definici, neboť 
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organizačních složek státu v působnosti nové rozpočtové kapitoly MVV, která bude 

mít nové číslo dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. a také nové IČO. Tato připomínka je 

zásadní. 

odpovídají definici poskytovatele dle 

zákona. 

180 MF K návrhu zákona: 

K § 8: Zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje 

technologií, byla zřízena Grantová agentura České republiky a zákon č. 130/2002 

Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který zrušil zákon č. 

300/1992 Sb., ve vztahu ke Grantové agentuře České republiky neprovedl žádná 

legislativní opatření či jiná vypořádání. Grantová agentura České republiky 

prezentovaná v zákoně č. 130/2002 Sb., resp. její existence, tak v podstatě 

neměla/nemá  právní oporu.   

Návrh zákona nyní opět bez jakékoliv právní opory operuje s (nějakou) Grantovou 

agenturou České republiky. V případě, že tato agentura nebude navrhovaným 

zákonem zřízena, je nezbytné její existenci legislativně ošetřit jiným způsobem. Tj. 

zabezpečením kontinuity právní, personální, majetkové a organizační Grantové 

agentury České republiky zřízené zákonem č. 300/1992 Sb. v rámci přechodných 

ustanovení části první návrhu zákona. Např. použitím úpravy: „Grantová agentura 

České republiky zřízená zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti 

a vývoje technologií, ve znění zákona ..., se považuje za Grantovou agenturu České 

republiky podle tohoto zákona.“.  Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 

Viz přechodné ustanovení v § 41 odst. 

4. 

181 MF K návrhu zákona: 

K § 11: Zákonem č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb., byla zřízena 

Technologická rada České republiky. Z Důvodové zprávy vyplývá, že 

Technologická rada ČR uvedená v návrhu zákona by měla být „pokračovatelem“ 

stávající (současné) Technologické agentury ČR. S tímto záměrem se však 

Akceptováno  

Viz § 41 odst. 4 
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předkladatel nevyrovnal, neboť tomu odpovídající ustanovení v přechodných 

ustanoveních části první postrádáme. V podstatě se jedná o obdobný problém jako 

výše u Grantové agentury České republiky. 

Považujeme proto i zde za nezbytné legislativně zabezpečit kontinuitu 

Technologické agentury České republiky obdobným způsobem jako viz výše.  

Např.: „ Technologická agentura České republiky zřízená zákonem č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu ..., ve znění zákona ..., se považuje za Technologickou agenturu 

České republiky podle tohoto zákona.“ nebo „Technologická agentura České 

republiky zřízená dosavadními předpisy se považuje za Technologickou agenturu 

České republiky podle tohoto zákona.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

182 MF K návrhu zákona: 

K § 14 odst. 3 písm. c) – Dle navrhovaného zákona zůstává v gesci Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy problematika čerpání a využití strukturálních a 

investičních fondů v oblasti výzkumu. S tím, aby Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy zůstala v gesci problematika evropských fondů v oblasti vědy a 

výzkumu souhlasíme, ovšem, v souvislosti s navrhovanými přechodnými 

ustanoveními v § 44 bod 2 upozorňujeme, že se z kompetenčního zákona (č. 2/1969 

Sb.) vypouští z kompetencí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy „vědní 

politika, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti“. 

Z uvedeného vyplývá, že po navrhované novele zákona č. 2/1969 nebude již mít 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve své gesci vědu a výzkum a zároveň 

bude odpovídat za čerpání a využití evropských fondů v oblasti vědy a výzkumu. 

Tento stav považujeme za rozporný, je třeba dát oba zákony do souladu. Platí i 

k ustanovení § 44 odst. 2. Tato připomínka je zásadní.   

Akceptováno jinak  

Řídicí orgán pro programy ESIF 

určuje vláda. MŠMT je „tradičně“ 

jedním ze řídicích orgánů programů 

ESIF pro VaVaI. Možnost, aby řídicím 

orgánem byl někdo jiný, koho vláda 

určí, je doplněna. 

Pozice řídicího orgánu však podle 

názoru předkladatele není přímo 

spojena se zodpovědností za národní 

politiku VaVaI. Tato souvislost ze 

žádných koncepcí nebo rozhodnutí 

vlády nevyplývá. Proto zde rozpor 
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nevidíme. 

183 MF K návrhu zákona: 

K § 15 - Je třeba respektovat, že návrh státního rozpočtu sestavuje Ministerstvo 

financí. Není možné, aby část státního rozpočtu byla sestavována pod vedením 

někoho jiného, než je Ministerstvo financí. Termín v odstavci 6 koliduje s termínem 

v § 8b odst. 2 rozpočtových pravidel. Tato připomínka je zásadní.   

Neakceptováno   

Dosavadní praxe podle zákona č. 

130/2002 Sb. ukázala, že prakticky 

jedinou cestou, jak zajistit výdaje na 

výzkum, vývoj a inovace je 

samostatná příprava výdaj na tuto 

oblast. Připomínáme, že jde o velmi 

sledovaný ukazatel a Česká republika 

byla terčem kritiky za nedostatečné 

financování této sféry.  Celková 

zodpovědnost MF tím není ani 

náznakem dotčena. 

Dále není zřejmé, jaké lhůt má 

připomínkové místo na mysli, protože 

v § 8 odst. 2 rozpočtových pravidel 

není žádný termín uveden. Nicméně se 

upozorňuje, že navržený termín konec 

května platí pouze, pokud vláda 

nestanoví termín jiný. Ke kolizi by 

tedy dojít nemělo. 

184 MF K návrhu zákona: 

K § 16 – Strukturu závazných ukazatelů státního rozpočtu za oblast VaVaI je třeba 

ještě zvážit a navrhnout ve spolupráci s Ministerstvem financí, a to s ohledem na 

kompetenci Ministerstva financí v oblasti sestavování státního rozpočtu. Tato 

Neakceptováno   

Ministerstvo financí nenavrhlo žádnou 

změnu. Proto nelze zatím adekvátně 
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připomínka je zásadní. reagovat. 

Poznamenává se, že na základě 

připomínky MŠMT byl počet dalších 

závazných ukazatelů snížen na jeden, 

který je pro stabilitu výzkumných 

organizací klíčový. 

Navrhují dva závazné ukazatele 

v rozpočtové kapitole ministerstva, 

určené na účelovou podporu 

poskytovanou oběma agenturami. Je to 

proto, aby ministerstvo nemohlo tyto 

výdaje přesunout jinam. Ostatní 

výdaje ministerstva závazné nejsou. 

185 MF K návrhu zákona: 

K § 17 odst. 1 – Slova „zvýšením výdajů organizačních složek“ je třeba nahradit 

slovy „rozpočtovým opatřením“. Organizační jednotky ministerstev je třeba uvést 

do souladu s platnou legislativou (organizační složky?). Tato připomínka je 

zásadní. 

Akceptováno   

186 MF K návrhu zákona: 

K § 21 odst. 3  - Podle tohoto ustanovení poskytovatel vyzve příjemce k podání 

žádosti o poskytnutí dotace podle zvláštního právního předpisu (§ 14 odst. 3 zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů). Poskytovatelem však 

je podle navrhovaného § 2 písm. j) i územní samosprávný celek, který rozhoduje o 

Akceptováno 

Předkladatel se domnívá, že 

připomínce vyhověl úpravou § 2 písm. 

k) a úpravou § 39. 
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poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje. Že se § 21 odst. 3 vztahuje i na 

územní samosprávné celky vyplývá i z § 21 odst. 6. Pokud se má § 21 odst. 3 

vztahovat pouze na dotace poskytované ze státního rozpočtu, mělo by být toto 

ustanovení v tomto smyslu upraveno. Tato připomínka je zásadní. 

187 MF K návrhu zákona: 

K § 21 odst. 6 - Není zřejmé, co předkladatel míní regulací čerpání rozpočtu 

v důsledku rozpočtového provizoria podle zák. č. 250/2000 Sb.? Pravidla 

rozpočtového provizoria v případě územních samosprávných celků stanovuje 

zastupitelstvo územního samosprávného celku a záleží výhradně na něm, jaká 

pravidla rozpočtového provizoria schválí. Jediné omezení je stanoveno v § 13 odst. 

4), podle kterého při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti nesmí měsíční výdaje územního samosprávného celku stanovené v 

pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu 

schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v 

případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů 

stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování 

projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Tato připomínka je 

zásadní. 

Akceptováno   

Byl opraven odkaz na poznámku pod 

čarou č. 24. Odkazuje se na zákon č. 

2018/2000 Sb. 

188 MF K návrhu zákona: 

K § 21 odst. 7 - Není zřejmé, co je tímto ustanovením míněno ve vztahu k rozpočtu 

územního samosprávného celku. Pokud územní samosprávný celek nemá ve 

schváleném rozpočtu obsaženy finanční prostředky, je podle § 16 odst. 2 zák. č. 

250/2000 Sb., v platném znění, povinen provést změnu schváleného rozpočtu 

rozpočtovým opatřením před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje, jinak se 

dopustí správního deliktu. Dále uvádíme, že v zákoně č. 250/2000 Sb. není 

Akceptováno jinak   

Odkazuje se pouze na rozpočtová 

pravidla.  

Pro územní samosprávné celky platí § 

39, a „přiměřený“ postup s výjimku 

ustanovení o předání údajů do IS 
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územnímu samosprávnému celku stanovena žádná povinnost evidovat dotace, které 

poskytuje. Tato připomínka je zásadní. 

VaVaI. 

189 MF K návrhu zákona: 

K § 21 odst. 8 – Upozorňujeme na skutečnost, že není možné, aby byl proces 

poskytování dotací upraven podzákonným právním předpisem. Při tomto procesu 

dochází k zasahování do práv a povinností osob a je tedy třeba, aby toto bylo 

upraveno zákonem. Doporučovali bychom použití příslušných ustanovení zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Pokud se tento zákon nebude aplikovat a 

postup poskytování dotací nebude dostatečně upraven v jiném zákoně, je třeba 

použít ustanovení správního řádu (blíže viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 

dne 30. 9. 2015, sp. zn. 9 Ads 83/2014). Dále upozorňujeme, že co se týče 

navrhované výkonnostní smlouvy, zde je třeba postupovat dle příslušných 

ustanovení správního řádu, týkajících se veřejnoprávní smlouvy, včetně řešení 

případných sporů z ní vzniklých. Analogicky i k §26 odst. 6. Tato připomínka je 

zásadní. 

Akceptováno 

190 MF K návrhu zákona: 

K § 22 odst. 1 a k § 27 odst. 1 – Organizační jednotky ministerstev nevedou 

daňovou evidenci. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak   

Vypuštěn pojem „organizační jednotka 

ministerstva“. 

191 MF K návrhu zákona: 

K § 22 odst. 3 – Organizační složka státu majetek nevlastní, pouze hospodaří 

s majetkem, který vlastní stát. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak   

192 MF K návrhu zákona: 

K § 23 - Není dostatečně srozumitelné, co je dotace s podílem na zisku. Je nutné 

Akceptováno 
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řádné zdůvodnění ve zvláštní části. S přihlédnutím k důvodové zprávě 

upozorňujeme, že dotace ze státního rozpočtu mohou poskytovat pouze organizační 

složky státu. Tato připomínka je zásadní. 

Poskytovatel – viz vymezení pojmů. 

Dále viz zvláštní část důvodové 

zprávy k § 22. 

193 MF K návrhu zákona: 

K § 24 odst. 5 – Slovo ex-ante navrhujeme nahradit slovem „předběžného“. Tato 

připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

194 MF K návrhu zákona: 

K § 24 odst. 6 – Nelze jednoznačně odsouhlasit, aby se na výdaje podle 

navrhovaného zákona nevztahovalo ustanovení o programech podle rozpočtových 

pravidel (§ 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb.) Zejména u institucionální podpory, v 

rámci níž jsou hrazeny významné investice (stavby apod.), je zařazení těchto výdajů 

pod režim o programech podle rozpočtových pravidel reálně odůvodnitelné, a to 

zejména s ohledem na záměr MF sjednocování evidence všech dotací ze státního 

rozpočtu v Informačním systému Státní pokladny (IISSP). Požadujeme proto 

důsledné zvážení věci, případně řádné odůvodnění vyjmutí podpory VaVaI z 

příslušných ustanovení rozpočtových pravidel, která by zaručovala jejich jednotnou 

evidenci v rámci výdajů státního rozpočtu. Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

195 MF K návrhu zákona: 

K § 24 – Není zřejmé, zda se uvedené ustanovení vztahuje i na územní samosprávné 

celky. Podle názvu navrhované Hlavy III a navrhovaného § 15 odst. 1 se uvedené 

ustanovení vztahuje pouze na státní rozpočet a správce kapitol státního rozpočtu. 

Přitom u odst. 6 je odkaz na zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění. Současně znovu 

upozorňujeme na pojem poskytovatel obsažený v § 2 písm. j). Tato připomínka je 

Akceptováno 

Územní samosprávné celky byly 

z působnosti ustanovení této hlavy 

vyloučeny. Tato pravidla se aplikují na 

územní samosprávné celky pouze 

přiměřeně (viz upravené znění hlavy 
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zásadní. IX) 

196 MF K návrhu zákona: 

K § 25 odst. 2 – Návětí obsahuje odkaz na § 14 odst. 4 rozpočtových pravidel. Dle 

významu návětí se uvedený odkaz vztahuje k vedlejší větě: „včetně vypořádání 

poskytnuté podpory podle rozpočtových pravidel“. Pokud se v uvedené části věty 

hovoří o finančním vypořádání dotace, musí návětí obsahovat odkaz na § 14 odst. 

10 rozpočtových pravidel. Finanční vypořádání dotace a návratné finanční 

výpomoci se provádí podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (vyhláška o finančním 

vypořádání), tj. podle zásad a lhůt stanovených vyhláškou o finančním vypořádání. 

Podle § 3 odst. 4 vyhlášky o finančním vypořádání se finanční vypořádání dotace 

nebo návratné finanční výpomoci provede k 31. prosinci roku, v němž byla dotace 

poskytnuta s výjimkou finančního vypořádání dotace na projekt spolufinancovaný 

z rozpočtu EU nebo z prostředků finančních mechanismů, v případě dotace na 

projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU nebo z prostředků finančních mechanismů 

k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen. Ukončení projektu 

spolufinancovaného z rozpočtu EU nebo z prostředků finančních mechanismů 

definuje § 2 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

197 MF K návrhu zákona: 

K § 25 odst. 2 písm. b) – Zákon v § 2 definuje následující pojmy: příjemce a další 

účastník. V ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) se hovoří o více příjemcích. Podle 

rozpočtových pravidel má příjemce dotace tuto dotaci povinnost s poskytovatelem 

finančně vypořádat. S ohledem na vyhlášku o finančním vypořádání musí být určen 

jeden příjemce dotace, který splní povinnost danou rozpočtovými pravidly. Tato 

připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
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198 MF K návrhu zákona: 

K § 25 – Dále upozorňujeme, že rozhodnutí o poskytnutí dotace bude muset být 

vydáváno v režimu správního řádu. Zák. č. 218/2000 Sb. neumožňuje organizačním 

složkám státu být příjemcem dotace z rozpočtu územního samosprávného celku. 

K tomu viz § 45 odst. 11 podle kterého organizační složka státu je oprávněna 

překročit závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu podle jejich vymezení o 

příjmy podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 

prostředky přijaté z rozpočtu územního samosprávného celku, od jiné právnické 

osoby nebo od fyzické osoby pro účely požární ochrany, integrovaného 

záchranného systému a ochrany obyvatel prováděné organizačními složkami 

státu zřízenými zákonem o Hasičském záchranném sboru České republiky na 

základě právního aktu, kterým byly poskytnuty, a o prostředky přijaté ze 

zvláštního účtu Ministerstva spravedlnosti podle zákona o použití peněžních 

prostředků z majetkových trestních sankcí. V ostatních případech bude poskytnutá 

dotace příjmem státního rozpočtu. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  

199 MF K návrhu zákona: 

K § 25 odst. 4 - Smlouva o poskytnutí podpory, je svým charakterem veřejnoprávní 

smlouvou, a to i podle svého obsahu (jedná se o poskytnutí veřejných prostředků 

subjektem veřejné správy). Je tedy s podivem, že smlouva bude obsahovat způsob 

řešení sporů a nebude postupováno podle § 141 zák. č. 500/2000 Sb., správní řád, 

podle něhož by mělo být postupováno primárně. Domníváme se, že zákon by měl 

obsahovat ustanovení, kdo je příslušným správním orgánem k rozhodování sporů z 

veřejnoprávních smluv uzavíraných podle tohoto zákona. Upozorňujeme, že územní 

samosprávné celky budou předmětné smlouvy jistě uzavírat v samostatné 

působnosti.   

Akceptováno 
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Není zřejmé, proč v případě, kdy bude poskytovatelem územní samosprávný celek, 

bude se lhůta stanovená v odst. 10 pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory 

počítat ode dne nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na 

příslušný rok. Tyto připomínky jsou zásadní. 

200 MF K návrhu zákona: 

K § 26 odst. 3 - K regulaci nemusí dojít jen na základě rozpočtového provizoria, ale 

např. i vázáním prostředků státního rozpočtu.  

Dále není zřejmé odvolání ve věci regulace čerpání rozpočtu v důsledku 

rozpočtového provizoria na zák. č. 250/2000 Sb. Pravidla rozpočtového provizoria 

v případě územních samosprávných celků stanovuje zastupitelstvo územního 

samosprávného celku a záleží výhradně na něm, jaká pravidla rozpočtového 

provizoria schválí. Jediné omezení je stanoveno v § 13 odst. 4), podle kterého při 

uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí 

měsíční výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech 

rozpočtového provizoria překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného 

pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich 

zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem 

nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z 

rozpočtu Evropské unie. Tyto připomínky jsou zásadní. 

Akceptováno 

201 MF K návrhu zákona: 

K § 26 odst. 4 – Není zcela zřejmý význam slov „pouze příjemci bez provedení 

rozpočtového opatření“. Pokud by dalším účastníkem byla organizační složka státu 

nebo státní příspěvková organizace (s čímž nesouhlasíme), může být toto ustanovení 

problematické, protože organizační složka státu nemusí být schopna využít 

Akceptováno 
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prostředky přijaté od příjemce. 

Ve vztahu k ÚSC dodáváme, že pokud územní samosprávný celek nemá ve 

schváleném rozpočtu obsaženy finanční prostředky, je podle § 16 odst. 2 

zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění, povinen provést změnu schváleného rozpočtu 

rozpočtovým opatřením před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje, jinak se 

dopustí správního deliktu. Dále uvádíme, že v zákoně č. 250/2000 Sb. není 

územnímu samosprávnému celku stanovena žádná povinnost evidovat dotace, které 

poskytuje. Tyto připomínky jsou zásadní. 

202 MF K návrhu zákona: 

K § 28 odst. 3 – Organizační jednotky ministerstva je třeba vypustit, a to i 

v ostatních částech zákona. Viz připomínka č. 7. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

203 MF K návrhu zákona: 

K § 28 odst. 4 - Ve vztahu k ÚSC je ustanovení zmatečné. Zde se pravděpodobně 

nemá na mysli, že „Návrh projektu je žádostí uchazeče o poskytnutí účelové 

podpory formou dotace nebo formou zvýšení výdajů organizační složky státu nebo 

územního samosprávného celku“. Nebo se předpokládá, že se jedná o žádost o 

zvýšení výdajů územního samosprávného celku? Nebo se má jednat o zvýšení 

výdajů organizační složky územního samosprávného celku?  

K organizační složce územního samosprávného celku důrazně upozorňujeme na 

§ 24 a následující zák. č. 250/2000 Sb. Jedná se o zařízení bez právní subjektivity, 

které nemá vlastní rozpočet a není účetní jednotkou. Organizační složka územního 

samosprávného celku není obdobná organizační složce státu. Na tuto skutečnost již 

MF upozorňovalo v rámci připomínkového řízení k zák. č. 130/2002 Sb. 

Současně nám není jasné, proč je projekt žádostí podle zák. č. 250/2000 Sb., když 

Akceptováno 
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na program a na uzavírání smlouvy o dotaci se zákon o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů nevztahuje. Tyto připomínky jsou zásadní. 

204 MF K návrhu zákona: 

K § 39 odst. 1 a 3 - Podle našeho názoru jsou tato ustanovení v rozporu. Pokud 

bude dotace poskytnuta smlouvou a bude to smlouva podle občanského zákoníku, 

pak se bude řešit porušení smluvních závazků podle občanského zákoníku (tedy 

v konečném důsledku zřejmě soudem). Porušení rozpočtové kázně bude ale také 

porušením ustanovení smlouvy, a proto bude sporné, kdo má případy porušení 

rozpočtové kázně řešit. Podle našeho názoru by smlouva podle navrhovaného 

zákona měla být smlouvou veřejnoprávní. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak  

Smlouva má nyní veřejnoprávní 

charakter. 

205 MF K návrhu zákona: 

K § 39 odst. 1 – Není možné, aby neoprávněné poskytnutí, použití nebo zadržení 

podpory z rozpočtu územního samosprávného celku bylo posuzováno jako porušení 

rozpočtové kázně podle zák. č. 218/2000 Sb. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

Viz § 39. 

206 MF K návrhu zákona: 

K § 40 odst. 1 - Domníváme se, že územní samosprávné celky pro nejasnost celé 

právní úpravy nebudou moci postupovat obdobně podle těch ustanovení zákona, 

která se vztahují na poskytovatele podpory. Uvedený § 13, který se nevztahuje na 

územní samosprávné celky, obsahuje další orgány Technologické agentury České 

republiky. Jedná se pravděpodobně o chybné vymezení. Tato připomínka je 

zásadní. 

Akceptováno   

Zvolen pojem „přiměřeně“ pro celý 

zákon s vyznačenými výjimkami. 

Odkaz na § 13 odstraněn. 

207 MF K návrhu zákona: 

K § 41 - V přechodném ustanovení či přechodných ustanoveních je nezbytné ošetřit 

Akceptováno 
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kontinuitu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České 

republiky – viz výše připomínky k § 8 a § 11. Tato připomínka je zásadní. 

208 MF K návrhu zákona:  

K § 41 odst. 5 - Vzhledem k tomu, že Rada pro výzkum, vývoj a inovace, resp. 

původní Rada vlády pro výzkum a vývoj, byla zřízena přímo zákonem (č. 300/1992 

Sb.) – viz výše připomínka k § 5 odst. 1, navrhujeme slova „podle dosavadních 

právních předpisů“ nahradit slovy „dosavadními právními předpisy“. Tato 

připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

209 MF K návrhu zákona:  

K § 47 odst. 4: 

1) Slovo „uzavřou“ požadujeme nahradit slovem „pořídí“. Změna koresponduje 

s dikcí § 14 odst. 2 poslední věta vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření 

organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění 

pozdějších předpisů, (…., který je pořizovanému zápisu….), záměrně respektující 

obecný jazykový význam a užití pojmu „zápis“ (zápis se pořizuje, smlouva se 

uzavírá), přestože právně má zápis označovat speciální formu právního jednání mezi 

organizačními složkami státu, analogickou smlouvě. Slova „ke změně příslušnosti 

hospodaření k majetku určenému k provozování“ požadujeme nahradit slovy „ke 

změně příslušnosti k hospodaření s majetkem určeným k provozování“. Tato změna 

koresponduje s úpravou ZMS (viz např. § 9 odst. 1 ZMS) i citované vyhlášky (srov. 

§ 14). Tato připomínka je zásadní. 

2) V případě, že s dotčeným majetkem souvisejí závazky České republiky, a rovněž 

pokud existují další závazky České republiky vzniklé z dotčené dosavadní činnosti 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo závazky související s touto 

Akceptováno 
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činností, je nezbytné upravit, kdo bude plnit úkoly spojené s odpovědností za tyto 

závazky. Předpokládáme, že by jím mělo být Ministerstvo pro výzkum a vývoj. 

Tato připomínka je zásadní. 

210 MF K návrhu zákona:  

K § 47 odst. 5: 

Za slovo „června“ požadujeme doplnit rok, předpokládáme, že by se mělo jednat o 

rok „2018“. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

211 MF K návrhu zákona:  

K § 49 odst. 4: 

1) Slovo „uzavřou“ požadujeme nahradit slovem „pořídí“. Změna koresponduje 

s dikcí § 14 odst. 2 poslední věta vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření 

organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění 

pozdějších předpisů, (…., který je pořizovanému zápisu….), záměrně respektující 

obecný jazykový význam a užití pojmu „zápis“ (zápis se pořizuje, smlouva se 

uzavírá), přestože právně má zápis označovat speciální formu právního jednání mezi 

organizačními složkami státu, analogickou smlouvě. Tato připomínka je zásadní. 

Slova „ke změně příslušnosti hospodaření k majetku určenému k provozování“ 

požadujeme nahradit slovy „ke změně příslušnosti k hospodaření s majetkem 

určeným k provozování“. Tato změna koresponduje s úpravou ZMS (viz např. § 9 

odst. 1 ZMS) i citované vyhlášky (srov. § 14). Tato připomínka je zásadní. 

2)  V případě, že s dotčeným majetkem souvisejí závazky České republiky, a 

rovněž pokud existují další závazky České republiky vzniklé z dotčené dosavadní 

činnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo závazky související 

Akceptováno 
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s touto činností, je nezbytné upravit, kdo bude plnit úkoly spojené s odpovědností za 

tyto závazky. Předpokládáme, že by jím mělo být Ministerstvo pro výzkum a vývoj.      

Tato připomínka je zásadní. 

212 MF K návrhu zákona:  

K § 49 (měl by být §50) Účinnost je stanovena nereálně a navíc odchylně od RIA 

(1.  6. 2018). Požadujeme nabytí účinnosti k 1. 1. 2019 nebo lépe k 1. 1. 2020. 

Odůvodnění: Oba termíny navržené předkladatelem jsou nereálné a nevhodné jak 

z hlediska legislativního procesu, tak z hlediska rozpočtového a účetního. 

Delimitace musí být precizně připravena včetně přesného vyčíslení finančních 

prostředků a majetku, je proto nutné na ni rezervovat dostatek času. Termín  1. 6. je 

nevhodný, neboť při vzniku nové kapitoly státního rozpočtu v průběhu roku by bylo 

nutné zpracovat Změnu zákona o státním rozpočtu. Takové řešení by bylo obtížně 

realizovatelné, protože od počátku příslušného roku budou dotčené organizační 

složky státu čerpat výdaje, jejichž přesná výše k datu účinnosti změny zákona o 

státním rozpočtu nebude v okamžiku sestavování této změny zákona známa. Dále 

připomínáme, že návrh zákona neupravuje převod práv a povinností včetně nároků 

z nespotřebovaných výdajů. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

213 MF K důvodové zprávě - Obecná část  

K rozpočtovému dopadu: Dopad implementace navrhovaného zákona na objem 

a strukturu výdajů státního rozpočtu je charakterizován vágními formulacemi. 

Pokud se jedná o rozpočet, promítnutí zániku dvou rozpočtových kapitol, vznik 

nové kapitoly se dvěma podřízenými OSS a delimitace rozpočtu z MŠMT a Úřadu 

vlády, jde o velmi složité operace, které musí předkladatel dobře předem popsat po 

stránce obsahové, odpovědnostní, rozpočtové a časové. Materiál prozatím takové 

podklady neobsahuje a jejich zpracování a shoda dotčených orgánů bude nutná. 

Akceptováno  
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Tato připomínka je zásadní.  

214 MF K důvodové zprávě - Obecná část  

Strana 20 – Pokud jsou částky na léta 2018 a 2019 již zahrnuty ve střednědobém 

výhledu Úřadu vlády, není možné hovořit o navýšení finančních prostředků. Tato 

připomínka je zásadní. 

Akceptováno  

215 MF K důvodové zprávě - Obecná část  

Strana 20 – „Předpokládá se zařazení uvedených zaměstnanců v organizační 

struktuře odpovídající standardní podobě menšího ministerstva, a to s obdobnými 

parametry pro počty systemizovaných míst jaké platí pro Ministerstvo spravedlnosti 

a Ministerstvo kultury podle nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro 

organizaci služebního úřadu.“ – není možné poměřovat nové MVV např. s 

Ministerstvem spravedlnosti, které má 115 podřízených OSS a meziúrovně. Tato 

připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

216 MF K důvodové zprávě - Obecná část  

Strana 20 a 21 – Jestliže má být opatření rozpočtově neutrální, není zřejmé, odkud 

bude delimitována zbývající část zaměstnanců do celkového avizovaného počtu 157 

osob, když z Úřadu vlády by mělo být delimitováno pouze 65 míst. Zároveň 

nemůžeme souhlasit s tím, aby při GA ČR a TA ČR fungovaly i nadále celkem 4 

rady s nárokem jejich členů na odměny a cestovní náhrady. Navrhovaný systém 

nepřináší oproti současnému zjednodušení ani zefektivnění, spíše naopak. Tato 

připomínka je zásadní. 

Akceptováno  

217 MF K důvodové zprávě - Obecná část  

K § 10 odst. 4 - Není zcela zřejmé, kdo bude poskytovatelem odměn a cestovních 

Akceptováno . 
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náhrad. Důvodová zpráva toto neobsahuje. Tato připomínka je zásadní. 

218 MF K důvodové zprávě - Obecná část  

K § 13 odst. 4 - Není zcela zřejmé, kdo bude poskytovatelem odměn a cestovních 

náhrad. Důvodová zpráva toto neobsahuje. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  

219 MF K důvodové zprávě - Obecná část  

Pokud se týká poradních orgánů MVV a dalších grémií, pak lze z návrhu zákona 

usuzovat na nekompetentnost MVV. Lze sice pochopit určitou potřebu pracovních 

týmů pro zajištění koordinace všech resortů, ale současná praxe sekce vědy, výzkum 

a inovací Úřadu vlády ČR vyvolává představu, že bez pracovních skupin není úřad 

leckdy schopen přijmout konstruktivní rozhodnutí, nemluvě o nezkoordinovaných a 

tím časově náročných jednáních, mnohdy pouze informativního charakteru bez 

konkrétních závěrů. Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno  

Nelze z pouhého názoru na současné 

fungování, presumovat budoucí chod 

jiného orgánu. Připomínky neobsahuje 

konkrétní řešení. 

220 MF K předkládací zprávě: 

1) Kromě rozpočtového dopadu (zásadní připomínka č. 1) uplatňujeme formální 

připomínky:  

- strana 1, bod 1 – upravit skloňování „…odpovědného za koordinaci…“, 

- strana 1, bod 4 – týkají se …předmětu, nástrojů a podmínek podpory a veřejné 

soutěže…, 

- strana 2, první odstavec - … záměr spojen s výdaji na pronájem vhodných prostor 

(pokud by se nepodařilo dohledat volné prostory mezi nemovitostmi, které jsou v 

hospodaření státu), pořízení, správu a údržbu informačních technologií, a … 

Akceptováno  
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221 MF K návrhu zákona  

K § 2 písm. a) - je třeba vypsat „České republiky“ 

Akceptováno   

222 MF K návrhu zákona  

K vymezení pojmu „transfer technologií“ (§ 2 písm. h)) 

Navržená definice není úplná, resp. není v souladu s definicí používanou 

v evropských předpisech. Navrhujeme její doplnění následovně: 

„transferem znalostí se rozumí proces, jehož cílem je získávání, shromažďování a 

sdílení explicitních a implicitních znalostí včetně dovedností a kompetencí v 

hospodářských i nehospodářských činnostech, jako jsou spolupráce při výzkumu, 

poradenství, poskytování licencí, zakládání společností typu spin-off, publikace a 

mobilita výzkumných pracovníků a dalších osob, jež se podílejí na těchto 

činnostech, znalostí, jež se týkají používání norem a právních předpisů, v nichž jsou 

tyto normy obsaženy, znalostí podmínek reálného provozního prostředí a způsobů 

organizačních inovací, jakož i řízení znalostí v souvislosti s určováním, získáváním, 

zabezpečením, ochranou a využíváním nehmotného majetku,“. 

Odůvodnění: Použitá část definice z evropských předpisů je natolik obecná, že je 

v praxi nepoužitelná. Kromě toho národní předpis může evropský předpis 

specifikovat (např. zavést další podmínky atd.), ale nemůže ho rozšířit, resp. jim 

stanovené podmínky vypustit. 

Akceptováno   

223 MF K návrhu zákona  

K nevymezení pojmu „kolaborativní výzkum“ (§ 2 nové písm.) 

Návrh zákona by měl vymezovat nejen pojem „smluvní výzkum“, ale i paralelní 

Akceptováno jinak   

Doplněno do důvodové zprávy po 

dohodě s SP ČR. S tímto pojmem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



115 
 

pojem „kolaborativní výzkum“. Navrhujeme následující doplnění: 

„…) kolaborativním výzkumem výzkum prováděný v účinné spoluprácix) výzkumné 

organizace a podniku za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení 

společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně stanoví 

rozsah projektu spolupráce, přispívají k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a 

výsledky. Náklady na projekt může nést v plné výši jedna či více stran a tím zbavit 

ostatní strany jejich finančních rizik. Za formy spolupráce nejsou považovány 

smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb“ 

x) Článek 2 odst. 90 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, čl. 1.3 písm. h) Rámce. 

Odůvodnění: Oba pojmy jsou často zaměňovány a přitom jde z hlediska podpory 

z veřejných prostředků (ale i z hlediska činností výzkumných organizací atd.) o 

zcela odlišné pojmy. 

zákon dále nepracuje. 

224 MF K návrhu zákona  

K vymezení pojmu „výzkumná organizace“ (§ 2 písm. t)) 

Navržená definice není úplná, resp. není v souladu s definicí používanou 

v evropských předpisech. Navrhujeme její doplnění následovně: 

„výzkumnou organizací se rozumí subjekt zapsaný v Seznamu výzkumných 

organizací podle tohoto zákona zřízený podle veřejného nebo soukromého práva bez 

ohledu na jeho právní postavení nebo na způsob financování, jehož hlavním cílem je 

provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj 

nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu 

znalostí; vykonává-li tento subjekt rovněž hospodářské činnosti, je třeba o 

financování, nákladech a příjmech souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené 

účetnictví; podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, 

Akceptováno jinak   

Řešeno odkazem na přímo použitelný 

právní předpis. 
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například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům, 

jichž subjekt dosáhl, a veškerý zisk z transferu znalostí je třeba znovu investovat do 

primárních činností výzkumné organizace,“ 

Odůvodnění: Část definice je tautologická (výzkumná organizace je subjekt zapsaný 

v Seznamu výzkumných organizací – do Seznamu výzkumných organizací se zapíše 

subjekt, který splnil podmínky pro výzkumnou organizaci). Kromě toho národní 

předpis může evropský předpis specifikovat (např. zavést další podmínky atd.), ale 

nemůže jím stanovené podmínky vypustit. V navržené definici byly vypuštěny hned 

tři podmínky, které se jinde v návrhu zákona nevyskytují (podmínka odděleného 

účetnictví, podmínka zamezení vlivu podniků a podmínka použití zisku z transferu 

znalostí). 

225 MF K návrhu zákona  

K vymezení pojmu „způsobilé náklady“ (§ 2 písm. w) bod 4) 

Navržená definice doplňkových (režijních) nákladů jako doplňkových nákladů 

pouze u vysokých škol je diskriminační vůči jiným subjektům ve VaVaI a 

navrhujeme tedy vypuštění slov „vysokých škol“. 

Odůvodnění: Není důvod, aby vysoké školy měly jiné způsobilé náklady, než jiné 

výzkumné organizace, resp. subjekty. Tzv. „doplňkové náklady vysokých škol“ by 

znamenaly, že pouze vysoké školy mohou mít doplňkové neboli režijní náklady, což 

je v přímém rozporu se současným stavem i právem EU. 

Akceptováno jinak   

226 MF K návrhu zákona  

K vymezení rozdělení pojmu „provozní a doplňkové náklady“ (§ 2 písm. w) 

bod 4) 

Akceptováno jinak   
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Spojení provozních a doplňkových nákladů do jednoho bodu není vhodné, protože 

tyto nákladové kategorie spolu věcně ani jinak nesouvisí. Navrhujeme jejich 

rozdělení: 

„4. ostatnídalší provozní náklady nebo výdaje, 

5. doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé časové a věcné 

souvislosti s danou činností ve výzkumu, vývoji a inovacích,“. 

Dále doporučujeme, aby odůvodnění zákona k § 2 písm. w) bylo podrobné, aby bylo 

možné dovodit „úmysl zákonodárce“, tj. aby byly v odůvodnění zákona jednotlivé 

položky vymezeny i příklady (např. u provozních nákladů, že zahrnují např. náklady 

na materiál, cestovní náklady atd.). 

Odůvodnění: Ke spojení provozních nákladů (náklady na materiál, cestovní náklady 

atd.) s doplňkovými (režijními) náklady není důvod, jde o náklady zcela odlišného 

charakteru. 

227 MF K návrhu zákona  

Dále k § 2 písm. n), písm. r) a písm. v) - Zde uvedené pojmy doporučujeme 

vytučnit (jako tomu je u pojmů u ostatních písmen). 

Neakceptováno   

228 MF K návrhu zákona  

K § 7 odst. 4 písm. a) - Za slovem „poskytovatelů“ nahradit tečku čárkou. 

Akceptováno   

229 MF K návrhu zákona  

K § 10 odst. 3 - Není zřejmé, jaké další odborné poradní orgány jsou zde míněny a 

ve vztahu k jakému subjektu. 

Akceptováno jinak   
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230 MF K návrhu zákona  

K nástrojům inst. podpory – rozvoj výzkumné organizace (§ 17 odst. 2 písm. a)) 

Dovětek v § 17 odst. 2 písm. a) „s cíli organizace“ je nepřesný a zavádějící. 

Navrhujeme jeho změnu: 

„a) rozvoj výzkumné organizace podle § 3 odst. 2 písm. a) v souladu s cíli 

organizace dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumné organizace podle § 4 odst. 3,“. 

Odůvodnění:  Viz připomínka k předmětu podporu v (§ 3 odst. 2 písm. a). 

Akceptováno   

231 MF K návrhu zákona  

K údajům zapisovaným do Seznamu výzkumných organizací (§ 19 odst. 3 písm. 

h) 

Navrhujeme úpravu: 

„h) další skutečnosti k zapsané výzkumné organizaci, zejména údaje o předmětu 

činnosti, který definuje výzkumné kapacity a rozsahu nehospodářské a 

hospodářské činnosti podporované z veřejných prostředků, které společně 

stanovují její výzkumné kapacity.“. 

Odůvodnění: Předmět činnosti nedefinuje výzkumné kapacity výzkumné 

organizace, ty jsou stanoveny součtem nehospodářských a hospodářských činností 

výzkumné organizace (a to pouze ty, které jsou, byť částečně) podporovány 

z veřejných prostředků – pokud jsou podpořeny výlučně ze soukromých prostředků, 

nemůže dojít k narušení trhu a podmínka maximální kapacity hospodářských 

činností (20 %) se ustanovení netýká. 

Akceptováno   

Text vypuštěn.   
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232 MF K návrhu zákona  

K § 25 odst. 6 - Domníváme se, že v poslední větě by měla být místo číslovky „4“ 

uvedena číslovka „5“. Doporučujeme prověřit. 

Akceptováno 

233 MF K návrhu zákona  

K právům k výsledkům dalších účastníků (§ 34 odst. 3) 

Práva k výsledkům musí být řešena nejen u příjemce, ale i u dalších účastníků 

řešení. Navrhujeme tedy následující doplnění: 

 „(3) Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není 

veřejnou zakázkou, patří příjemci. U projektů, na nichž se podílí více účastníků, 

náleží práva všem spolupracujícím subjektům v míře odpovídající rozsahu jejich 

účasti na řešení projektu s tím, že rozsah práv účastníků je vymezen ve smlouvě 

o poskytnutí podpory podle § 25 odst. 2 písm. i). Příjemce a další účastník, kteří 

nejsou fyzickými osobami,který není fyzickou osobou, upraví způsob nakládání s 

výsledky svým vnitřním předpisem. 

Odůvodnění: Znění § 34 odst. 3 mj. nebylo v souladu se zněním § 34 odst. 4 písm. 

b, bod 2 („jakákoliv práva k výsledkům projektu, jakož i související přístupová 

práva, náleží všem spolupracujícím subjektům v míře odpovídající rozsahu jejich 

účasti na řešení projektu,“), přitom oba odst. 3 a 4 se vztahují na stejné případy 

výsledků výzkumné činnosti. 

 

Akceptováno   

234 MF K návrhu zákona  

Formální nedostatky materiálu: 

Akceptováno   
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- Na str. 9 je v odst. 3 písm. f uveden odkaz na seznam výzkumných organizací 

podle § 18 - správně má být podle „§ 19“, 

- Strana 23 – odst. 5 – špatný odkaz (§ 36 odst. 2 písm. d), 

- Strana 23 a 24, § 21, odst. 7 - „poskytuje poskytovatel příjemci účelovou podporu 

včetně její…“ - § se však vztahuje k institucionální podpoře. 

235 MF K důvodové zprávě - Obecná část 

V seznamu použitých zkratek je uvedena zkratka „MVVV“, která není v dalším 

textu použita. 

Akceptováno  

236 MF K důvodové zprávě - Obecná část 

Strana 14 a 15 – mezi vyjmenovanými dotčenými subjekty v rámci státní správy 

chybí  Úřad vlády ČR. 

Akceptováno  

237 MF K důvodové zprávě - Obecná část 

Strana 22, poslední odstavec – kap. 1.3.4 neexistuje (doporučujeme odkaz upravit). 

Akceptováno  

238 MF K důvodové zprávě - Obecná část 

Strana 30 – ve druhém odstavci duplicitně slovo „návrhu“. 

Akceptováno  

239 MF K důvodové zprávě - Obecná část 

Strana 32, kapitola 6 – „Od 1. 7. 2016 vstoupí v účinnost povinnost uvádět webové 

odkazy“ – doporučujeme upravit na minulý čas. 

Akceptováno  

240 MF K důvodové zprávě – zvláštní část  Akceptováno  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



121 
 

K § 2 – Jednotlivá písmena neodpovídají členění textu návrhu zákona. 

Doporučujeme provést úpravu. 

241 MF K důvodové zprávě – zvláštní část  

K § 2 písm. j) až n) -   

Doporučujeme opravit gramatickou chybu – sladit podmět s přísudkem - v první 

větě. 

V druhém odstavci je uvedeno, že zákon taxativně omezuje okruh poskytovatelů. 

Taxativní výčet je výčet úplný, přesný a konečný. Zákon však taxativní výčet 

poskytovatelů nenabízí. 

Akceptováno  

242 MF K důvodové zprávě – zvláštní část  

K § 2 písm. p) a q) – mělo by být o) a p). 

Ve větě druhé je použito slovní spojení „programové financování“, které evokuje 

financování programu a informační systém programového financování podle § 12 a 

13 rozpočtových pravidel. Doporučujeme toto slovní spojení nahradit jiným.  

Akceptováno  

243 MF K důvodové zprávě – zvláštní část  

Strana 43  - ve druhém odstavci „K § 18“ „Rozdělení textu …“ je chybně uveden § 

17, má být § 18. Zároveň chybí ukončení tohoto odstavce. 

Akceptováno  

244 MF K důvodové zprávě – zvláštní část  

K § 21 a 22 - V pátém odstavci ve větě druhé a v šestém odstavci ve druhé větě 

doporučujeme opravit překlepy. 

Akceptováno  
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245 MF K důvodové zprávě – zvláštní část  

K § 25 odst. 6, 7 a 8 - Text zcela nekoresponduje s právní úpravou navrhovanou 

v citovaných ustanoveních. 

Akceptováno  

246 MF K důvodové zprávě – zvláštní část  

Strana 48, „K § 28“: ve druhém odstavci chybný odkaz na odstavec 2 – má být 

odstavec 3. 

Akceptováno  

247 MF K RIA – tato část musí být samostatná a nemůže tedy být součástí důvodové 

zprávy. 

Akceptováno  

248 MK K § 2 

Žádáme o vymezení pojmu „výkonnostní smlouva“. 

Zdůvodnění: Vzhledem k systematice předloženého návrhu zákona i k pozdější 

aplikaci považujeme za vhodné jednoznačně definovat tento nový pojem. Zásadní 

připomínka 

Akceptováno jinak   

Obsah výkonnostní smlouvy je 

vymezen v § 20 odst. 5. 

249 MK K § 2 písm. w) bod 4 

Žádáme o zrušení slov „vysokých škol“. 

Zdůvodnění: Uvedené ustanovení považujeme za neodůvodněné a diskriminační 

vůči jiným subjektům než jsou vysoké školy. Zásadní připomínka 

Akceptováno   

250 MK K § 3 odst. 2 písm. f) 

Žádáme za slovo „poskytovatelů“ vložit slova „včetně činností vědeckých poradních 

orgánů poskytovatelů a odborných oponentů“ 

Zdůvodnění: Jedná se o analogii s vymezením podmínek pro Ministerstvo pro 

Akceptováno   
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výzkum a vývoj ve stejném ustanovení. Zásadní připomínka 

251 MK K § 7 odst. 3 

Upozorňujeme na chybné označení pododstavců – je vynecháno písmeno c). 

Akceptováno   

252 MK K § 15 odst. 6 

Žádáme za slova „odstavce 1“ vložit slova „tak, aby přednostně pokrýval všechny 

přijaté smluvní závazky v oblasti účelové a institucionální podpory“. 

Zdůvodnění: Navrhovaný zákon zavádí v rámci institucionální podpory nový institut 

výkonnostní smlouvu, která je na rozdíl od rozhodnutí, na jehož základě je podpora 

v současné době poskytována, dvoustranným právním aktem. Tato smlouva bude 

tedy závazná nejen pro příjemce, ale i pro poskytovatele, tudíž i poskytovatel musí 

mít záruky, že pokud se zaváže v rámci předmětné smlouvy k plnění v období pěti 

let, bude mít na tyto závazky i prostředky a nevznikne zde nebezpečí, že by 

případný nedostatek prostředků musel krýt v rámci kapitoly Ministerstva kultury, 

tedy ne z oblasti výzkumu a vývoje. Zásadní připomínka 

Akceptováno    

253 MK K § 17 odst. 2 písm. a) bod 1 

Požadujeme zrušení slov „nebo poskytovatelem věcně příslušným podle jiného 

právního předpisu“ včetně odkazu na poznámku pod čarou č. 13.  

Zdůvodnění: Předkladatelem navrhované znění vnáší do oblasti institucionální 

podpory výzkumu, vývoje a inovací nejistotu a nejednoznačnost. Považujeme za 

vyhovující platné znění § 4 odst. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 130/2002 Sb., tj. 

zbytkové ustanovení, podle kterého poskytuje institucionální podporu Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, jestliže ji neposkytují orgány uvedené v bodech 1 

až 4 téhož ustanovení. Je totiž mnohdy složité až nemožné určit příslušnost dané 

výzkumné organizace, navíc není řešen personální ani finanční dopad na 

poskytovatele podpory. Požadujeme tedy zachování zavedeného systému, resp. 

Akceptováno   
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funkci MŠMT by zde mělo převzít Ministerstvo pro výzkum a vývoj, na které 

přechází jak příslušné kompetence, tak zaměstnanci. 

Zásadní připomínka 

254 MK K § 19 odst. 2 

Žádáme za slovo „znalostí“ vložit slova „a podmínek pro veřejné financování jejích 

nehospodářských a hospodářských činností“. 

Zdůvodnění: Nepovažujeme za dostatečné, aby výzkumná organizace splňovala 

pouze definiční znaky, musí současně splňovat i podmínky pro veřejné financování 

svých nehospodářských a hospodářských činností. To, že poskytovatel poskytne 

příjemci dotaci výlučně na jeho nehospodářské činnosti, nezaručuje, že nejde o 

veřejnou podporu podle práva EU, nebo to, že podpora je slučitelná s vnitřním 

trhem, protože výzkumná organizace jako celek musí splňovat podmínky pro 

veřejné financování jejích nehospodářských a hospodářských činností. Pokud 

nebude doplněna navrhovaná část příslušného ustanovení, stává se seznam pouze 

formálním indikačním seznamem, nevypovídajícím nic o tom, zda se jedná o 

plnohodnotnou výzkumnou organizaci a ne jen o organizaci, která naplňuje 

definiční znaky výzkumné organizace. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno   

Text vypuštěn.   

255 MK K § 19 odst. 3 

Za písmeno g) požadujeme vložit nové písmeno h), které zní: 

„h) údaje o splnění podmínek pro veřejné financování jejích nehospodářských a 

hospodářských činností stanovených předpisy Evropské unie podle odstavce 2,“. 

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i). 

Akceptováno   

Text vypuštěn.   
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Zdůvodnění: Připomínka navazuje na předcházející připomínku k § 19 odst. 2. 

Zásadní připomínka 

256 MK K § 21 odst. 6 

Na konci věty první žádáme doplnit slova „nebo od nabytí účinnosti výkonnostní 

smlouvy“ a ve větě druhé požadujeme za slovo „podpory“ vložit slova „nebo 

z výkonnostní smlouvy“. 

Zdůvodnění: Domníváme se, že v tomto ustanovení byly opomenuty výkonnostní 

smlouvy, na jejichž základě má být institucionální podpora poskytována. Zásadní 

připomínka 

Akceptováno 

257 MK K § 21  odst. 7 

Doporučujeme zrušit větu druhou. 

Zdůvodnění: Věta druhá se týká účelové podpory a v ustanovení § 21 odst. 7 je 

uvedena chybně. Zásadní připomínka 

Akceptováno  

258 MK K § 22 odst. 2 

Za slovo „příjemce“ žádáme vložit slova „s výjimkou státní příspěvkové organizace 

a organizační složky státu“. 

Zdůvodnění: Státní příspěvkové organizace a organizační složky státu nemohou 

předávat část dotace jiným subjektům, jsou vždy koncovými příjemci podpory. 

Postup navrhovaný v předloženém materiálu by byl v rozporu s rozpočtovými 

pravidly. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno   

259 MK K § 26 odst. 2 

Upozorňujeme, že písmeno b) je omylem použito dvakrát, je tedy nutno opravit 

Akceptováno 
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označení pododstavců a v návaznosti na to upravit odkazy v dalším textu návrhu 

zákona (např. § 29 odst. 3). 

260 MK K § 35 odst. 3 

Z navrhovaného textu není jasně patrné, kdo je provozovatel a správce datových 

prvků a číselníků informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. Pokud je jím 

Ministerstvo pro výzkum a vývoj, doporučujeme to do textu ustanovení doplnit. 

Akceptováno  

261 MK K § 36 odst. 3 

Považujeme toto nové stanovení dalších povinností poskytovatele za neodůvodněné, 

není zřejmé, k jakému účelu má sloužit a není ani zřejmý rozsah povinností 

vzhledem k absenci prováděcího předpisu. Požadujeme vysvětlení účelu stanovení 

nových povinností pro poskytovatele podpor. Vzhledem k tomu, že jde o záměry, 

nepovažujeme jejich zavádění do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací 

za účelné, záměr vyhlášení se může změnit v mnoha parametrech (datum vyhlášení, 

disponibilní výdaje apod.) a to povede pouze ke zvýšení administrativní zátěže. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno   

Původní odstavec 3 byl zrušen bez 

náhrady. 

262 MK K § 36 odst. 7 

Ustanovení zavádí další povinnosti, aniž je řešen dopad nových činností z hlediska 

kapacit poskytovatele. Současně je nereálné, aby poskytovatel disponoval on-line 

údaji o datu pořízení předmětných zařízení, které nakupuje příjemce, jež je jejich 

vlastníkem. Požadujeme proto ustanovení přeformulovat tak, že tyto údaje předává 

příjemce – vlastník pořizovaných přístrojů, strojů a zařízení pořízených 

z programových či grantových projektů a výzkumných aktivit, nikoliv poskytovatel. 

Rovněž považujeme za nutné omezit, resp. vymezit předmětné komodity pořizovací 

cenou a dobou využití těchto komodit, tj. zda jde o dlouhodobý hmotný či nehmotný 

majetek či o drobný hmotný či nehmotný majetek apod., a to již v zákoně samém. 

Domníváme se, že v podobě, v jaké je ustanovení § 36 odst. 7 navrženo, jde pouze o 

Neakceptováno 

Jde o úkol daný vládou schválenou 

koncepcí rozvoje IS VaVaI. 

Jde o veřejně přístupnou informaci, 

jejímž účelem je zajistit lepší využití 

pořízených přístrojů a zařízení 

(dlouhodobý hmotný majetek) jinými 

zájemci. 
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nárůst administrativy, aniž je zřejmé, k čemu má evidence sloužit. Není 

jednoznačné, jaké „přístroje, stroje a zařízení“ má předkladatel na mysli a co je 

účelem daného ustanovení. 

Zásadní připomínka 

263 MK K § 36 odst. 8 

Domníváme se, že ve vztahu k § 36 odst. 7 není toto ustanovení smysluplné – pokud 

již byly přístroje, stroje nebo zařízení pořízeny a jejich pořízení oznámeno 

provozovateli, nelze na této informaci nic měnit. Žádáme tedy o nahrazení číslovky 

7 číslovkou 6. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno   

264 MK K § 41 odst. 6  

V poslední větě žádáme za slovo „hodnocení“ vložit slova „poskytovatel nebo“. 

Zdůvodnění: Podle § 34 odst. 2 písm. a) poskytuje institucionální podporu na rozvoj 

výzkumné organizace nejen ministerstvo, ale především poskytovatel – zřizovatel 

výzkumné organizace. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

265 MK K § 42 

K navrhovanému zákonu má být vydáno několik prováděcích předpisů, avšak 

v materiálu předloženém do mezirezortního připomínkového řízení nebyly zařazeny 

ani teze žádného z nich. Jsme si vědomi, že podle Legislativních pravidel vlády je 

předkladatel povinen návrh prováděcích předpisů předložit až v materiálu pro 

jednání vlády, jestliže je nabytí účinnosti zákona i prováděcího předpisu navrženo 

ke stejnému dni, avšak návrh zákona o výzkumu, vývoji a inovacích nelze podle 

našeho názoru dostatečně posoudit bez jasné představy, co a jak bude v prováděcích 

Akceptováno 

Počet prováděcích předpisů byl 

redukován. Prováděcí předpisy 

předvídané v revidovaném znění 

návrhu zákona budou předloženy 

spolu s revidovaným paragrafovým 

zněním. 
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předpisech upraveno. Žádáme proto o připojení návrhů příslušných prováděcích 

předpisů. 

266 MK K ČÁSTI DRUHÉ § 44 

Upozorňujeme, že v úvodní větě nejsou vyjmenovány všechny novely zákona č. 

2/1969 Sb. 

Neakceptováno 

267 MK K ČÁSTI TŘETÍ § 45 

Upozorňujeme, že v úvodní větě nejsou vyjmenovány všechny novely zákona č. 

111/1998 Sb. 

Akceptováno 

268 MK Závěrem doporučujeme provést celkovou legislativně technickou revizi návrhu 

zákona, zejména upozorňujeme na 

- použití legislativních zkratek – některé jsou v textu návrhu zákona použity i 

jako obecný termín (např. výsledek, program), některé mají být zavedeny 

dřív (např. Seznam výzkumných organizací se vyskytuje již v § 2 písm. t) a 

legislativní zkratka „seznam“ by tak měla být zavedena již tam), další jsou 

používány ještě před svým zavedením (např. ministerstvo), 

- poznámky pod čarou – uvádějí se v textu právního předpisu pouze jednou, 

ne při každém odkazu na ně, navíc mají být označeny číslem s poloviční 

závorkou a je-li v rámci jedné poznámky pod čarou uvedeno více právních 

předpisů, oddělují se tečkou a každý se uvádí na samostatném řádku, 

Účinnost – v návrhu zákona je navrženo nabytí účinnosti dnem 1. 1. 2018, 

v důvodové zprávě se na str. 1 uvádí 1. 6. 2018, na str. 25 se hovoří o „plné 

účinnosti, které zákon nabude v roce 2020“ a na str. 27 o účinnosti uvažované od 1. 

6. 2018, přičemž u některých ustanovení bude účinnost odložená. 

Akceptováno 

Text zákona byl upraven, nově 

nastaveny odkazy na jiná ustanovení 

zákona a upraveny odkazy na 

poznámky pod čarou. 

269 MMR Rozumíme potřebě vytvořit ve společnosti podmínky pro zvýšení kvality 

a konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje v České republice. Neshledáváme ale 

dostatečně relevantní důvod pro zřízení zcela nového Ministerstva pro výzkum 

Neakceptováno 
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a vývoj (§ 7 předmětného návrhu zákona). Jsme toho názoru, že zřízením nového 

ministerstva by došlo pouze k nárůstu byrokratického aparátu a také k citelným 

zásahům do výdajové stránky státního rozpočtu. 

Pokud je záměrem předkladatele vytvoření nové kapacity státní správy 

a administrativní podpory koordinace a řízení výzkumu, vývoje a inovací, lze cíle 

dosáhnout např. rozšířením kompetencí některého již existujícího ministerstva, 

případně jiného správního úřadu. Tato varianta by nebyla tolik finančně náročná, 

avšak ne méně efektivní ve svém výsledku.  

Když si položíme otázku, jak vypadá situace v ostatních zemích V4, dojdeme 

k následujícím zjištěním. Na Slovensku existuje Ministerstvo školství, vědy, 

výzkumu a sportu, v Polsku mají Ministerstvo vědy a vysokého školství a 

v Maďarsku pod Ministerstvo hospodářství spadá Národní úřad výzkumu, vývoje a 

inovací.  

Žádná ze zemí V4 tedy nemá samostatné Ministerstvo pro výzkum a vývoj.  

Tato připomínka je zásadní.  

270 MMR Jedním z cílů předloženého paragrafového znění zákona o podpoře výzkumu, 

vývoje a inovací (VVI) má být centralizace financování VVI a odstranění jeho 

fragmentace. Co do financování by tento cíl sice mohl být naplněn, ale co do řízení 

se systém téměř nezmění. Nové ministerstvo fakticky přebírá většinu kompetencí 

nynější Rady vlády pro VVI a podřizuje TAČR a GAČR ministerstvu. Počet 

poskytovatelů podpory nejen že zůstane v podstatě stejný, ale ještě se zvýší o nové 

ministerstvo, pokud toto převezme některé kompetence z MŠMT (např. v oblasti 

mezinárodní podpory výzkumu a vývoje). Navíc není jasné, zda TAČR a GAČR 

budou dále vystupovat jako poskytovatelé podpory či zda poskytovatelem podpory v 

Vysvětleno 

Připomínka vychází z představy, že 

celou státní správu VaVaI lze 

centralizovat do rukou velmi 

omezeného počtu poskytovatelů. 

Zřízením MVV a podřízením obou 

agentur tomuto ministerstvu se 

soustředí podstatná část účelové 

podpory do jednoho ministerstva 
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programech těchto agentur bude pouze ministerstvo. Požadujeme vyjasnit. 

Tato připomínka je zásadní.  

(zbylou část účelové podpory je účelné 

ponechat rezortním ministerstvům pro 

zajištění specializovaného výzkumu 

pro potřeby uživatelů v těchto 

rezortech). Převedením agendy 

výzkumných infrastruktur a 

mezinárodní spolupráce dojde k další 

koncentraci. Ale představa, že MVV 

bude poskytovat např. institucionální 

podporu výzkumným organizacím, 

jejichž zřizovatelem je jiné 

ministerstvo, se ukázala jako krajně 

nevhodná již krátce po reformě VaVaI 

z roku 2009, po které zřizovatelé 

ztratili prakticky jakoukoliv možnost 

své výzkumné organizace řídit. 

271 MMR Obecně návrh zákona předpokládá, že do jím upravované oblasti budou rovněž 

zahrnuty projekty financované z rozpočtu EU, tedy i projekty v rámci ESI fondů 

(dále ESIF).  

Poskytování podpory z ESIF vykazuje oproti podpoře poskytované na národní 

úrovni výrazné rozdíly, vyplývající z procesů nastavených na úrovni práva EU a 

Evropské komise. Na národní úrovni jsou veškeré projekty poskytované z ESIF 

podřízeny pravidlům tzv. Jednotného metodického prostředí (dále jen JMP), 

upřesňující pravidla a podmínky pro realizaci projektu spolufinancovaných z ESIF. 

Zákon tuto situaci nereflektuje a nezohledňuje a zavádí v některých případech příliš 

podrobné a konkrétní procesy, které by fakticky znemožnily spolufinancování 

některých projektů z ESIF. 

Konkrétní rozpory identifikuje MMR-NOK například v uváděných soutěžních a 

Akceptováno  
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hodnoticích lhůtách, v procesu hodnocení nebo vykazování a hodnocení způsobilosti 

výdajů. 

Požadujeme tedy zestručnění procesní úpravy a zohlednění nastavených procesů 

administrace projektů spolufinancovaných z ESIF, jakož i provázání na příslušnou 

existující právní úpravu ČR a EU. Systém administrace projektů 

spolufinancovaných z ESIF prošel auditem a není možné jej nyní měnit, neboť by 

tyto změny měly vliv na Dohodu o partnerství a programy v programovém období 

2014-2020. V případě, že má navrhovaná úprava dopad na poskytování podpory 

z ESIF, považujeme za zásadní, aby gestor návrhu zákona před jeho předložením do 

legislativního procesu vyvolal k této věci jednání, a vnímáme jako problematické, že 

věc nebyla předjednána s poskytovateli dotací z ESIF.  

Tato připomínka je zásadní. 

272 MMR K § 2: 

Požadujeme sjednocení některých definic s definicemi v rámci již existující 

legislativy ČR a žádáme o vypuštění pojmů již zavedených jinými zákony ČR nebo 

EU, viz např. poskytovatel, uchazeč namísto žadatel atd. 

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno   

273 MMR K § 2 písm. r): 

Definice termínu veřejná zakázka ve výzkumu, vývoji a inovacích ve vztahu 

k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) není 

jednoznačná a dle našeho názoru nesprávně používá definiční terminologii ZZVZ, 

což v praxi může reálně zapříčinit nesprávný postup při zadávání veřejné zakázky ve 

výzkumu, vývoji a inovacích a tím i případné porušení jak ZZVZ, tak i zákona dle 

návrhu. S ohledem na uvedené tudíž požadujeme upravit definici termínu veřejná 

zakázka ve výzkumu, vývoji a inovacích tak, aby odpovídala cíli předkladatele.  

Jelikož však z předmětné definice není zřetelný její smysl, navrhujeme projednání 

konkrétního znění definice veřejné zakázky (ve výzkumu, vývoji a inovacích) při 

Akceptováno   
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jednání s předkladatelem v rámci vypořádání této připomínky. 

U § 2 písm. r) bodu 1 jsme toho názoru, že veřejná zakázka ve výzkumu, vývoji a 

inovacích by neměla být zadána zadavatelem příjemci. Příjemce v návrhu 

předkladatel definuje jakožto uchazeče, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory 

poskytovatelem rozhodnuto a s nímž je uzavřena smlouva o poskytnutí podpory 

nebo vydáno rozhodnutí. Z kontextu návrhu předmětného ustanovení tak vyplývá, 

že k zadání veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích dojde ze strany 

zadavatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek sobě samému, jelikož 

zadavatel by měl být i dle návrhu příjemcem.  

Bod 2 v § 2 písm. r) by neměl být definován jako veřejná zakázka ve výzkumu, 

vývoji a inovacích realizovaná na základě smlouvy o poskytnutí podpory. Namísto 

termínu „realizovaná“ se jeví jako vhodnější použití termínu „hrazená“, kdy 

realizace má význam faktického plnění a nikoliv vynaložení prostředků, což jak 

předpokládáme bylo úmyslem předkladatele návrhu, tj. že úmyslem byla regulace 

smluv o poskytnutí podpory, na které jsou vynakládány finanční prostředky pro 

realizaci veřejných zakázek (ve výzkumu, vývoji a inovacích). 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

274 MMR K § 2 písm. o) a p), § 3 odst. 3 písm. b) bod 2, § 11 odst. 3 písm. c), § 14 odst. 1 

písm. c), § 24 odst. 3 písm. c), § 25 odst. 1 písm. b), § 25 odst. 5 a 7, § 27 odst. 3 

a 5, § 34 odst. 1, 2 a 3 a § 41: 

V uvedených ustanoveních je dle našeho názoru nesprávně zaměňován termín 

„veřejná zakázka podle zvláštního právního předpisu“ za „veřejná zakázka“ a 

naopak.  

Požadujeme důsledně sjednotit používání termínu veřejná zakázka (ve výzkumu, 

vývoji a inovacích) a její nezaměňování s veřejnou zakázkou podle ZZVZ. 

V některých shora uvedených případech není jasné, jak má být podle návrhu 

Akceptováno   
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postupováno (někdy se jedná o odkaz na postup pouze podle návrhu a někdy na 

postup podle ZZVZ, přičemž z kontextu návrhu plyne, že by se naopak mělo jednat 

o postup podle návrhu), což v praxi povede k porušování obou dotčených právních 

předpisů.  

Tato připomínka je zásadní.  

275 MMR K § 3 odst. 2 písm. e), § 17 odst. 2 písm. e): 

Administrace projektů spolufinancovaných z ESIF je podřízena pravidlům, 

vyplývajícím z práva EU, ČR a JMP. Není proto možné výdaje na tyto projekty 

realizovat v rámci nastavených pravidel tzv. institucionální podpory, která 

neodpovídá pravidlům pro financování z ESIF. Požadujeme vypuštění této úpravy 

nebo zohlednění tohoto faktu. Viz obecná připomínka č. 3. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno   

Zařazením výdajů na spolufinancování 

nejsou uvedené skutečnosti vůbec 

dotčeny. 

276 MMR K § 4: 

Ve výčtu dokumentů chybí Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní 

specializaci, která má zásadní význam při koncentraci zdrojů (nejen veřejných, ale i 

soukromých) na podporu VVI. Požadujeme § 4 doplnit o nový odstavec s tímto 

dokumentem. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak   

277 MMR K § 7: 

U navrhovaného Ministerstva pro výzkum a vývoj je ve výčtu jeho gesčních činností 

zcela opomenuta oblast implementace výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Tato 

oblast je nejslabším článkem dosavadního systému řízení a koordinace výzkumu 

v ČR. Požadujeme návrh v tomto směru doplnit. 

Neakceptováno   

Připomínka nemá řešení. Za případnou 

implementaci výsledků (zřejmě 

aplikovaného výzkumu především) 

musí zodpovídat ten, kdo poskytuje 

účelovou, resp. institucionální 
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Tato připomínka je zásadní. podporu.  

278 MMR K § 14: 

V tomto ustanovení nejsou přesně vymezeny vazby mezi nově vzniklým 

ministerstvem, TA ČR a ministerstvy, která nedisponují rozpočtovou kapitolou pro 

podporu výzkumu. Požadujeme tyto vztahy zpřesnit.  

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno   

Odkazuje se na odstavec 2 a na 

doplněný § 11 odst. 3 písm. c). 

Z připomínky nevyplývá, jaké další 

zpřesnění má připomínkové místo na 

mysli. 

279 MMR K § 14 odst. 4: 

Odpovědnost MPO za podporu inovací by měla být upřesněna, protože MPO 

podporuje pouze inovace v průmyslu, resp. v podnikatelském sektoru. Inovace se 

týkají i mnoha dalších resortů (školství, sociální začleňování, doprava, zemědělství, 

veřejná správa aj.). Domníváme se, že problematika inovací není v návrhu zákona 

dobře a komplexně zpracována. Tříštění gescí celého systému na „(vědu), výzkum a 

vývoj“ a „inovace“ může mít negativní dopad na propojování výzkumného sektoru s 

aplikační sférou a sbližování směrů výzkumu a vývoje s potřebami nejen podniků, 

ale i dalších uživatelů výsledků VaV. Požadujeme upřesnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Domníváme se, že inovace v průmyslu 

a službách náleží především do rezortu 

MPO. Proto je MPO navrženo jako 

rezort zodpovědný za podporu inovací. 

Propojení je zajištěno na úrovni 

národní politiky VaVaI.  

280 MMR K § 17 odst. 1: 

Výkonnostní smlouvu je nutné považovat za veřejnoprávní smlouvu, která se řídí 

příslušnými ustanoveními správního řádu. Požadujeme upřesnit režim těchto smluv 

zejména ve vazbě na ustanovení § 166 an. správního řádu. 

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno   
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281 MMR K hlavě V (§ 23 a násl.): 

Požadujeme navázání navrhované úpravy na existující úpravu v zákoně č. 218/2000 

Sb., resp. 250/2000 Sb., a neupravovat poskytování podpory v oblasti výzkumu 

odlišně ve zvláštní úpravě. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

Smlouva o poskytnutí podpory byla 

podřízena režimu dohod o poskytnutí 

dotace dle rozpočtových pravidel. 

282 MMR K § 25: 

Požadujeme vypuštění využívání smluv dle občanského zákoníku pro účely 

poskytování dotací. Poskytování dotací je poskytováním veřejných prostředků a 

jako takový má tento vztah veřejnoprávní charakter. Vhodným nástrojem je proto 

buď vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo veřejnoprávní smlouva dle části 

páté správního řádu. 

Ustanovení § 25 odst. 12 požadujeme vypustit. Ustanovení je nadbytečné a není 

vyjasněn jeho vztah k zákonu č. 82/1998 Sb. 

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno   

 

283 MMR K § 26 odst. 1: 

Požadujeme vypuštění tohoto ustanovení. Vytváří prostor pro příliš široké správní 

uvážení poskytovatele dotace. Způsobilost výdajů, podmínky pro jejich proplacení a 

práva a povinnosti příjemce jsou definovány v rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

smlouvě o poskytnutí dotace nebo příslušném veřejnoprávním aktu, a uvedení 

tohoto ustanovení je nadbytečné a zavádějící. 

Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno 

284 MMR K § 28 až 33 (hlava V, díl III): Akceptováno jinak 
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Obecně v předkládaném návrhu požadujeme vypuštění využívání institutu tzv. 

veřejné soutěže podle občanského zákoníku. Poskytování dotací je výkonem veřejné 

správy a jako takové musí být řízeno pravidly veřejného práva. Odpovídajícím 

institutem je řízení o inovačním partnerství nebo řízení se soutěžním dialogem dle 

ZZVZ. 

Požadujeme vypuštění dílu III nebo jeho navázání na ZZVZ. 

Tato připomínka je zásadní. 

Výběr projektů může být uskutečněn 

formou veřejné soutěže nebo formou 

zadávacích řízení. Obě procedury mají 

charakter procedur soukromoprávních. 

Zadávací řízení není výkonem veřejné 

moci, jde o proceduru směřující 

k uzavření civilní smlouvy. 

Veřejnoprávní charakter dotací byl 

promítnut do právního režimu smluv o 

poskytnutí podpory. 

285 MMR K § 30: 

Termín zadávací dokumentace podle § 30 návrhu požadujeme nahradit jiným 

termínem, například dokumentací o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

jelikož termín zadávací dokumentace je již používán v ZZVZ a použití stejného 

pojmu může vést k neodůvodněnému porušování obou dotčených právních předpisů.  

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno   

286 MMR K hlavě VIII (§ 38 a násl.): 

Požadujeme vyjasnění vztahu upravené kontroly vůči kontrolám dle existujících 

právních předpisů, zejména kontrol, prováděných dle rozpočtových pravidel, čl. 125 

nařízení 1303/2013, zákona o kontrole apod. Není zřejmé, zda se jedná o zavedení 

nového typu kontroly, nebo rozšíření kontrol již existujících. 

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno jinak   

V  

287 MMR K § 39 odst. 3: Akceptováno   
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Vztah při poskytování dotace je vztahem veřejnoprávním. Přestože některá ujednání 

ve smlouvě o poskytnutí dotace mohou upravovat povinnosti nad rámec zákona (viz 

např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 7. listopadu 2013, č. j. 9 Afs 

38/2013 – 56), při porušení závazků ze smlouvy je nutné postupovat v souladu s 

úpravou práva veřejného, nikoliv soukromého. Požadujeme proto úpravu nebo 

vynětí dotčeného ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní.  

288 MMR K § 39 odst. 6: 

Toto ustanovení má charakter trestu. Pro úpravu správního trestání je nutné popsat 

proces, jakým k němu dochází, vč. případných opravných prostředků. Požadujeme 

v tomto smyslu doplnění návrhu. 

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno jinak 

289 MMR K § 44 odst. 2: 

Návrh na odebrání odpovědnosti za „vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně 

mezinárodní spolupráce“ z MŠMT, avšak při ponechání odpovědnosti za „…čerpání 

a využití evropských strukturálních a investičních fondů v oblasti výzkumu s 

výjimkou průmyslového výzkumu…“ považujeme za extrémně rizikové, jak z 

hlediska faktického oddělení agendy operačních programů od politických a 

strategických činností, tak z hlediska udržení stability administrativní a expertní 

kapacity. Požadujeme v tomto směru úpravu návrhu. 

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno 

290 MMR Doporučující připomínka 

Ideová východiska materiálu jsou nekonzistentní, v materiálu je latentně přítomen 

střet mezi ideou „vytvořit kapacitní systém na podporu VaVaI“ a „navrhnout změny 

Akceptováno  
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tak, aby to veřejné rozpočty nic nestálo.“ 

K první tezi viz např. strana 4 důvodové zprávy: „je třeba uvést, že všechna nová, 

byť sebelepší pravidla nemohou v praxi úspěšně fungovat a přinést žádoucí změnu 

bez vybudování zcela nové kapacity státní správy a administrativní podpory 

koordinace a řízení VaVaI.“ 

 K druhé tezi viz např. str. 2 předkládací zprávy (a obdobně str. 20 důvodové 

zprávy): „je nutné zdůraznit, že v případě delimitace služebních (pracovních) míst 

z jiných ústředních správních úřadů nedojde k zvyšování výdajů státního 

rozpočtu na administrativu příslušných realokovaných činností. Prezentované údaje 

tedy vyjadřují celkové náklady na chod ústředního správního úřadu, nikoliv částku, 

o kterou by v důsledku vzniku tohoto úřadu musely být navýšeny výdaje státního 

rozpočtu. Při zohlednění zmiňovaných delimitací – např. z Úřadu vlády ČR 65 míst 

– se navržené opatření, v soustavě ústředních správních úřadů, v podstatě jeví jako 

rozpočtově neutrální.“ 

Doporučujeme proto v důvodové zprávě vyčíslit odhad nových kapacit potřebných 

k funkčnosti nového řízení VaVaI, např. odhadovaný počet nových zaměstnanců 

potřebných na zajištění administrace systému VaVaI. Prozatím je v materiálu 

uvedeno, že se předpokládá počet zaměstnanců ministerstva 157 osob, z toho 65 by 

jich mohlo být převedeno z Úřadu vlády. Z toho by vyplývala potřeba zřídit nově 92 

nových služebních či pracovních míst. 

Materiál rovněž (např. na str. 16 důvodové zprávy) upozorňuje na „obtížnou 

financovatelnost systému VaVaI po roce 2020 (po skončení současného 

programovacího období)“, nicméně neuvádí žádný plán, jak této hrozbě čelit, kromě 

opakovaných zmínek o nutnosti většího zapojení soukromého sektoru a o nutnosti 

zefektivnění systému a odstranění duplicit ve financovaných projektech. 

Domníváme se, že taková opatření nebudou stačit, doporučujeme proto v materiálu 
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větší zdůraznění faktu, že bez dostatečné podpory VaVaI z veřejných rozpočtů dojde 

k poklesu rozsahu a kvality VaVaI v ČR. 

291 MMR K § 2: 

V definicích chybí pojem „průmyslový výzkum“, přestože se dále v textu vyskytuje. 

Doporučujeme doplnit. Doporučující připomínka 

Akceptováno   

292 MMR K § 2 písm. o): 

Doporučujeme slova „(dále jen „program“)“ přesunout na začátek textu za slova 

„programem výzkumu, vývoje a inovací“ a na konci bodu 2. vypustit slovo „nebo“. 

Doporučující připomínka 

Akceptováno   

293 MMR K § 7 odst. 3:  

Ve výčtu není uvedena odpovědnost ministerstva za mezinárodní spolupráci, 

přestože v § 44, str. 55 je uvedeno „…Ministerstvo pro výzkum a vývoj je ústředním 

orgánem státní správy ve věcech výzkumu a vývoje, vědní politiky a mezinárodní 

spolupráce v těchto oblastech“. Doporučujeme doplnit. Doporučující připomínka 

Akceptováno jinak   

294 MMR K § 7 odst. 5 písm. e):  

Není jasná role (nového) ministerstva jako poskytovatele, a to zejména ve vztahu ke 

Grantové agentuře a Technologické agentuře. Pokud je zde uvedeno, že “… 

připravuje programy účelové podpory výzkumu a vývoje uskutečňované GAČR a 

TAČR“, znamená to, že je za tyto programy plně odpovědné? A že uvedené 

agentury jsou pouze v roli „výkonných“ aparátů, které plní zadání/požadavky 

nového ministerstva? Roli TAČR a GAČR jako poskytovatele je vhodné vzhledem 

ke kontinuitě zachovat, nicméně je třeba precizně vymezit vztah těchto agentur vůči 

novému ministerstvu. Doporučujeme návrh v tomto směru vyjasnit. Doporučující 

připomínka 

Neakceptováno   

295 MMR K § 7 až 14:  

Není zřejmé, který správní úřad bude mít odpovědnost za programy centrálně řízené 

Evropskou komisí, kdo bude nadále plnit roli národního kontaktního místa pro tyto 

VVI programy či zda bude zachován status quo. Doporučující připomínka 

Neakceptováno   
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296 MMR K § 15 odst. 3 písm. b): 

Doporučujeme uvést provázanost na zákon o státním rozpočtu. Doporučující 

připomínka 

Neakceptováno 

297 MMR K § 20: 

Lhůta pro hodnocení 5 let je v nesouladu se lhůtou pro koncepční dokumenty 

(národní politikou rozvoje), pro které je uvedena lhůta 7 let. Doporučujeme tyto 

lhůty sjednotit, aby bylo možné v rámci koncepčních dokumentů reagovat na 

provedené hodnocení. Doporučující připomínka 

Akceptováno 

298 MMR K § 23: 

Nástroje účelové podpory – výčet se omezuje pouze na tři jmenovité formy 

podpory, přitom evropské předpisy (např. GBER) obsahují daleko více možností 

(např. kapitálové vstupy, daňové odpočty aj.). V návrhu zákona není specifikováno, 

jakým způsobem bude možné poskytovat podporu kombinovaně z veřejných a 

soukromých zdrojů. Zvýšení podílu financování VVI ze soukromých zdrojů je 

přitom podporovaným a žádoucím trendem. Doporučujeme návrh v tomto směru 

doplnit. Doporučující připomínka 

Neakceptováno 

Podrobnější specifikace kombinace 

veřejné a soukromé podpory není 

nutná. Soukromá podpora nemá vliv 

na intenzitu podpory a na soulad 

s GBER. Soukromý investor může 

projekt VVI podpořit v jakékoli formě, 

jakou uzná za vhodnou. 

299 MMR K § 39 odst. 4: 

Toto ustanovení je nadbytečné. Situace by měla být upravena v rámci příslušného 

právního aktu, kterým dochází k poskytnutí podpory. Doporučujeme jeho vynětí. 

Doporučující připomínka 

Neakceptováno   

300 MMR 1. V § 2 jsou definované pojmy uvedeny tučným písmem. Podle Legislativních 

pravidel vlády se v textu zákona nepoužívá tučné písmo, s výjimkou nadpisů. Ty 

jsou naopak v návrhu v některých případech uvedeny netučně. Doporučujeme návrh 

v tomto směru zrevidovat. 

Akceptováno   

301 MMR V poznámkách pod čarou chybí za číslem poznámky závorka. Dále jsou v některých 

případech tytéž poznámky pod čarou uvedeny vícekrát. Doporučujeme návrh 

v tomto směru zrevidovat. 
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302 MMR V § 2, ve kterém se definují pojmy, je uveden pojem „příjemce“. V textu zákona je 

pak v rozporu s definicí použit pojem „příjemce podpory“. Doporučujeme text 

sjednotit s definicí pojmu. 

 

303 MMR Doporučujeme zvážit, zda není potřeba v kompetenčním zákoně (zákon č. 2/1969 

Sb.) upravit § 13. V tomto ustanovení je upraven průmyslový výzkum přímo 

v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Neakceptováno 

Příslušný gestor tuto změnu 

nepožaduje. 

304 MO 1) Ustanovení § 28 odst. 3 zákona požadujeme uvést v tomto znění: 

 

„(3) V případě, kdy by vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a 

inovacích nebo zpřístupnění její zadávací dokumentace mohlo ohrozit ochranu 

utajovaných informací nebo obranu nebo bezpečnost státu33), poskytovatel může 

stanovit v zadávací dokumentaci opatření, která jsou podle příslušného druhu 

zajištění ochrany utajované informace nezbytná k ochraně těchto informací, a řešení 

projektu na základě písemné výzvy zadá vybraným právnickým osobám, fyzickým 

osobám, organizačním složkám státu, územním samosprávným celkům nebo 

organizačním jednotkám ministerstva, zabývajícím se výzkumem a vývojem 

požadovaného zaměření. Zadavatel může současně požadovat i doklad prokazující 

schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací podle příslušného 

druhu zajištění ochrany utajované informace. Splnění této podmínky nelze prokázat 

prostřednictvím jiné osoby. K tomuto postupu je nutný předchozí písemný souhlas 

ministerstva.“. 

Odůvodnění: Považujeme za vhodné, při vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, 

vývoji a inovacích nebo zpřístupnění její zadávací dokumentace, kdyby mohlo dojít k 

ohrožení ochrany utajovaných informací nebo obrany nebo bezpečnosti státu, dát 

ustanovení § 28 odst. 3 zákona do souladu s ustanovením § 192 a § 194 zákona o 

Akceptováno 
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zadávání veřejných zakázek. 

Tato připomínka je zásadní. 

305 MO Ustanovení § 34 odst. 2 zákona požadujeme uvést v tomto znění: 

„2) Jde-li o výsledek veřejné zakázky, který lze chránit podle zákonů 

upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, 

musí příjemce, pokud poskytovatel nestanoví jinak, uplatnit právo k výsledkům, 

zajistit jejich právní ochranu a po jejím udělení převést vlastnické právo 

na poskytovatele. Příjemce má nárok na úhradu prokazatelných nákladů s tím 

spojených, pokud nebyly součástí uznaných nákladů projektu. Ke zveřejnění 

výsledků před podáním přihlášky k průmyslové právní ochraně je nutný písemný 

souhlas poskytovatele.“. 

Odůvodnění: Pro zadání následné výroby prototypu podle výrobní dokumentace, je 

nezbytné, aby zadavatel následné zakázky (při vývoji poskytovatel) byl vlastníkem 

práv i výrobní dokumentace. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

306 MO Ustanovení § 34 odst. 4 písm. b) bod 3 zákona doporučujeme uvést v tomto znění: 

„3. výzkumná organizace obdrží od spolupracujícího podniku náhradu odpovídající 

tržním cenám za práva k výsledkům projektu, která vznikla v důsledku jejich 

činnosti a jsou postoupena spolupracujícímu podniku, nebo k nim tento podnik 

získal přístupová práva; v případě výzkumné organizace, která je organizační 

jednotkou ministerstva, obdrží takovou náhradu příslušné ministerstvo.“. 

Odůvodnění: Podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, jsou příjmy z činností organizačních složek státu 

Akceptováno   
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příjmem státního rozpočtu a měly by být poukazovány přímo příslušnému 

ministerstvu. 

Tato připomínka je doporučující. 

307 MPO Podle věcného záměru zákona měl materiál obsahovat ošetření poskytování podpory 

inovací. Také předložená RIA výslovně uvádí: „Návrh v souladu s evropským 

právem upravuje i procesy podpory inovací, které pro podnikatelské subjekty 

umožní realizovat výsledky výzkumu a vývoje a zvýší tak jejich 

konkurenceschopnost.“ (důvodová zpráva, str. 2, viz také podobné zmínky na str. 9, 

19 atd.). Na str. 23 je přímo uvedeno, že návrh „Umožňují … zejména rozšířit počet 

nástrojů pro poskytování veřejné podpory také na podporu inovací, která dosud 

zcela chybí, s čímž souvisí i nutnost přiřadit podmínky a procesy přímo 

k jednotlivým nástrojům.“ Předložený materiál však v rozporu s textem RIA 

žádné procesy podpory inovací neupravuje. Definice způsobilých nákladů 

dokonce uvádí jen „… takové náklady ve výzkumu a vývoji, které…“. 

Požadujeme uvést do souladu důvodovou zprávu a část III. materiálu. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno  

Text doplněn. 

308 MPO V návrhu zákona zůstává tradiční rozpor z předchozích právních úprav, a to 

v zařazení spolufinancování výdajů z rozpočtu Evropské unie, které jsou podle § 3 

součástí institucionálních výdajů, ale v definici institucionálních výdajů v § 2 

uvedeno není. Se spolufinancováním podle našeho názoru není počítáno 

v podmínkách poskytování institucionální podpory stanovených v § 21 a v každém 

případě je v této části irelevantní příslušný text důvodové zprávy (mj. „vše, co je 

zařazeno do institucionální podpory, nezakládá veřejnou podporu…“). 

Požadujeme vyjasnit a sjednotit zařazení a podmínky poskytování podpory na 

spolufinancování výdajů z rozpočtu Evropské unie. Zásadní připomínka 

Akceptováno   

309 MPO Podle definice způsobilých nákladů uvedené v § 2 písm. w) mohou mít „doplňkové 

náklady“ jen vysoké školy. Věříme, že jde jen o chybu, a požadujeme spojení 

„vysokých škol“ z předmětného ustanovení vypustit. Zásadní připomínka 

Akceptováno   
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310 MPO Považujeme za nedostatečné pouhé obecné uvedení tří různých forem poskytování 

účelové podpory v § 23 odst. 1. Vhodné by bylo doplnit odkaz na rozpočtová 

pravidla. Dále je nejasná využitelnost dvou dalších forem podpory, pokud v § 28 

odst. 4 je stanoveno, že návrh projektu (předložený ve veřejné soutěži podle tohoto 

zákona) je žádostí uchazeče o dotaci podle rozpočtových pravidel. Zákon tedy 

zmiňuje formy podpory, které jednak dále neupravuje, jednak s nimi v jiných 

ustanoveních nepočítá. Text důvodové zprávy je ve vztahu k §23 nedostatečný 

a nejasný, odvolává se pouze na potřebu vyčkat „dokončení transformace ČMRZB“. 

Požadujeme ustanovení § 23 dopracovat, sladit s dalšími částmi zákona a řádně 

vysvětlit v důvodové zprávě. Zásadní připomínka 

Neakceptováno 

 

311 MPO V § 24 odst. 5 požadujeme odstranění druhé části věty, podle které by 

ministerstvo mělo stanovit postup a podmínky „vstupního, průběžného 

a závěrečného hodnocení projektů“. Toto není v důvodové zprávě nijak zmíněno 

a nevidíme k tomu důvod. Ministerstvo by mělo mít oprávnění pouze ke stanovení 

způsobu hodnocení programů, nikoliv jednotlivých projektů. Zásadní připomínka 

Akceptováno 

312 MPO V § 29 odst. 3 požadujeme vypustit slovo „společným“ Nesouhlasíme 

s formulací, podle které by uchazeč a spoluuchazeč prokazovali splnění způsobilosti 

společným čestným prohlášením. Je jednak pochybné žádat zástupce jednoho 

subjektu, aby prohlašoval cokoliv čestně za jiný subjekt, jednak by to bylo pro 

uchazeče mnohdy technicky obtížné zajistit. Zásadní připomínka 

Akceptováno 

313 MPO V § 30 odst. 1 písm. k) požadujeme vypustit „a všeobecné podmínky řešení 

projektů poskytovatele“. Není nikterak zdůvodněno, proč by poskytovatel měl 

jakékoliv podmínky vyčleňovat ze smlouvy do takovéhoto dokumentu. Zásadní 

připomínka 

Akceptováno  

Text vypuštěn  

314 MPO Požadujeme řešit jiným způsobem sankce za nesprávné předávání údajů do 

informačního systému výzkumu, vývoje a inovací stanovené v § 39 odst. 6. Není 

zřejmé, z čeho by navrhované snížení výše výdajů pro příslušného poskytovatele 

vycházelo, a o jakých datech, které mají vliv na výši poskytnuté podpory, se píše. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 
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315 MPO Návrh zákona obsahuje několik zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, 

přičemž nikde není zmíněn obsah a rozsah těchto předpisů. Nelze tak posoudit 

dostatečnost a vhodnost navrhované právní úpravy, když není zřejmé, co a jakým 

způsobem má být ošetřeno podzákonnou normou (např. zda budou podrobněji 

popsány způsobilé náklady apod.).  

Požadujeme do důvodové zprávy doplnit informaci o obsahu a rozsahu 

prováděcích právních předpisů. Zásadní připomínka 

Vysvětleno  

Podzákonné předpisy nakonec 

předloženy nebudou. 

316 MPO Jedna z řady trvajících výkladových nejasností se týká poskytování informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zákon stanoví, že pro 

účely veřejné soutěže ve VaVaI lze shromažďovat potřebné údaje, které nejsou 

veřejně přístupnými informacemi podle tohoto zákona. Dále stanoví, že účelem 

informačního systému výzkumu, vývoje a inovací je poskytovat informace o VaVaI 

podporovaných z veřejných prostředků. Z navrhované právní úpravy ale stále není 

zřejmý způsob či povinnost poskytovat další informace a materiály, které by logicky 

neměly podléhat povinnosti zveřejnění, např. zprávy o řešení projektu výzkumu 

a vývoje, obsahující aktuální stav projektu a další výzkumné záměry řešitele. 

V případě povinnosti zveřejňovat tyto informace ztrácí podpora výzkumu a vývoje 

smysl. 

Požadujeme přímo v návrhu zákona jasně vymezit to, co je uvedeno 

v důvodové zprávě, tedy že veškeré informace o podpoře výzkumu, vývoje 

a inovací ve vazbě na zákon č. 106/1999 Sb. lze poskytovat výhradně 

prostřednictvím Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací a pouze 

v rozsahu dat v něm uvedených. Zásadní připomínka 

Akceptováno 

317 MPO Materiál neuvádí dopady na podnikatelské prostředí. Podle důvodové zprávy (str. 

28) mají být blíže popsány v závěrečné zprávě RIA v kap. 3.1.3., kde ovšem 

popsány nejsou. 

Požadujeme doplnit dopad materiálu na podnikatelské prostředí. Zásadní 

připomínka 

Akceptováno  

Upraveno přímo v důvodové zprávě. 
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318 MPO Podle § 1 (předmět úpravy) zákon upravuje podporu výzkumu, vývoje a inovací 

z veřejných prostředků České republiky, podle § 2 ale podporou rozumí rovněž 

zdroje z rozpočtu jiných států, z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků 

mezinárodních organizací. Důvodová zpráva pak dodává, že se v těchto případech 

jedná o prostředky, které „jsou v ČR použity“. 

Považujeme za vhodné upřesnit předmět úpravy zákona.  

Neakceptováno   

Obě ustanovení nejsou v rozporu. 

Definice v § 2 písm. a) uvádí výčet 

veřejných prostředků.  

319 MPO Žádáme o vysvětlení důvodu rozlišení typů výsledků uvedených v § 2 písm. v) 

a zejména jeho vazbu na konkrétní druhy výsledků RIV. V předkládací zprávě je 

uveden pouze poněkud cyklický odkaz, že „důvodem vymezení … je potřeba 

odlišit…“.  

Akceptováno jinak   

340 MPO Doporučujeme zvážit úpravu formulace §7 odst. 4 písm. b) nebo vysvětlit 

v důvodové zprávě, zda je zde záměrně zmíněno, že v grémiu příjemců podpory 

budou zastoupení příjemci zřízení různými zřizovateli. Tato formulace vylučuje 

zástupce organizací, které zřizovatele nemají? 

Akceptováno 

341 MPO Doporučujeme zvážit úpravu formulací v §9 a § 12, kde předpokladem u žadatele 

o služební místo ředitele Grantové agentury ČR resp. Technologické agentury ČR je 

předchozí praxe ve vedoucí pozici, na které byla „součástí pracovní náplně“ 

příprava podkladů pro smlouvy apod. Je zřejmě myšleno, že součástí byla 

odpovědnost za takovou problematiku, nikoli její faktické vykonávání. 

Akceptováno  

342 MPO Ustanovení § 21 odst. 6 a 7 o poskytnutí institucionální podpory jsou převzaty 

z části textu o podpoře účelové (vč. opsání slova „účelovou“). Doporučujeme dále 

zvážit, co přesně bylo úmyslem předkladatele – např. jestli je relevantní uvedená 

lhůta začít poskytovat podporu do 60 dnů od vydání rozhodnutí. 

Akceptováno 

Text byl upraven. 

Bylo vypuštěno slovo „řešení“ a 

provedeny změny v textu obou 

odstavců. 

Předkladatel zastává názor, že 

stanovení maximální lhůty je vhodné. 

Poskytovatel ji může libovolně zkrátit 
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dle svých vnitřních procesů. Obecně 

ale musí mít čas na provedení alespoň 

elementárních administrativních a 

kontrolních úkonů. 

343 MPO K § 24 žádáme vysvětlit, proč již záměr programu má obsahovat „kritéria a způsob 

hodnocení žádostí o podporu“. To pro záměr programu považujeme za nadbytečné. 

Akceptováno 

344 MPO V § 24 odst. 3 v prvním písmenu e) nerozumíme formulaci „členění výdajů dle 

jednotlivých druhů veřejných prostředků, které mají být použity jako zdroje 

financování programu“. Co se rozumí „druhy veřejných prostředků“? 

Akceptováno  

345 MPO K § 25 odst. 3 – ze současného zákona o podpoře VaVaI je převzata formulace, 

podle níž je součástí smlouvy o poskytnutí podpory i schválený návrh projektu. 

V souvislosti se zákonem o registru smluv a povinností poskytovatelů zveřejňovat 

smlouvy o poskytnutí podpory na projekty VaVaI se toto ustanovení ukázalo v praxi 

jako problematické. Doporučujeme ho vypustit nebo přeformulovat. 

Neakceptováno  

346 MPO § 25 odst. 12 zakotvuje nárok příjemce na náhradu ve výši odpovídající 

„plánovaným nákladům“ řešení za období od data zahájení do data uzavření 

smlouvy (v případě, že je uzavření smlouvy zdrženo na straně poskytovatele). 

Považujeme ustanovení za problematické ve dvou aspektech. Za prvé nelze stanovit 

náklady přesně v rozsahu těchto dvou dat, protože v takovém členění nemusí být 

v návrhu projektu uvedeny, za druhé považujeme za chybné přiznávat náhradu 

„nákladů“ namísto jejich příslušného podílu (dotace). Navíc je zde použit pojem 

„plánované“ náklady, které se však nemusí shodovat s náklady uznanými 

poskytovatelem. 

Akceptováno 

347 MPO V §26 odst. 2, který řeší způsobilost uchazeče o účelovou podporu, doporučujeme 

přehodnotit texty převzaté ze současného zákona, které nepovažujeme za optimálně 

formulované. V návrhu uvedené druhé písmeno b) týkající se insolvenčního řízení – 

vylučuje podání žádosti o podporu uchazečem, u kterého probíhá jakékoliv 

insolvenční řízení? Zároveň písmeno a) je v důvodové zprávě vysvětleno příklady 

Akceptováno částečně 
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činností, pro které je zapotřebí „speciální“ oprávnění. Text návrhu zákona se však 

odkazuje na živnostenský zákon, proto se dle našeho názoru (alespoň u podniků) 

vztahuje na jakoukoliv činnost výzkumu a vývoje. Je takto text návrhu zákona 

skutečně zamýšlen? 

348 MPO Text § 27 odst. 1 není v souladu s důvodovou zprávou. Kromě povinnosti oddělené 

účetní evidence stanoví možnost vést evidenci v rámci evidence daňové na základě 

zákona o daních z příjmů a zároveň určuje, že poskytovatel stanoví způsob vedení 

této evidence. Není zřejmé, co by měl poskytovatel stanovit. Žádáme o vysvětlení 

tohoto ustanovení v důvodové zprávě. 

Akceptováno 

349 MPO § 28 v úvodu odkazuje obecně na pomocné použití ustanovení občanského zákoníku 

(před jeho účinností platil odkaz na dřívější obchodní zákoník). Považujeme za 

nepřiměřené odkazovat na takto obsáhlý předpis pouze obecně bez určení 

ustanovení, která se mohou na veřejnou soutěž podle předloženého zákona použít 

konkrétně. Celý občanský zákoník jistě není relevantní. 

Akceptováno 

350 MPO Důvodová zpráva uvádí k § 28, že „nově se stanovuje povinnost vyhlašovat veřejnou 

soutěž (…) prostřednictvím informačního systému“ VaVaI. Jde o jinou povinnost, 

než dosavadní předávání údajů do části VES IS VaVaI ve lhůtě 15 dnů před 

vyhlášením soutěže? 

Vysvětleno 

Nejde o jinou povinnost. Technicky je 

umožněno, aby poskytovatel předal 

data později než dosud, což je pro něj 

výhodné. 

351 MPO V § 29 odst. 3 považujeme za nejasnou třetí větu a žádáme ji vysvětlit. Důvodová 

zpráva se k ní vyjadřuje velmi obecně, přitom na rozdíl od současného zákona uvádí 

konkrétní skupiny uchazečů, jichž se výjimka z prokazování některých skutečností 

týká (VVI, VVŠ, OSS).  

Akceptováno 

352 MPO K § 29 odst. 6 uvádí důvodová zpráva příklady, o kterých se domníváme, že nejsou 

relevantní. Jde o případy, ve kterých by příslušné oprávnění mělo být dokládáno již 

na základě § 29 odst. 3 (podle § 26 odst. 2 písm. a)). Žádáme doplnit relevantní 

příklady. 

Neakceptováno 
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353 MPO § 29 v odst. 9 zmiňuje zahraniční účastníky. Není zdůvodněno, proč (na rozdíl od 

současného zákona) není stanoveno odlišně prokazování oprávnění pouze formou 

čestného prohlášení (viz §26 odst. 2 písm. a)). 

Akceptováno jinak 

354 MPO V § 33 odst. 4 je upraveno, že uchazeč nemá nárok na úhradu vzniklých nákladů 

v případě zrušení soutěže z důvodů uvedených v odstavci 1. Implikuje to, že při 

zrušení soutěže z důvodů uvedených v odstavci 2 nárok na úhradu nákladů má? 

V tom případě jakých? 

Akceptováno 

Text byl vypuštěn. 

355 MPO Uplatňujeme doporučující připomínky legislativně technické povahy: U poznámek 

pod čarou doplnit za číslem závorku; poznámku pod čarou uvést jen při jejím 

prvním výskytu a při dalších výskytech jí již neuvádět znovu (postačí odkaz), 

jednotlivé pojmy v § 2 neuvádět tučným písmem; u § 24 odst. 1 je zdvojeno 

písmeno b), v odst. 3 pak zdvojena písmena e) a j); v § 25 odst. 6 zřejmě chybný 

odkaz na odst. 4 (má být odst. 5); v § 26 odst. 2 zdvojeno písmeno b). V důvodové 

zprávě chybné odkazy na zdůvodňovaný text – např. u § 2 od písmene j) dále, u § 25 

od odst. 6 / 7; v návrhu zákona dále v § 28 odst. 2 je zdvojeno písmeno d); § 31 

uvádí pro soutěžní lhůtu délku ve dnech, pro hodnoticí v kalendářních dnech – 

zřejmě má být shodně v obou případech v kalendářních dnech?; v § 32 odst. 7 odkaz 

na odstavce 2 a 6 má být spíše na 4 a 6? 

Akceptováno 

Opraveno. 

356 MPSV K části první 

Obecná připomínka 

Předložený návrh zákona odkazuje ve svých ustanoveních řadou odkazů (cca 20) na 

prováděcí předpisy, které budou mít zásadní povahu pro správné fungování nového 

systému VaVal. Doporučujeme pro větší přehlednost nové úpravy zachovat 

minimální počet prováděcích předpisů.  

Akceptováno   

Počet prováděcích předpisů byl 

omezen. 
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Požadujeme zapracování informace v důvodové zprávě, jaký konkrétní subjekt 

(nebo subjekty) je za přípravu prováděcích předpisů zodpovědný a v jaké lhůtě, 

v návaznosti na plánovanou účinnost předloženého zákona, budou tyto prováděcí 

předpisy předloženy vládě ke schválení v případě nařízení vlády nebo vydány 

novým ministerstvem v případě vyhlášek. Podle čl. 10 odst. 5 Legislativních 

pravidel vlády mají být návrhy prováděcích předpisů, nebo alespoň teze prováděcích 

předpisů, součástí materiálu, kterým se návrh zákona předkládá k projednání vládě, 

mají-li nabýt účinnosti současně se zákonem. 

Tato připomínka je zásadní. 

357 MPSV K § 2 písm. b)  „…činnosti poskytovatelů…“,  § 3 odst. 2 písm. f) „…zabezpečení 

agendy…“,  § 17 odst. 2 písm. f)  „…zabezpečení agendy…“ 

V uvedených ustanoveních (§ 2, 3, 17 ani dále) nejsou specifikovány náklady na 

zabezpečení agendy VaVaI. Požadujeme do textu doplnit výčet činností 

poskytovatelů, resp. úkonů k zabezpečení agendy VaVaI, obdobným způsobem, 

jako v současné právní úpravě, včetně stanovení maximálního procentuálního podílu 

z celkového objemu poskytnuté institucionální podpory.   

Odůvodnění: Taxativní vymezení oprávněných činností poskytovatele  

a maximálního procentuálního podílu z celkového objemu poskytnuté institucionální 

podpory na zabezpečení těchto činností zamezí případným rozporům ve výkladu 

Akceptováno 
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zákona.   

358 MPSV K § 2 písm. c) 

Je třeba nahradit hovorový výraz „vysoutěžená“ spisovným výrazem nebo slovním 

spojením. 

Tato připomínka je zásadní. 

Například: „…podpora poskytovaná soutěžním způsobem podle výsledků veřejné 

soutěže…“ viz také znění písmene b). 

Akceptováno jinak   

359 MPSV K § 3 odst. 1  

K textu „Podporu lze poskytnout … a v souladu s Rámcem pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací7),…“upozorňujeme, že odkaz na právně nezávazný 

dokument (sdělení Komise) přímo v normativní části zákona může být 

problematický. I když tato konstrukce byla zvolena již u stávajícího zákona č. 

130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, domníváme se, že činit (konkrétní) 

„soft law“ EU na vnitrostátní úrovni právně závazným není vhodné, ať již např. 

s ohledem na možnou rychlou změnu, tzn. vydání jiného sdělení, které stávající 

sdělení nahradí, což by vyžadovalo urychlenou novelizaci vnitrostátního právního 

předpisu, neboť jinak by hrozilo, že postupovat se bude v souladu s neaktuálními 

postupy, nebo např. na výklad podaný Soudním dvorem Evropské unie, který 

nebude se sdělením korespondovat. Doporučujeme zvolit jiný postup. 

Akceptováno   

360 MPSV K § 3 odst. 2 Akceptováno   
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Upozorňujeme na nesoulad mezi písmenem a) a písmenem b), kde oproti písmenu a) 

chybí „v § 17“. 

361 MPSV K § 4 odst. 2  

Ke znění „Koncepce výzkumu, vývoje a inovací poskytovatele je dokument 

schvalovaný vládou, který obsahuje na období 7 let…“ požadujeme v přechodných 

ustanoveních ošetřit přechodné období, tj. období platnosti současně platných 

Koncepci výzkumu, vývoje a inovací poskytovatele.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

362 MPSV K § 4 odst. 3 

Požadujeme zkrátit období účinnosti Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné 

organizace (dále také jen „DKRVO“) z navržených 7 let na 5 let. 

Odůvodnění: Dosažení souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a 

hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen 

„M2017+“), která stanovuje pětileté období pro kompletní hodnocení VO a z něj 

vyplývající pětileté období účinnosti DKRVO. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

363 MPSV K § 6 Neakceptováno   
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Postup jmenování významné Vědecké rady ČR není dostatečně vysvětlen, 

doporučujeme uvést podrobněji. 

Doporučujeme dále zvážit, zda není 15 členů Vědecké rady ČR málo, zda takto 

budou pokryty i menší dlouhodobě znevýhodněné obory, a zda by neměly být 

paritně zastoupeny jak představitelé základního, akademického, tak aplikovaného 

výzkumu. Je otázkou, zda zajistí Vědecká rada ČR v tomto složení proporcionálnost 

základního a aplikovaného výzkumu. Rovněž by svého zástupce ve Vědecké rady 

ČR měly mít zajištěny i vysoké školy. 

364 MPSV K § 6, 10 a 13  

Z návrhu zákona, resp. z jeho důvodové zprávy, není jednoznačně zřejmé, zda 

členství ve Vědecké radě České republiky (§ 6), grantové radě Grantové agentury 

České republiky a vědecké radě Grantové agentury České republiky (§ 10) a dále 

členství v projektové radě Technologické agentury České republiky a výzkumné 

radě Technologické agentury České republiky (§ 13) bude zakládat účast na 

nemocenském a důchodovém pojištění či nikoli. V případě, že by členství v 

uvedených orgánech zakládalo účast na nemocenském a důchodovém pojištění, je 

třeba upozornit na to, že současně musí být provedena i změna ustanovení § 25 odst. 

1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v tom 

smyslu, že členové těchto orgánu nemohou být současně uchazeči o zaměstnání.  

Neakceptováno   
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Tato připomínka je zásadní. 

2. Je zde nejednota mezi § 6 odst. 2 a § 10 odst. 4 a § 13 odst. 4 návrhu zákona, kdy 

§ 6 odst. 2 návrhu zákona stanoví, že členství ve Vědecké radě České republiky je 

veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah, zatímco § 10 odst. 4 a § 

13 odst. 4 návrhu zákona stanoví, že členství nezakládá pracovněprávní vztah ani 

služební poměr státního zaměstnance. Nutno vyjasnit. 

365 MPSV K § 6 odst. 2, § 10 odst. 4 a § 13 odst. 4 

1. V uvedených ustanoveních návrhu zákona je třeba uvést, které místo se bude 

považovat za místo pravidelného pracoviště pro účely poskytování cestovních 

náhrad člena Vědecké rady ČR, člena grantové rady a vědecké rady Grantové 

agentury České republiky, resp. člena projektové rady a výzkumné rady 

Technologické agentury České republiky. Považujeme za vhodné stanovit jako 

místo pravidelného pracoviště místo bydliště člena orgánu; toto řešení je již použito 

v jiných zákonech v případě členů obdobných orgánů (např. členové Rady pro 

veřejný dohled nad auditem, Rady Fondu kinematografie, Rady Akreditačního 

úřadu), přičemž určení místa bydliště odpovídá povaze vykonávané činnosti těchto 

orgánů, která nemá výlučnou vazbu na konkrétní místo (místo výkonu práce, 

pracoviště) jako tomu naopak je při výkonu závislé práce v pracovním poměru. 

Zároveň je v uvedených ustanoveních nezbytné uvést, že cestovní náhrady náležejí 

Akceptováno   
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pouze při cestách vykonávaných v souvislosti s výkonem funkce člena Vědecké 

rady ČR, člena grantové rady a vědecké rady Grantové agentury České republiky, 

resp. člena projektové rady a výzkumné rady Technologické agentury České 

republiky. 

Tato připomínka je zásadní. 

366 MPSV K § 7 odst. 2 písm. g)  

Požadujeme vypustit písmeno g) v plném rozsahu. 

Odůvodnění: Obecné podmínky pro poskytování institucionální podpory na rozvoj 

výzkumných organizací vymezuje předložený návrh zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

367 MPSV K § 7 odst. 3 

Ve výčtu činností, za které ministerstvo odpovídá, požadujeme doplnit nový bod ve 

znění: 

„bod l) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje." 

Odůvodnění: Jedná se o významnou činnost v souladu s vymezením kompetencí 

nového ministerstva v kompetenčním zákoně a měla by být uvedena rovněž v § 7. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

368 MPSV K § 7 odst. 3 písm. b)  Akceptováno   
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Ke znění: „Ministerstvo odpovídá za…hodnocení výzkumných organizací, 

výzkumných infrastruktur, programů,“ požadujeme text upravit na znění: 

„Ministerstvo odpovídá za…hodnocení výzkumu, vývoje a inovací na centrální 

úrovni s ohledem na cíle aktuální národní politiky výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací,“. 

Odůvodnění: Dosažení souladu s M2017+; na národní úrovni probíhá hodnocení 

VO podle vybraných indikátorů modulu 1 a modulu 2, kompletní hodnocení VO 

probíhá ve spolupráci s poskytovateli a předsedy odborných panelů. Ustanovení je 

rovněž v rozporu s § 17 odst. 1 předkládaného návrhu zákona: „Výše institucionální 

podpory, která má být na základě výkonnostní smlouvy poskytnuta příjemci v 

konkrétním roce, je vždy závislá na výsledku hodnocení provedeného 

poskytovatelem dle tohoto zákona.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

369 MPSV K § 9 a 12 

1. Požadavky na předpoklady pro jmenování ředitelů GA ČR a TA ČR, především 

požadavek na praktickou několikaletou zkušenost jak u poskytovatele, tak u 

příjemce podpory, se nám jeví jako obtížně splnitelné. 

2. V případě GA ČR a TA ČR dochází k zániku pozice předsedy a jejímu nahrazení 

ředitelem pod státní službou. Není patrné, jak se bude postupovat u ostatních 

Akceptováno jinak 
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současných pracovních míst, zda se předpokládá, že budou rovněž transformována 

na služební. V tomto směru by mělo dojít k vyjasnění situace, doporučujeme doplnit 

důvodovou zprávu.  

370 MPSV K § 12 odst. 6 a 7 

Doporučujeme uvedená ustanovení vypustit.  

Odůvodnění: Ustanovení jdou dle našeho názoru nad rámec podrobnosti, která je 

pro zákonnou normu žádoucí. Doporučujeme uvážit, zda obsah ustanovení nevčlenit 

do statutu TA ČR, případně prováděcího předpisu.  

Neakceptováno  

371 MPSV K § 14 odst. 1 písm. d)  

Požadujeme ustanovení písmene d) rozdělit pro oblast účelové a institucionální 

podpory samostatně, resp. institucionální podporu včlenit pod nové písmeno e) a 

obě ustanovení uvést ve znění:  

„d) kontrolu využití účelové nebo institucionální podpory poskytnuté z jejich 

rozpočtových kapitol, plnění cílů, pokud byly stanoveny, a zhodnocení dosažených 

výsledků. 

e) kontrolu využití institucionální podpory poskytnuté z jejich rozpočtových 

kapitol, a hodnocení plnění cílů stanovených v Dlouhodobé koncepci rozvoje 

Akceptováno   
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výzkumné organizace.“ 

Odůvodnění: V souladu s M2017+ provádí poskytovatel hodnocení DKRVO 

a nikoliv dosažených výsledků ve smyslu uplatněných výsledků výzkumu.  

Tato připomínka je zásadní. 

372 MPSV K § 14 odst. 2 

Doporučujeme text ustanovení doplnit takto: „Ústřední a jiné správní úřady, které 

neposkytují účelovou podporu ze své rozpočtové kapitoly, se podílí v oblasti své 

působnosti na přípravě programů pro Technologickou…“. 

Odůvodnění: TA ČR je poskytovatelem výhradně účelové podpory. 

Akceptováno   

373 MPSV K § 17 odst. 1 větě čtvrté  

Požadujeme text upravit na znění: „Výše institucionální podpory, která má být na 

základě výkonnostní smlouvy poskytnuta příjemci v konkrétním roce, je vždy 

závislá na výsledku hodnocení příjemce na centrální úrovni a úrovni 

poskytovateleprovedeného poskytovatelem, dle tohoto zákona. Konečné 

rozhodnutí o přidělení institucionální podpory a její výši je na zodpovědnosti 

poskytovatele v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.“ 

Odůvodnění: M2017+, podle které jsou VO hodnoceny, neudává souvztah mezi 

Akceptováno jinak 

Text byl upraven jinak. 
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hodnocením a výší poskytnuté institucionální podpory. Výše institucionální podpory 

se odvíjí především od návrhu rozpočtu na VaVaI, schvalovaného vládou. 

Zodpovědnost za přidělení institucionální podpory a její výši spočívá z tohoto 

důvodu plně na poskytovateli.  

Tato připomínka je zásadní. 

374 MPSV K § 21 odst. 5 

Upozorňujeme na zjevně chybný odkaz na § 36 odst. 2 písm. d), nutno opravit a 

vyjasnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

375 MPSV K § 35 odst. 3 

Požadujeme upřesnit pojmy „provozovatel a správce datových prvků a číselníků 

informačního systému výzkumu, vývoje a inovací“ a „správce informačního systému 

výzkumu, vývoje a inovací“.  

Odůvodnění: Z textu není zřejmé, o jaký subjekt, případně subjekty se jedná. 

V případě, že se jedná o dodávku externí služby, požadujeme specifikaci.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

Do odstavce 3 doplněn text 

„ministerstvo, které je provozovatelem 

a správcem informačního systému 

výzkumu, vývoje“. 

376 MPSV K § 37 odst. 7  

V první větě ustanovení se hovoří o dalších fyzických osobách podílejících se na 

Akceptováno částečně 

„Fyzická osoba“ sjednocena. 
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projektu. V druhé větě téhož odstavce se pak hovoří o dalších pracovnících 

podílejících se na projektu. Není-li tedy tímto sledováno vyjádření nějaké distinkce, 

navrhuje se terminologické sjednocení výše uvedeného. Dále je nutno upozornit, že 

druhá věta nepočítá s eventualitou, že autor výsledků nebude mít přidělené rodné 

číslo, neboť se v úvodní části druhé věty hovoří pouze o fyzických osobách a 

řešiteli. To působí matoucím dojmem také proto, že poslední část druhé věty 

s autory výsledků opět počítá. Navrhujeme tedy odstavec 7 přeformulovat a 

terminologicky sjednotit. 

Pojem „řešitel“ má již obecně známý 

význam. Jde o fyzickou osobu 

zodpovědnou příjemci za řešení 

projektu. Pojem řešitel a autor 

výsledku se používá v IS VaVaI. 

377 MPSV K § 41 odst. 6 poslední větě 

Požadujeme upravit text věty na znění: „Po provedení hodnocení ministerstvo 

uzavře poskytovatel s příslušnou výzkumnou organizací výkonnostní smlouvu dle 

tohoto zákona, která nahrazuje rozhodnutí o poskytnutí podpory vydané podle 

dosavadních právních předpisů.“ 

Odůvodnění: V § 17 odst. 1, který pojednává o výkonnostní smlouvě, není subjekt, 

který smlouvu uzavírá ze strany pověřeného orgánu veřejné správy, identifikován. 

V uvedeném paragrafu se v odstavci 2 uvádí, že institucionální podpora je 

poskytována zřizovatelem, nebo poskytovatelem. Není tedy jasné, z jakého důvodu 

by mělo výkonnostní smlouvu se všemi (sic!) VO uzavírat ministerstvo. 

S uvedeným zásadně nesouhlasíme. 

Akceptováno jinak 

Upraveno jinak. 
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Tato připomínka je zásadní. 

378 MPSV K části čtvrté 

K bodu 19 

K návrhu na změnu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve 

znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na skutečnost, že zde uváděná směrnice 

Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních 

příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu (poznámka pod čarou č. 31) 

bude s účinkem ode dne 24. května 2018 zrušena, resp. nahrazena - viz čl. 41 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 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. 

Akceptováno 

379 MPSV Připomínka k důvodové zprávě 

Doporučujeme provést kontrolu textu důvodové zprávy z formálního hlediska, 

zejména: 

Na str. 20 se hovoří o mzdových prostředcích, vhodnější by však bylo hovořit 

o nákladech na odměny za práci. 

Text „platy a podobné a související výdaje“ (str. 20 a 21) doporučujeme nahradit 

Akceptováno  

Upraveno. 
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slovy „výdaje na platy, jiné odměny za práci a další personální výdaje“ (zejm. půjde 

o cestovní náhrady, odškodné, odstupné apod.).  

Na str. 3 je překlep („obsolentní“ namísto „obsoletní“); na str. 20 v první větě je 

uvedeno slovo „jejich“ namísto „její“.  

V části 5.2 na str. 24 doporučujeme přeformulovat třetí větu. 

380 MPSV V návrhu zákona odstranit tučně zvýrazněný text (např. v § 2 nebo v § 4). Akceptováno 

381 MPSV V celém textu návrhu zákona upravit poznámky pod čarou v souladu s požadavky 

čl. 47 Legislativních pravidel vlády (např. v poznámkách pod čarou za jejich 

číselným označením chybí poloviční závorka, někde chybí i v textu – viz str. 28 až 

29); odstranit duplicitní text poznámek pod čarou (např. u pozn. č. 2). 

Akceptováno 

Text zákona byl upraven, nově 

nastaveny odkazy na jiná ustanovení 

zákona a upraveny odkazy na 

poznámky pod čarou. 

382 MPSV V poznámce pod čarou č. 4 se odkazuje na čl. 107 a 108 Smlouvy. Z kontextu 

a poznámky pod čarou č. 1 je zřejmé, že se tím rozumí Smlouva o fungování 

Evropské unie, nicméně přesto se navrhuje tento nedostatek odstranit. 

Akceptováno 

383 MPSV V poznámce pod čarou č. 5 jsou citovány zákony ve znění pozdějších předpisů, 

nicméně od posledně uvedené novely tyto předpisy byly již několikrát 

novelizovány. Například zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií 

polovodičových výrobků, který je uváděn ve znění zákona č. 116/2000 Sb., byl 

naposledy novelizován zákonem č. 303/2013 Sb. Navrhuje se tedy postupovat dle čl. 

64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 

384 MPSV Obdobně v poznámce pod čarou č. 8 byl citovaný předpis již dvakrát novelizován, Akceptováno 
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tudíž ve smyslu čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády je třeba uvést: „ve znění 

pozdějších předpisů“. 

385 MPSV Je potřebné sjednotit vymezení časových lhůt, někde je uvedená ve dnech, někde 

v kalendářních dnech, např. v ustanovení § 31 jsou obě varianty bez zjevného 

důvodu.  

Akceptováno 

386 MPSV V § 41 je nutné uvést zákon č. 130/2002 Sb. v úplné citaci (viz čl. 51 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády).    

Akceptováno 

387 MPSV Upozorňujeme na pochybení z hlediska správného užití interpunkce, doporučujeme 

text prověřit. Například je chybně interpunkce: 

V § 1 písm. a) před „podporovaných ve výzkumu“. 

V § 2 písm. c) před „podle výsledků“. 

V § 2 písm. k) před „zabývající se výzkumem“. 

V § 2 písm. o) před „vyhlášených poskytovatelem“. 

V § 2 písm. p) před „zahrnující popis“. 

Akceptováno 

388 MŠMT Zásadní připomínka 

1. Obecně k materiálu: V kontrastu k ambicím, které jsou součástí důvodové 

zprávy, předložený návrh zákona z velké většiny obsahuje ustanovení 

stávajícího zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací, a to i ustanovení, která jsou zastaralá a neodpovídají současné 

Vysvětleno 

K bodu 1 

Neuvádí se, která část je vnitřně 
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praxi. Navržený text prošel zřejmě v období přípravy postupnými změnami, 

přičemž tyto změny nebyly dostatečně důsledně zapracovány ve všech částech. 

Text je tak vnitřně rozporný a některá ustanovení se nadbytečně opakují. 

Překvapivou skutečností je, že materiál před jeho předložením do vnějšího 

připomínkového řízení nebyl projednán Radou pro výzkum, vývoj a inovace, 

ačkoli u jiných dokumentů menšího významu se takové projednání vyžaduje. 

2. V rozporu s opakovanými oficiálními přísliby předkladatele nebylo Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, ačkoliv je ústředním orgánem státní správy ČR 

zodpovědným za agendu výzkumu a vývoje, přizváno k účasti na přípravách 

předkládaného návrhu nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. 

Dosud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neobdrželo ani jakoukoliv 

reakci na podněty, které předkladateli zasílalo, a to úřední cestou. Nebylo 

reagováno na vstupy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy týkající se 

ošetření problematiky velkých výzkumných infrastruktur v novém zákoně, které 

přitom byly projednány na úrovni Rady pro velké výzkumné infrastruktury, 

sdružující zástupce všech relevantních subjektů ČR (vysoké školy, Akademie 

věd ČR, soukromé výzkumné organizace) zainteresovaných v agendě velkých 

výzkumných infrastruktur. Vstupy zasílané k této problematice nejsou 

zohledněny ani v předkládaném návrhu nového zákona, ačkoliv některé aspekty 

návrh (oproti věcnému záměru nového zákona) přejímá. Opětovně 

upozorňujeme na nevhodnost dosavadní praxe, kdy byla z přípravných prací 

na novém zákonu o podpoře výzkumu, vývoje a inovací vyloučena nejen široká 

odborná veřejnost, ale rovněž orgány státní správy ČR, kterých se připravovaná 

legislativní úprava zcela bezprostředně dotýká a na rozdíl od předkladatele 

návrhu nového zákona se nachází v roli poskytovatelů podpory na výzkum, 

vývoj a inovace z veřejných prostředků ČR. Předkládaný návrh nového zákona 

za stávajícího znění by v mnoha agendách bezesporu vedl k podstatné 

destabilizaci agendy podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků 

ČR.  

3. Materiál i návrh zákona se nedostatečně věnují problematice poskytování 

prostředků z ESIF. Návrh zákona postrádá jakoukoliv systémovou úpravu této 

zastaralá a jak by měla být změněna. 

Proto nelze na připomínku řádně 

odpovědět. 

K bodu 2 

Konzultace byly vedeny opakovaně na 

úrovni náměstka Sekce pro vědu a 

výzkum s partnery na podzim 2016 

bylo uspořádání velké jednání za 

přítomnosti místopředsedy vlády pro 

vědu, výzkum a inovace se zástupci 

zainteresovaných subjektů. Zástupci 

všech institucí, které jsou uvedeny 

v připomínce, na tomto jednání byli 

přítomni. 

Poznámka k výzkumným 

infrastrukturám není příliš jasná, 

neboť připouští převzetí některých 

aspektů doporučení MŠMT a současně 

se uvádí, že vstupy nejsou zohledněny.  

K bodu 4 

Návrh zákona se přidržel zařazení 

finančních prostředků na 

spolufinancování projektů z ESIF 

do institucionální podpory. To se týká 

i evidence v IS VaVaI. Důvodem je, 
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oblasti a pouze přebírá stávající stav ze zákona č. 130/2002 Sb., který je 

dlouhodobě nevyhovující. Materiál by měl komplexně řešit poskytování 

podpory z ESIF, nejlépe jiným způsobem než prostřednictvím institucionální 

podpory, např. vymezením samostatného typu podpory nebo části účelové 

podpory (svým charakterem podpora z ESIF více odpovídá účelové podpoře) či 

vyloučením použití některých nevhodných ustanovení (např. § 17 odst. 1). 

V programovém období 2007-2013 se ukázalo, že ustanovení zák. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nevyhovují nastavení 

pravidel, za jakých jsou financovány projekty z ESIF. Zejména při tak 

významných změnách zákona, jaké jsou navrhovány, a také s ohledem na 

současné programové období by měla být více zohledněna problematika 

projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Z hlediska podpory související se 

spolufinancováním z evropských strukturálních a investičních fondů připadají 

v úvahu i jiné formy poskytnutí podpory než dotace (viz § 17 odst. 1 návrhu 

zákona). Legislativa se v tomto směru vyvíjí a v současnosti zde připadají také 

v úvahu návratné formy pomoci a tzv. finanční nástroje (ve smyslu Obecného 

nařízení 1303/2013). 

4. Nesouhlasíme s tím, aby zákon umožňoval poskytnutí podpory na základě 

smlouvy. Dle našeho názoru by měla být veškerá podpora poskytována ve formě 

rozhodnutí podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů, případně zákona č. 250/2000 Sb. Dle našeho názoru ani nemůže 

zákonem pojatá smlouva obstát v kontextu celého právního řádu. Ustanovení § 

25 odst. 4 zavádí sice subsidiaritu občanského zákoníku, nicméně se 

domníváme, že se z povahy věci musí jednat o veřejnoprávní smlouvu podle 

správního řádu, neboť poskytování podpory patří do výkonu veřejné moci.  

5. V kontextu předchozí připomínky dále upozorňujeme, že návrh zcela upouští od 

použití zákona č. 218/2000 Sb. (resp. zákona č. 250/2000 Sb.) a zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přičemž se jedná 

o zavedené formy poskytování dotací. Namísto toho využívá institutu smluv 

(§ 17 odst. 1), vč. smluv uzavíraných v občanskoprávním režimu (§ 25 odst. 4 

že v působnosti MMR je provozován 

monitorovací systém MS 2014+, který 

podrobně eviduje informace o 

projektech financovaných z ESIF. Pro 

zamezení duplicit a snížení 

administrativní zátěže se zdá 

vhodnější v IS VaVaI evidovat pouze 

celkové objemy finančních prostředků 

určených ke spolufinancování. 

Pokud však bude připomínkové místo 

trvat na dvojí evidenci v účelové části 

rozpočtu a MPO bude s tímto návrhem 

souhlasit, jsme připraveni vyhovět. 

K bodu 5 

Na základě opakovaných připomínek 

byla provedena změna, byl zrušen 

odkaz na občanský zákoník a vztah 

mezi poskytovatelem a příjemcem je 

upraven ve veřejnosprávním režimu. 

K bodu 6 

Jde o vyjádření názoru MŠMT, který 

je ojedinělý. Z povahy připomínek 

jiných připomínkových míst naopak 

vyplývá, že je vyžadována poměrně 
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návrhu zákona). Poskytování dotací by mělo být upraveno v mezích výše 

uvedených zákonů (resp. připravované novely zákona č. 218/2000 Sb.). Nové 

formy poskytování podpory, způsobí roztříštěnost systému poskytování dotací. 

Vzhledem k dosavadní neexistenci prováděcích předpisů pro poskytování 

podpory na základě tohoto návrhu zákona, by bylo též vhodné předložit 

komplexní materiál vč. návrhů prováděcích předpisů. Dále považujeme za 

vhodné prověřit např. kompatibilitu § 21 odst. 7, § 22, § 25 odst. 6 a § 26 

s rozpočtovými pravidly. 

6. Dále dle našeho názoru postrádá smysl, aby byla speciálním zákonem 

regulována jedna část poskytované podpory. Aplikace zákona č. 130/2002 Sb. 

vede k celé řadě aplikační problémů, které jsou spjaty jednak s nepřehledností 

právní úpravy, kombinací různých pravidel právního řádu a nevhodně 

provedenou adaptací právní úpravy Evropské unie. Dle našeho názoru pro 

poskytování podpory formou dotací, pokud je podpora poskytována 

organizačními složkami státu, slouží zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, a v případě, že je poskytována územními samosprávnými celky, 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Z našeho 

pohledu je tak přijetí nového speciálního zákona zbytečné. Ani skutečnost, jaké 

jsou úkoly jednotlivých resortů v oblasti vědy, výzkumu a vývoje nemusí být 

řešena speciální normou. Úkoly organizačních složek státu vymezuje 

kompetenční zákon. 

7. Při zřízení samostatného ministerstva upozorňujeme, že při převedení 

kompetencí v oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích na 

nové ministerstvo by mohlo dojít v této oblasti v praxi k narušení aktivit 

mezinárodní spolupráce a jejich koordinace. Základní výzkum na vysokých 

školách bude nadále financován a koordinován nástroji spravovanými 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Platné mezinárodní smlouvy 

resortní kategorie, jejichž stranou je Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, by nebylo možné dále naplňovat a vyžadovaly by renegociaci. 

Totéž lze konstatovat o smlouvách vládní kategorie, které označují Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy za orgán vlády ČR pověřený jejich 

podrobná právní úprava oblasti VaVaI. 

K bodu 7 

Domníváme se, že obava není 

opodstatněná. Pokud by při každé 

změně ministerstva (jakéhokoliv 

ministerstva a jakékoliv změně) 

hrozilo, že bude nutné renegociovat 

všechny dotčené mezinárodní 

smlouvy, pak by žádná změna 

uspořádání státní správy nemohla 

proběhnout. Jen v novodobé historii 

vzniklo a zaniklo Ministerstvo 

informatiky, Ministerstvo 

hospodářství. V minulosti existovala 

odvětvová ministerstva, která byla 

začleněna do jiných ministerstev 

(např. Ministerstvo lesního a vodního 

hospodářství a Ministerstvo 

zemědělství). V nedávné době 

proběhla změna ve státní správě 

výzkumu a vývoje v Rakousku 

(sloučení BMW a BMW do BMWFW 

v roce 2014), a přesto se mezinárodní 

spolupráce nezastavila, ani nebylo 

nutné uzavírat nové rezortní smlouvy. 

Pokud jde o „rozdělení“ vysokých 
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naplňováním. 

Zvolená varianta navíc bude mít nepříznivý vliv na fungování vysokých škol, 

neboť jejich financování se rozdělí do kompetencí dvou samostatných orgánů 

státní správy, a to nejen na část vzdělávání a výzkum, vývoj a inovace, ale 

rovněž uvnitř výzkumu, vývoje a inovací.  

Z ekonomického hlediska pak zásadně nesouhlasíme s tvrzením, že vznik 

nového orgánu státní moci bude rozpočtově neutrální a „nedojde k zvyšování 

výdajů státního rozpočtu na administrativu příslušných realokovaných činností“. 

V návaznosti na realokaci je třeba započíst přímé i nepřímé náklady „běžného“ 

provozu zajišťovaného pro pracovníky výzkumu, vývoje a inovací v rámci 

stávajících úřadů a doprovodné náklady na pronájmy dosud neexistujících 

prostor pro potřeby nového ministerstva, na vytvoření pracovních míst pro nové 

pozice pro ekonomy, rozpočtáře, mzdové účetní, personalisty, IT specialisty – 

správce interních sítí, ostrahu, uklízečky a další administrativní a technicko-

hospodářské pracovníky, kteří budou chod nového úřadu zajišťovat, nebo 

alternativně je nutno započíst náklady na služby externích dodavatelů, kterými 

bude běžný chod ministerstva zajišťován místo nich. Dalšími náklady, s nimiž 

je nutné při vzniku ministerstva počítat, jsou náklady na instalace a provoz 

interních sítí, informačních a ekonomických systémů nového úřadu, jejich 

zabezpečení. v prvním roce ministerstva by naopak mělo být z výše uvedených 

důvodů počítáno s náklady vyššími než pro léta následující (náklady na 

instalace, zavedení systémů, případné stěhování a převody agend mezi novým 

úřadem a stávajícími ... ). Požadujeme materiál přepracovat a doplnit ve smyslu 

výše uvedeném. 

8. S ohledem na výše uvedené vyjadřujeme s navrhovanou podobou zákona 

zásadní nesouhlas. Požadujeme přepracování návrhu nového zákona o podpoře 

výzkumu, vývoje a inovací v souladu s uplatněnými připomínkami. Níže 

škol, podstatná část financování 

zůstane MŠMT jako poskytovateli 

institucionální podpory na rozvoj 

výzkumných organizací a na 

specifický výzkum. 

K bodu 8 

Připomínky byly zapracovány 

v rozsahu uvedeném v této tabulce. 
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uvádíme konkrétní připomínky k jednotlivým ustanovením. 

389 MŠMT K § 2: Definice uvedené v daném ustanovení v mnoha případech představují zcela 

jednoznačně odklon od textu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, na které 

předkladatel odkazuje. Zásadně nelze souhlasit s tím, aby došlo k definování pojmů 

odlišně od platných definic zavedených právem Evropské unie. Tento koncept 

vytváří prostor jak pro vznik vysokého rizika vzniku nesrovnalostí v čerpání 

strukturálních fondů, které může s sebou nést řádově milionové až desetimilionové 

ztráty a pokuty za neoprávněné poskytnutí a užití podpory, tak zejména pro chybné 

implementační postupy a poskytování podpor neslučitelných s evropským právem. 

Povinností České republiky v pozici členského státu je mimo jiné jednat v souladu s 

pravidly Evropské unie (tedy i podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a dále např. 

ve smyslu Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 

2014/C 198/01). Tvorba nového zákona je jedinečnou možností sladit a sjednotit 

pravidla České republiky s právem Evropské unie a poskytnout tak právní jistotu 

poskytovatelům podpory i jejím příjemcům. V souvislosti s tím je třeba poukázat 

kupříkladu na nesprávné uchopení pojmu „výzkumná organizace“, jelikož předloha 

tento pojem omezuje na organizace uvedené v seznamu podle navrhovaného 

zákona. Zapsání subjektu do seznamu výzkumných organizací však nezakládá 

právní jistotu, že poskytnutí podpory takovému subjektu bude vždy slučitelné s 

vnitřním trhem EU a že v daném konkrétním případě podpory nedojde k narušení 

hospodářské soutěže. Považujeme za zcela nesystémové a pro systém podpory 

výzkumu, vývoje a inovací škodlivé, pokud dochází k omezování přístupu k 

podpoře nad rámec práva Evropské unie, a to v podobě přeformulování definic 

zavedených na úrovni práva Evropské unie. Zásadní připomínka 

Akceptováno   

390 MŠMT K § 2 písm. b) a písm. c): Legislativní rozlišování institucionální podpory jakožto 

podpory „nesoutěžního“ charakteru a účelové podpory jakožto podpory 

„soutěžního“ charakteru považujeme za dosti diskutabilní. Rovněž institucionální 

Akceptováno   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



169 
 

podpora je poskytována na principu soutěže, ačkoliv není tato soutěž upravena 

formou standardní veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

ale „soutěžními“ podmínkami, resp. kritérii metodiky hodnocení výzkumných 

organizací. Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu 

a vývoji je v případě financování projektů, které jsou spolufinancovány ze zdrojů 

EU, jiných států a/nebo mezinárodních organizací, poskytována také na soutěžním 

principu, na němž jsou návrhy projektů pro poskytnutí podpory z veřejných 

prostředků vybírány. Žádáme proto vypustit přívlastky stanovující, že institucionální 

podpora je „poskytovaná nesoutěžním způsobem“ a že účelová podpora je 

„vysoutěžená podpora“, jelikož jsou zavádějící. Zásadní připomínka 

391 MŠMT K § 2 písm. d): Považujeme za vhodnější v daném ustanovení zdůraznit, že 

základní výzkum není zaměřen na „přímé“ uplatnění nebo využití v praxi. 

Požadujeme doplnit slovo „přímé “ před slovo „uplatnění“. Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak   

Vyřešeno odkazem na přímo 

použitelný předpis EU. 

392 MŠMT K § 2 písm. e): Trváme na opravě definice pojmu „aplikovaný výzkum“ a zavedení 

pojmu „průmyslový výzkum“. Požadujeme před písm. e) vložit nový odstavec 

a definovat v něm pojem „průmyslový výzkum“ důsledně podle kap. 1., části 1.3 

odst. 15 písm. q) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje 

a inovací (2014/C 198/01), zavedený shodně též v kap. I čl. 2 odst. 85 Nařízení 

Komise (EU) č. 651/2014, které je závazným a nadřazeným právním předpisem. 

Stávající písmeno e) označit jako písmeno f) a definovat v něm pojem „aplikovaný 

výzkum“ důsledně podle kap. I, části 1.3 odst. 15 písm. e) Sdělení Komise - Rámec 

pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) jako pojem 

sdružující „průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinace“. 

Požadujeme materiál změnit ve smyslu výše uvedeném. Zásadní připomínka 

Akceptováno   

Vyřešeno odkazem na přímo 

použitelný předpis EU. 

393 MŠMT K § 2 písm. p): Definice pojmu „projekt“ by měla být zavedena důsledně v souladu 

s evropským právem. Zmíněný pojem je tak nutno změnit v souladu s kapitolou 1. 

Akceptováno   
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částí 1.3 odst. 15 písm. cc) Sdělení Komise  - Rámec pro státní podporu výzkumu, 

vývoje a inovací (2014/C 198/01). Požadujeme materiál změnit ve smyslu výše 

uvedeném, minimálně požadujeme vložit slovo „neoddělitelný “ před slovo „úkol“ 

ve druhém řádku ustanovení. Zásadní připomínka 

394 MŠMT K § 2 písm. s): Daný odstavec neřeší smluvní výzkum prováděný pro subjekty, 

které nejsou podniky, např. smluvní výzkum pro obec. I v tomto případě se může 

jednat o hospodářskou činnost příjemce podpory, kdy stejné služby mohou 

poskytovat i podniky. Omezení v bodě 25 a 26 Sdělení Komise - Rámec pro státní 

podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) se nicméně na subjekty, které 

nejsou podniky (např. obec) neuplatní, neboť zde nemůže dojít k poskytnutí nepřímé 

veřejné podpory. Ve vztahu k definici podniku lze uvést, že Nařízení Komise (EU) 

č. 651/2014 se uplatní pouze na programy veřejné podpory. Vhodnější se tedy jeví 

odkaz na rozsudky soudních dvorů, které obsahují definici pojmu podnik. Např. 

rozsudek Soudního dvora ze dne 12. září 2000, Pavlov a další (C-180/98 až C-

184/98). Pojem podnik tedy zahrnuje jakoukoli entitu vykonávající hospodářskou 

činnost nezávisle na jejím právním postavení a způsobu jejího financování. Zásadní 

připomínka 

Neakceptováno 

Obec musí postupovat podle tohoto 

zákona, takže smluvní výzkum, podle 

našeho názoru, nepřipadá v úvahu. 

Případně obec zadává veřejnou 

zakázku ve výzkumu, vývoji a 

inovacích podle tohoto zákona.  

395 MŠMT K § 2 písm. t): Navrhovaná definice výzkumné organizace stanovující, že 

„výzkumnou organizací se rozumí subjekt zapsaný v Seznamu výzkumných 

organizací podle tohoto zákona…“ je zcela nevhodná. Zápis subjektu na, ať už 

jakýkoliv, seznam výzkumných organizací není dostatečným odůvodněním pro 

nakládání s takovýmto subjektem jakožto s výzkumnou organizací. Poskytovatel 

podpory je v návaznosti na přímo aplikovatelné předpisy EU plně zodpovědný za to, 

že příjemce podporovaný jakožto výzkumná organizace naplňuje její kritéria v době, 

resp. po celou dobu poskytování podpory, a to ve vztahu ke konkrétní poskytované 

podpoře, kterou čerpá určitá konkrétní část kapacity výzkumné organizace na určité 

konkrétní činnosti výzkumu, vývoje a inovací, dále ve vztahu k její výši či 

Akceptováno jinak   

Řešeno odkazem na přímo použitelný 

právní předpis. 
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dotačnímu titulu. Vedení statického seznamu výzkumných organizací nelze vnímat 

jako dostatečné řešení předmětné problematiky. Vedení takovéhoto seznamu 

nesejímá z poskytovatelů podpory jejich přímou odpovědnost za rozhodnutí, zda 

podporovaný subjekt ne/naplňuje kritéria výzkumné organizace. Seznam 

výzkumných organizací může mít toliko orientační informační hodnotu, avšak 

nikoliv právně závaznou. Požadujeme zohlednění praxe, kdy je výzkumná 

organizace definována právními předpisy EU, které jsou přímo aplikovatelné 

v právním řádu členských států EU (návrh nového zákona nedefinuje např. ani velký 

a/nebo střední a malý podnik, které mohou být rovněž příjemci podpory z veřejných 

prostředků na činnosti výzkumu, vývoje a inovací). Současně požadujeme, aby 

předkladatel opatřil k věcně předmětné problematice oficiální stanovisko Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže jako věcně kompetentního orgánu a předložil jej jako 

součást materiálu pro vypořádání meziresortního připomínkového řízení. Zásadní 

připomínka 

396 MŠMT Mělo by být ponecháno pouze na vůli poskytovatele, resp. na jeho rozhodnutí 

a charakteru cíle jeho dotační intervence, zda bude podporu výzkumu, vývoje 

a inovací poskytovat všem výzkumným organizacím, jak to umožňuje evropské 

právo, nebo jen těm, které budou zapsány v seznamu vedeném na národní úrovni. 

Omezení definice „na seznam“ ve svém důsledku může vnášet do systému též 

„regionální“ omezení přístupu subjektů z členských zemí EU, což činí podporu 

neslučitelnou s právem EU ve smyslu ustanovení odst. 104 v kap. 4, v části 4.6, 

v oddíle 4.6.1.3. Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje 

a inovací (2014/C 198/01). Zásadní připomínka 

Akceptováno   

Seznam vypuštěn. 

397 MŠMT K § 2 písm. u): Navrhovaná definice výzkumné infrastruktury takřka úplně, 

nicméně nikoliv doslovně, přejímá definici výzkumné infrastruktury, která je 

stanovena právním rámcem EU pro podporu výzkumu, vývoje a inovací, tedy 

Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu 

Akceptováno   

Řešeno odkazem na přímo použitelný 

právní předpis. 
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s článkem 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s 

vnitřním trhem, a Sdělením Komise  - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a 

inovací (2014/C 198/01). Definice tohoto pojmu je uvedena v kap. I čl. 2 odst. 91 

výše uvedeného nařízení a též v kap. 1, části 1.3 odst. 15 písm. ff) výše uvedeného 

Sdělení Komise. Není přitom proto zřejmý účel odlišné úpravy. Jako příklad 

odlišného pojetí je možné poukázat na skutečnost, že definice výzkumné 

infrastruktury podle uvedených právních či jiných aktů Evropské unie obsahuje v 

sobě prvek závazku umožnění přístupu až povinného „sdílení“ infrastruktur obecně 

vědeckou obcí, tj. nejen konkrétním subjektem, který ji provozuje. V konceptu 

práva Evropské unie je státní podpora investic do výzkumných infrastruktur s ním 

slučitelná právě jen z důvodu zakotveného „nároku“ vědecké obce na využití 

a pro potřeby ve všeobecném zájmu, v jehož důsledku se očekává na jedné straně 

úspora veřejných prostředků „sdílením“ (nejlépe v konceptu „open access“) a na 

druhé straně možnost realizace nákladných (celostátních i nadnárodních) investic do 

výzkumu, vývoje a inovací k všeobecnému prospěchu. Požadujeme ustanovení 

změnit ve smyslu výše uvedeném, např. tak, že se nahradí slova „subjekt využívá“ 

za slova „subjekt provozuje a umožňuje využívat dalším osobám“. 

Navrhovaná definice poté rovněž opomíjí vstupy zasílané k věcně předmětné 

problematice ze strany Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy po jejich 

projednání se zástupci všech relevantních a zainteresovaných subjektů agendy 

výzkumných infrastruktur na platformě Rady pro velké výzkumné infrastruktury. 

Jelikož je důvodová zpráva k návrhu nového zákona všeobecného charakteru a 

nepopisuje mnoho bližších aspektů uchopení dílčích agend podpory výzkumu, 

vývoje a inovací v ČR, zůstává zcela nejasné, jakým konkrétním způsobem a podle 

jakých konkrétních kritérií hodlá předkladatel zabezpečit výkon agendy spočívající 

v podpoře (velkých) výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků. Zásadní 

připomínka 
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398 MŠMT K § 2 písm. v): Požadujeme odstranit omezování výsledků základního výzkumu jen 

na publikace. Pro ilustraci dalších typů a způsobů šíření výsledků výzkumu, vývoje 

a inovací lze uvést např. výčet uváděný v kap. 1, čl. 2 odst. 2.1, pododst. 2.1.1 bod 

19 písm. a) třetí odrážka ve Sdělení Komise  - Rámec pro státní podporu výzkumu, 

vývoje a inovací (2014/C 198/01) nebo v kap. III odd. 4 čl. 25 odst. 6 písm. b) 

pododst. ii) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Přesto, že v návrhu zmíněná forma 

v základním výzkumu v ČR stále převažuje, navrhuje se doplnit za slovo 

„publikovány“ sousloví „ nebo jiným způsobem veřejně šířeny“. Zásadní 

připomínka 

Akceptováno   

399 MŠMT Dále upozorňujeme, že výsledkem základního výzkumu může být i patent a 

v aplikovaném výzkumu často nastává situace, kdy se autor výsledku rozhodne 

nechránit doprovodný výsledek např. z důvodů neúměrných nákladů a publikovat jej 

nebo veřejně zpřístupnit, kdy nejde o výsledek „pro veřejnou správu“ nebo 

„ve veřejném zájmu“. Proto nedoporučujeme zavádění kategorizace výsledků 

výzkumu, vývoje a inovací dle typu výzkumu a požadujeme v bodě 1 vypustit bez 

náhrady sousloví „ v základním výzkumu“ a analogicky v bodě 2. vypustit sousloví 

„a aplikovaném výzkumu“. Zásadní připomínka 

Akceptováno  

400 MŠMT K § 2 písm. w): Navrhovaná definice způsobilých nákladů stanovuje, že 

způsobilými náklady mají být „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…“. Upozorňujeme, že způsobilými náklady by měly být 

i náklady nebo výdaje v inovacích, které mohou být příjemcem vynaloženy na výše 

uvedenou činnost. Navíc upozorňujeme, že by mělo být zváženo, zda by způsobilé 

náklady neměly být uvedeny v zákoně spíše výčtem negativním. Požadujeme 

ustanovení doplnit ve smyslu výše uvedeném. Zásadní připomínka 

Akceptováno   

401 MŠMT K § 2 písm. w Pro větší právní jistotu poskytovatelů i příjemců požadujeme 

v bodě 2. jednoznačně určit, co konkrétně je u dlouhodobého hmotného 

Akceptováno jinak   
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a nehmotného majetku způsobilé, tedy zda náklady (odpisy ve formě běžných 

výdajů poskytovatele) nebo zda pořizovací cena (kapitálové výdaje poskytovatele). 

Zároveň požadujeme doplnit, jakým způsobem se odpovídající část nákladů či 

výdajů určí, tedy např. pokud má být způsobilá odpovídající část pořizovací ceny 

a po dobu realizace projektu bude majetek využíván pouze pro potřeby projektu, je 

otázkou, zda je způsobilých 100 % pořizovací ceny, i když bude majetek používán 

případně dalších 10 let po skončení realizace projektu. Zásadní připomínka 

402 MŠMT Navrhované ustanovení v bodu č. 4 nesystémově připouští jen způsobilost 

doplňkových (tj. nepřímých) nákladů vysokých škol, avšak tímto jednoznačně 

diskriminuje další typy veřejnoprávních organizací, jako jsou např. veřejné 

výzkumné instituce (ústavy Akademie věd ČR) nebo státní příspěvkové organizace. 

Požadujeme odstranit zmíněný diskriminační prvek. Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak   

403 MŠMT K § 3 odst. 1: Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací je sdělením 

Evropské komise, které nemá povahu právního předpisu. Jedná se o dokument 

povahy „soft law“ shrnující pouze přístup Evropské komise k dané problematice a 

k posuzování předložených veřejných podpor k notifikaci. Požadujeme ustanovení 

změnit a upřesnit ve smyslu výše uvedeném. Zásadní připomínka 

Akceptováno 

404 MŠMT K § 3 odst. 3 písm. b): Z návrhu není zřejmé, z jakého důvodu může programový 

projekt obsahovat nezbytné činnosti základního výzkumu, pouze pokud by na ně 

navazovaly činnosti aplikovaného výzkumu, vývoje nebo inovací. Tímto 

ustanovením by bylo zamezeno, aby v rámci programů výzkumu, vývoje a inovací 

byly řešeny i projekty zahrnující převážně činnosti základního výzkumu a nevedoucí 

k přímé aplikaci dosažených poznatků. Záměrem je zřejmě nastolení stavu, kdy by 

byly projekty základního výzkumu podporovány pouze Grantovou agenturou ČR 

formou grantových projektů. Nicméně i orientovaný základní výzkum by měl být 

součástí podpory v programu výzkumu, vývoje a inovací, jehož implementaci bude 

zajišťovat resortní poskytovatel. Požadujeme materiál změnit ve smyslu výše 

Neakceptováno   
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uvedeném. Zásadní připomínka 

405 MŠMT K § 6: Předkládaný koncept ustavení Vědecké rady postrádá podrobnější 

odůvodnění. Vědecká rada by měla být ve všeobecném pohledu orgánem toliko 

expertním a nezávislým na politické úrovni. Paragrafované znění zákona uvádí, že 

členy Vědecké rady by měly navrhovat reprezentace vysokých škol, Akademie věd 

ČR a další osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi. Nicméně 

paragrafované znění, ani důvodová zpráva, nikterak neprecizují počty navrhovaných 

kandidátů za tyto jednotlivé subjekty, výčet těchto subjektů a nominační 

a jmenovací proces jako takový, tj. způsob, jakým subjekt, který má členy Vědecké 

rady jmenovat, vybere tyto členy z obdržených nominovaných kandidátů. Z návrhu 

je patrné, že jmenování by měl z obdržených nominací kandidátů provádět ministr 

pro výzkum a vývoj a dále poté i Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR, 

vždy po 5 členech. Znění odstavce 1 návrhu nicméně obsahuje syntaktické 

nedostatky, které znemožňují zamýšlenou praxi zcela přesně pochopit. Má-li tedy 

být Vědecká rada orgánem skutečně nezávislým na politické moci, její jmenování 

musí být toliko formálním úkonem (obdobným např. procesu jmenování profesorů, 

poté je však zbytečné, aby členy jmenoval větší počet orgánů politické moci) a musí 

být detailně rozpracován koncept navrhování kandidátů do Vědecké rady ze strany 

zástupců komunity výzkumu, vývoje a inovací. Opačný případ by mohl vést k tomu, 

že by Vědecká rada mohla být podezírána z politického klientelismu. Podporujeme 

koncept Vědecké rady jakožto nezávislého expertního orgánu, který bude 

zpracovávat a přijímat odborná stanoviska k agendám výzkumu, vývoje a inovací. 

Nominační a jmenovací proces takovéto Vědecké rady by měl být však co nejvíce 

odloučený od možných politických vlivů a je tak nezbytné zpracovat koncept, který 

bude tuto premisu dostatečně naplňovat. Požadujeme rozpracovat koncept Vědecké 

rady v rámci důvodové zprávy a naformuloval nové znění tohoto ustanovení. 

Zásadní připomínka 

Neakceptováno 
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406 MŠMT K § 7: Předkládaný návrh předjímá vytvoření zcela nového ústředního orgánu státní 

správy ČR majícího gesci za agendu výzkumu a vývoje, o jehož potřebnosti 

pochybujeme (viz obecné připomínky).  Pokud by ale mělo vzniknout zcela nové 

ministerstvo, není jakkoliv odůvodnitelné, aby nemělo politickou gesci 

a kompetenci i za oblast inovací, za mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji 

a inovacích, včetně jednání s orgány EU, a současně tedy i za čerpání Evropských 

strukturálních a investičních fondů v sektorech výzkumu, vývoje a inovací poté, 

co bude ukončeno aktuální období politiky soudržnosti EU. Požadujeme, aby takové 

ministerstvo zabezpečovalo vedle agend výzkumu a vývoje také agendu inovací, 

agendu mezinárodní spolupráce ČR v těchto oblastech, ale aby bylo také plně 

odpovědné za agendu čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů 

v oblastech výzkumu, vývoje a inovací, včetně zajištění jejich udržitelnosti. 

S ohledem na aktuální fázi programovacího období politiky soudržnosti EU 

požadujeme, aby tato kompetence přešla na nově ustavené ministerstvo po ukončení 

implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ve všeobecném pohledu 

by měl vzniknout model uspořádání systému řízení výzkumu, vývoje a inovací 

v ČR, který by na eventuálně nově vytvořeném ministerstvu s centrální působností 

koncentroval všechny klíčové gesce za řízení a podporu výzkumu, vývoje a inovací 

ČR, včetně agend vysoce strategického charakteru. Požadujeme materiál 

přepracovat ve smyslu výše uvedeném. Zásadní připomínka 

Neakceptováno 

Vytvoření ministerstva pro výzkum a 

vývoj neznamená, že se musí zabývat i 

inovacemi. Není to tak ani 

v sousedních zemích, např. 

v Rakousku jsou inovace v působnosti 

ministerstva dopravy a inovací 

(BMVIT) a výzkum v působnosti 

jiného ministerstva. 

407 MŠMT K § 7 odst. 5 písm. c), § 8 odst. 3 písm. a) a § 11 odst. 3 písm. a): Podle 

zmíněných ustanovení Grantová agentura ČR či Technologická agentura ČR 

zabezpečuje spolupráci s ministerstvem na přípravě a na realizaci koncepce 

výzkumu, vývoje a inovací Grantové agentury ČR či koncepce výzkumu, vývoje 

a inovací Technologické agentury ČR a toto ministerstvo schvaluje dané koncepce. 

Z daných ustanovení není však jednoznačně zřejmé, kdo samotné koncepce 

připravuje. Požadujeme materiál doplnit, popř. změnit ve smyslu výše uvedeném. 

Neakceptováno   

V § 8 je jasně uvedeno, že obě 

instituce připravují koncepci ve 

spolupráci. 
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Zásadní připomínka 

408 MŠMT K § 8, § 9, § 10 a k § 11, §12, § 13: Nově ustavené ministerstvo by mělo 

kompetenci i za mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích, a to 

včetně jednání s orgány a institucemi EU a jednotlivých států EU i třetích zemí 

majících působnost v oblastech výzkumu, vývoje a inovací. Návrh předpokládá, že 

nově vzniklé ministerstvo by mělo připravovat programy účelové podpory 

k realizaci Grantovou agenturou ČR, popř. Technologickou agenturou ČR. 

V takovém případě by mělo nově ustavené ministerstvo z pozice ústředního orgánu 

státní správy ČR rovněž vést jednání s orgány ČR, a zejména s orgány EU, 

v otázkách posuzování slučitelnosti podpory poskytované Grantovou agenturou ČR, 

popř. Technologickou agenturou ČR se společným trhem, zejména, má-li být 

Grantová agentura ČR, popř. Technologická agentura ČR novému ministerstvu 

přímo podřízena. Požadujeme upřesnění kompetencí zamýšleného ministerstva 

s ohledem na jeho gesci za vedení jednání s orgány EU, a to mj. v otázkách 

posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem. Zásadní 

připomínka 

Akceptováno 

Mezinárodní spolupráce je 

předpokládanou součástí agendy 

ministerstva.  Doplněno do § 7 odst. 3 

písm. j). 

409 MŠMT K § 10 odst. 3 a k § 13 odst. 3: První věta daných ustanovení je v rozporu s § 7 

odst. 5 návrhu, který určuje, že by nově vzniklé ministerstvo mělo mj. připravovat 

programy účelové podpory pro jejich implementaci Grantovou agenturou ČR 

a Technologickou agenturou ČR. Požadujeme vyjasnění kompetencí mezi nově 

zamýšleným ministerstvem a Vědeckou radou Grantové agentury ČR a v tomto 

smyslu návrh zákona upravit. 

Akceptováno   

410 MŠMT K § 12 odst. 5: Není nám zřejmé, v jakém smyslu byl zamýšlen výraz „zásadně 

vázán“. Je tedy např. otázkou, zda toto ustanovení připouští výjimky. Požadujeme 

vysvětlit a v případě, že jsou povoleny výjimky, požadujeme tyto výjimky do 

materiálu doplnit. Zásadní připomínka 

Akceptováno   

Změněno na „vázán“. Jediná výjimka 

je uvedena přímo v textu (odstavec 7).. 
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411 MŠMT K § 14: Vymezení členění ústředních a jiných správních úřadů v odstavci 1 

a odstavci 2, kde dělítkem je skutečnost, zda poskytují podporu ze své rozpočtové 

kapitoly či nikoli, považujeme za zastaralé a definičně sporné. Toto ustanovení bylo 

do zákona č. 130/2002 Sb., vneseno po „Reformě systému výzkumu, vývoje 

a inovací v České republice“ z roku 2008 a tento dokument, schválený usnesení 

vlády č. 287 ze dne 26. 3. 2008, určoval, které ústřední a jiné orgány jsou 

poskytovateli. V současné době je takové členění matoucí, a je třeba vymezit 

poskytovatele pokud možno výčtem, případně příslušnou úpravou zákona č. 2/1969 

Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 

Požadujeme materiál změnit ve smyslu výše uvedeném. Zásadní připomínka 

Neakceptováno 

Text je záměrně navržen jako obecná 

úprava bez toho, že by určoval, kdo to 

má být. Jde o obecné vymezení, které 

je pouze příkladné.  

Důvod, proč připomínkové místo 

považuje text za sporný, není uveden a 

není tedy možné vhodně reagovat.  

412 MŠMT K § 14 odst. 3 písm. c): Není jasné, za udržitelnost čeho má Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy odpovídat. Speciální zdůraznění podmínky udržitelnosti je 

nesystémové a nemělo by být předmětem legislativní úpravy. Dále v této souvislosti 

opět upozorňujeme, že pojem průmyslový výzkum není v návrhu zákona definován. 

Požadujeme ustanovení změnit ve smyslu výše uvedeném. Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak  

Odkaz na definici průmyslového 

výzkumu byl doplněn. 

Výslovná zmínka o udržitelnosti byla 

vypuštěna. 

413 MŠMT K § 15 odst. 5: S ohledem na to, že v § 15 odst. 6 návrhu je přesně stanoven termín 

předložení návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace ministerstvem vládě, by 

v odstavci 5 měl být pevně stanoven termín pro odevzdání návrhů správci 

rozpočtových kapitol tomuto ministerstvu. Požadujeme materiál doplnit ve smyslu 

výše uvedeném. Zásadní připomínka 

Akceptováno   

414 MŠMT K § 16 odst. 1: Není jasné, jaká rozpočtová kapitola je označována jako příslušná. 

Požadujeme označení „příslušných“ z ustanovení odstranit. Zásadní připomínka 

Akceptováno   

415 MŠMT K § 17 odst. 1: Nad rámec uvedeného v obecných připomínkách dodáváme, že by 

měla být sjednocena doba, na kterou je sjednávána výkonnostní smlouva na 

poskytování institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace, s dobou, na 

Akceptováno   

Sjednoceno na 5 let. 
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kterou je formulována Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace podle § 

4 odst. 3. V praxi by nepochybně činilo problémy, kdyby období, na něž by byla 

sjednána výkonnostní smlouva, zahrnovala období dvou byť navazujících koncepcí, 

resp. pokud by na počátku měly dlouhodobá koncepce a smlouva shodný počátek, 

v pořadí druhá výkonnostní smlouva by byla sjednávána v době, kdy by dlouhodobá 

koncepce 2 roky dobíhala a nová by nemusela být ještě schválena. Požadujeme 

materiál změnit ve smyslu výše uvedeném. Zásadní připomínka 

416 MŠMT K § 17 odst. 2 písm. a) bodu 1.: Požadujeme materiál doplnit s jednoznačným 

uvedením, ze kterých rozpočtových kapitol bude poskytována podpora na rozvoj 

výzkumné organizace. Zásadní připomínka 

Akceptováno   

Zřizovatel výzkumné organizace je 

jednoznačně určen mimo pochybnost.  

417 MŠMT K § 17 odst. 2 písm. c): Dané ustanovení určuje za poskytovatele zřizovatele 

příjemce nebo ústřední orgán, který plní tuto funkci, což je v rozporu s § 14 odst. 3 

písm. b), podle něhož za realizaci podpory specifického vysokoškolského výzkumu 

odpovídá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Požadujeme materiál 

změnit ve smyslu výše uvedeném. Dále požadujeme toto ustanovení doplnit tak, aby 

bylo jasné, jak se bude situace měnit v případě soukromých vysokých škol. Zásadní 

připomínka 

Akceptováno   

418 MŠMT K § 17 odst. 2 písm. e): Z daného ustanovení není jasné, kým je poskytováno 

spolufinancování výdajů z rozpočtu Evropské unie. Požadujeme ustanovení doplnit 

ve smyslu uvedeném. Zásadní připomínka 

Akceptováno   

419 MŠMT K § 18: Ustanovení vyjmenovává jednotlivé příklady výzkumných organizací, které 

mohou být příjemcem institucionální podpory na podporu výzkumné organizace 

a podporu výzkumné infrastruktury. Je zřejmé, že „příjemcem institucionální 

podpory na rozvoj výzkumných organizací“ může být subjekt, který naplňuje 

kritéria výzkumné organizace. Velmi paradoxní v tomto ohledu je, že ačkoliv 

předkladatel navrhuje, že subjekty naplňující kritéria výzkumných organizací budou 

Akceptováno   

Seznam výzkumných organizací byl i 

s ohledem na jinou připomínku 

MŠMT vypuštěn. 
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evidovány v Seznamu výzkumných organizací a zanesení subjektu do tohoto 

seznamu bude definičním znakem výzkumné organizace, v § 18 návrhu předkladatel 

na Seznam výzkumných organizací, jakožto na jediný navrhovaný definiční znak 

výzkumné organizace, neodkazuje a přináší podrobný výčet všech subjektů, jež mají 

být způsobilé pro čerpání institucionální podpory na podporu výzkumné organizace. 

Ustanovení tak odporuje vnitřní logice předkládané materie a zmíněný výčet 

považujeme za redundantní. Požadujeme ustanovení vypustit. Zásadní připomínka 

420 MŠMT K § 19: Upozorňujeme, že vedení Seznamu výzkumných organizací je redundantní 

praxí. Poskytovatel podpory je v návaznosti na přímo aplikovatelné předpisy EU 

plně zodpovědný za to, že příjemce podporovaný jakožto výzkumná organizace 

naplňuje její kritéria v době, resp. po celou dobu, poskytování podpory, a to ve 

vztahu ke konkrétní poskytované podpoře, kterou čerpá určitá konkrétní část 

kapacity výzkumné organizace na určité konkrétní činnosti ve výzkumu, vývoji 

a inovacích, dále ve vztahu k její výši či dotačnímu titulu. Vedení statického 

seznamu výzkumných organizací nelze vnímat jako dostatečné řešení předmětné 

problematiky. Vedení takového seznamu poté ani nesejímá z poskytovatelů podpory 

jejich přímou odpovědnost za rozhodnutí, zda jimi podporovaný subjekt je či není 

výzkumnou organizací podle stanovených kritérií. Seznam výzkumných organizací 

může mít toliko orientační informační hodnotu, avšak nikoliv právně závaznou. 

Požadujeme, aby bylo toto ustanovení zcela vypuštěno z návrhu zákona. Zásadní 

připomínka 

V případě, že nám nebude s předchozí zásadní připomínkou vyhověno, požadujeme 

vložit do ustanovení § 19 nový odstavec, a to nejlépe mezi odstavce 8 a 9 ve smyslu 

následujícího znění: „Zápisem organizace do seznamu nevzniká organizaci právní 

nárok na poskytnutí podpory podle tohoto zákona. Zápisem organizace do seznamu 

nelze prokazovat slučitelnost podpory jí poskytnuté podle tohoto zákona s právem 

EU.“ 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   
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Domníváme se, že uvedení „výzkumné kapacity“ do seznamu výzkumných 

organizací dle § 19 odst. 3 písm. h) návrhu může být poměrně zavádějící, neboť 

vymezení relevantní entity a její kapacity může být odlišné pro různé projekty či 

druhy podpory. Požadujeme ustanovení vyjmout či změnit ve smyslu uvedeném. 

Zásadní připomínka 

421 MŠMT K § 20: Považujeme za potřebné jednoznačně stanovit práva a povinnosti 

hodnocených výzkumných organizací spolu s právy a povinnostmi subjektu, který 

hodnocení provádí. Zmíněný subjekt není v návrhu zákona vymezen jednoznačně, 

kdy podle § 7 odst. 3 písm. b) návrhu za hodnocení odpovídá ministerstvo, podle 

§ 17 odst. 1 věty čtvrté hodnocení provádí poskytovatel, který je pravděpodobně 

vymezen v § 17 odst. 2 písm. a), a dle § 41 se jeví jako jediný hodnotitel 

výzkumných organizací opět ministerstvo. Požadujeme vyjasnit. Zásadní 

připomínka 

Akceptováno částečně 

Byl zpřesněn ¨§ 7 odst. 3 písm. b) a § 

41 odst. 6. Hodnocení zajištuje 

poskytovatel institucionální podpory 

na koncepční rozvoj výzkumné 

organizace, případně ve spolupráci se 

zřizovatelem, pokud poskytovatel a 

zřizovatel není jedna osoba. Toto 

určení je ponecháno na metodice 

hodnocení. 

422 MŠMT Navrhované ustanovení určuje, že „Hodnocení výzkumných infrastruktur probíhá 

v pětiletých cyklech obdobně podle metodiky schválené vládou pro hodnocení 

výzkumných organizací.“ Zcela odmítáme, aby hodnocení (velkých) výzkumných 

infrastruktur probíhalo podle metodiky, jež je užívaná pro hodnocení výzkumných 

organizací. Považujeme za vhodné, aby předkladatel reflektoval komplexní návrh 

zabezpečení agendy velkých výzkumných infrastruktur, který mu byl zaslán 

dopisem ze dne 27. října 2016, č. j. MSMT-33231/2016-1, a který byl předtím 

projednán se všemi relevantními a zainteresovanými subjekty ČR sdruženými 

v Radě pro velké výzkumné infrastruktury (a to včetně zástupců Rady pro výzkum, 

vývoj a inovace). Požadujeme všechny pasáže návrhu nového zákona týkající 

se výzkumných infrastruktur přepracovat plně v souladu s výše zmíněným návrhem 

Neakceptováno   

Připomínka je obecná a nenavrhuje 

žádné konkrétní formulace. 
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zabezpečení agendy velkých výzkumných infrastruktur. Zásadní připomínka 

423 MŠMT K § 21: Považujeme za nutné definovat finanční nástroj existující v českém právním 

rámci pro poskytování institucionální podpory, nebo její formu. Požadujeme vložit 

do daných ustanovení nový odstavec 3 ve znění: „Institucionální podpora je 

poskytována z výdajů na výzkum a vývoj formou dotace právnickým osobám nebo 

zvýšením výdajů organizačních jednotek složek státu nebo organizačních jednotek 

ministerstev zabývajících se výzkumem a vývojem,“ a materiál upravit dle této 

změny. Zásadní připomínka 

Akceptováno   

§ 20 odst. 1 věta druhá. 

424 MŠMT K § 21 odst. 3: Z navrhovaného ustanovení ani z důvodové zprávy není zřejmé, 

čeho má být dosaženo formulací „poskytovatel stanoví maximální výši 

institucionální podpory příjemce ve své působnosti celkem a ve členění podle § 3 

odst. 2 a po jednotlivých letech tak, aby dodržel závazné ukazatele výdajů státního 

rozpočtu podle § 16,“. Upozorňujeme, že závaznost ukazatelů státního rozpočtu 

vyplývá ze zákona č. 218/2000 Sb. a zmíněná část věty je tedy nadbytečná. 

Požadujeme zmíněnou část ustanovení z navrhovaného odstavce vyjmout. Zásadní 

připomínka 

Akceptováno   

Text byl upraven. 

425 MŠMT K § 21 odst. 7 a § 26 odst. 4: Upozorňujeme, že čerpání z tzv. limitních účtů není 

už několik let možné. Požadujeme slova „nebo umožněním čerpání z rozpočtového 

výdajového účtu poskytovatele do výše stanoveného limitu příjemce“ z textu 

odstavce vyjmout.  

Z ustanovení vyplývá, že se podpora poskytuje „bez provedení rozpočtového 

opatření, s výjimkou případů, kdy je příjemce nebo další účastník organizační 

složkou státu zřízenou jiným zřizovatelem než je poskytovatel.“. Není jasné, zda 

organizační složka zřízená poskytovatelem nesmí být příjemcem nebo zda 

organizační složka zřízená poskytovatelem může být příjemcem, ale podpora jí musí 

být převedena jiným způsobem, než předpokládají rozpočtová pravidla (bez 

Akceptováno 
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rozpočtového opatření). Požadujeme vyjasnit. Zásadní připomínka 

426 MŠMT K § 21 odst. 8 a § 26 odst. 6: Nepovažujeme za vhodné upravovat procesní postup 

a podmínky poskytování dotace podzákonným právním předpisem. Navrhujeme 

materiál změnit ve smyslu výše uvedeném. Zásadní připomínka 

Akceptováno 

427 MŠMT K § 24 odst. 1 a odst. 2: Poslední větu odstavce 1 a třetí větu odstavce 2 návrhu 

považujeme za nadbytečnou, jelikož se jedná o duplicitu s ustanovením § 7 odst. 3 

písm. b) návrhu, resp. § 11 odst. 3 písm. b) návrhu. Požadujeme materiál změnit 

a zmíněnou duplicitu odstranit. Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 

428 MŠMT K § 24 odst. 1 písm. d): Pro účely záměru programu považujeme požadavek 

vyjádřený v písmenu d) navrhovaného ustanovení za nadbytečný, jelikož vede 

k obecným frázím. Ustanovení by naopak mělo být dále doplněno o informace, jaké 

jsou očekávané výsledky a přínosy programu, což by následně mohlo usnadnit 

posuzování záměru. Požadujeme vypustit písmeno d) a ustanovení § 24 doplnit ve 

smyslu výše uvedeném. Zásadní připomínka 

Neakceptováno 

Zachování náležitosti přispěje ke 

zvýšení transparentnosti poskytování 

účelové podpory. 

Problematika plnění očekávaných 

výsledků programu je upravena v odst. 

3 písm. d).  

429 MŠMT K § 24 odst. 1 písm. e): Z daného ustanovení není jasné, o jaké druhy veřejných 

prostředků se má jednat v souvislosti s podrobnějším členěním výdajů. Požadujeme 

zmíněné druhy veřejných prostředků specifikovat například odkazem na příslušný 

zvláštní zákon. Zásadní připomínka 

Neakceptováno   

Termín „veřejné prostředky“ je 

definován zákonem o finanční 

kontrole ve veřejné správě. 

430 MŠMT K § 24 odst. 5: Ustanovení je částečně duplicitní s § 24 odst. 3 písm. j). Není jasné, 

zda se v tomto případě má jednat o obecné podmínky shodné pro všechny programy 

či nikoli. Požadujeme ustanovení upravit. Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Obecná pravidla pro hodnocení 

programů budou stanovena 
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metodikou, kterou schválí vláda. 

431 MŠMT K § 25 odst. 7: Návrh předpokládá změnu výše nákladů na projekt až do 50 % 

původně schválených nákladů, což se jeví jako nekoncepční ustanovení vzhledem 

k povinnosti uvádět v návrhu programu hodnotící kritéria, kterými by měla být 

respektována zásada účelnosti, hospodárnosti, efektivnosti a možnosti uzavřít 

smlouvu na základě výsledku veřejné zakázky, kde může být hodnotícím kritériem 

nabídková cena. Požadujeme materiál změnit ve smyslu výše uvedeném. Zásadní 

připomínka 

Neakceptováno 

432 MŠMT K § 25 odst. 12: Není jednoznačně uvedeno, o jakou náhradu výdajů se bude jednat. 

Jako vhodnější se jeví úprava tzv. zpětné způsobilosti a proplacení skutečných 

nákladů, které na řešení projektu vznikly. Náhrada plánovaných výdajů by činila 

zbytečné obtíže, jelikož by se nejednalo o účelovou podporu - viz § 26 odst. 1 – 

nejedná se o způsobilé, schválené náklady. Zásadní připomínka 

Akceptováno 

433 MŠMT K § 28 odst. 4: Nerozumíme, co se rozumí „formou zvýšení výdajů“ územního 

samosprávného celku. Pokud je územní samosprávný celek v postavení žadatele, 

není zřejmé, zda stejně jako jiný příjemce obdrží dotaci ze státního rozpočtu nebo z 

rozpočtu jiného územního samosprávného celku. Obdobně není zřejmé, jak se mají 

navyšovat výdaje „organizačním jednotkám ministerstva“. Upozorňujeme, že z 

hlediska právního řádu je ministerstvo jedna organizační složka státu, která má 

jeden rozpočet. Požadujeme vysvětlit výše uvedené nesrovnalosti. Zásadní 

připomínka 

Akceptováno 

434 MŠMT K § 35 odst. 1: V navrhovaném ustanovení je popisován pouze databázový systém 

a to ještě neúplně.  

Chybí části: databáze centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ) (neboť dodnes 

lze do rejstříku informací o výsledcích (RIV) vykazovat výsledky dosažené 

Akceptováno částečně   

Číselníky, seznamy a registry nepatří 

mezi části IS VaVaI, které je nutno 

jmenovat v zákoně. Jde o technické 
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v návaznosti na již ukončené výzkumné záměry), podpůrné databáze (tzv. ploché 

databázové struktury): seznamy, číselníky, registry. 

Naopak do popisu systému nepatří: evidence podpory na rozvoj výzkumných 

organizací a výzkumných infrastruktur (ty jsou součástí již uvedené centrální 

evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací), rejstřík technických prostředků (což je 

neurčitý pojem). 

Požadujeme materiál doplnit a změnit ve smyslu výše uvedeném. Zásadní 

připomínka 

prostředky, které dle odstavce 3 

stanovuje provozovatel. 

Evidence podpory … byla vypuštěna 

(i z dalších ustanovení zákona). CEZ 

je uvedena v odstavci 1.   

Rejstřík technických prostředků nová 

součást IS VaVaI, požadovaná 

koncepcí rozvoje IS VaVaI. 

435 MŠMT K § 38: Z návrhu zákona ani důvodové zprávy není zřejmé, o jaký typ kontroly se 

jedná. Pokud poskytovatel provede kontrolu každého projektu minimálně jednou (po 

skončení) dle odstavců 1. a 2., zkontroluje „minimálně“ 100% objemu účelové 

podpory (některé projekty bude kontrolovat 2x) – včetně využívání podpory, což 

koresponduje s výkonem finanční kontroly podle odstavce 3. Zde je však určeno 

pouze 5 % z objemu podpory poskytnuté v kalendářním roce. Požadujeme systém 

kontrol jednoznačně popsat a vysvětlit. Zásadní připomínka 

Akceptováno   

436 MŠMT K § 39 odst. 1: Požadujeme upravit porušení rozpočtové kázně s odvoláním na 

všechny jeho podoby uvedené v § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (vč. 

porušení podmínek/povinností příjemce). Zásadní připomínka 

Akceptováno  

Odkaz na rozpočtová pravidla. 

437 MŠMT K § 39 odst. 6: Toto ustanovení je zastaralé a reflektovalo situaci, kdy 

institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj byla poskytována podle 

bodového ohodnocení výsledků předávaných do Rejstříku informací o výsledcích. 

Vzhledem ke spornosti ustanovení Rada pro výzkum, vývoj a inovace přikročila 

k tzv. sankci pouze ojediněle. Požadujeme ustanovení vypustit či změnit tak, aby 

bylo formulováno jednoznačně. Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



186 
 

438 MŠMT K § 41 odst. 6: Poslední věta daného ustanovení je v rozporu s vymezením 

poskytovatele institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace dle § 17 odst. 

2 písm. a) návrhu. Požadujeme ustanovení změnit ve smyslu uvedeném, např. tak, 

že se slovo „ministerstvo“ v poslední větě tohoto ustanovení nahradí slovy 

„poskytovatel institucionální podpory podle § 17 odst. 2 písm. a)“. Zásadní 

připomínka 

Akceptováno 

Upraveno jinak. 

439 MŠMT K části druhé, § 44 bod 2.: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude 

podle § 14 v části první návrhu i nadále poskytovatelem podpory výzkumu a vývoje. 

Kromě obecné úpravy pro všechny poskytovatele podpory na výzkum a vývoj 

v odstavce 3 je vymezena jedinečná role Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy. Ze zmíněných důvodů nelze z kompetencí Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy odstranit kompetenci v oblasti výzkumu a vývoje. 

Požadujeme slovo „zrušují“ nahradit slovy „nahrazují slovy „pro výzkum a vývoj 

prováděný především na vysokých školách a podporu přípravy lidských zdrojů pro 

výzkum a vývoj““. Zásadní připomínka 

Akceptováno 

440 MŠMT K části třetí, § 45: Do úvodního výčtu pozměňovacích právních předpisů 

požadujeme doplnit zákon č. 137/2016 Sb. a zákon č. 230/2016 Sb. Zásadní 

připomínka 

Akceptováno 

441 MŠMT K části třetí, § 45 bod 2.: Vzhledem k tomu, že prostřednictvím § 18 odst. 5 zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, jsou veřejným vysokým školám poskytovány 

dotace s různou účelovostí (dotace na rozvoj materiálně technické základny, dotace 

na centralizované rozvojové projekty, na ubytování a stravování, na výměnné 

programy univerzitních studií, na projekty v rámci Fondu vzdělávací politiky apod.), 

nejsou „výsledky hodnocení veřejné vysoké školy provedené podle zvláštních 

předpisů upravujících podporu výzkumu a vývoje“ pro rozhodování o poskytnutí 

dotace pro tyto dotace relevantní. Nelze je tedy navrhovaným způsobem taxativně 

uvádět jako rozhodné pro výši dotace. Požadujeme ustanovení vypustit. Zásadní 

Akceptováno 
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připomínka 

442 MŠMT K části čtvrté, § 47 odst. 4: Není zjevné, k jakému právnímu jednání má ze strany 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dojít, pokud mu zákon ukládá 

„uzavřít“ dosavadní rejstřík. Za zcela nestandardní považujeme též ustanovení 

o tom, že dojde ze zákona ke změně příslušnosti hospodaření k majetku, který 

je určen k provozování seznamu. Požadujeme vysvětlit a upravit ve smyslu výše 

uvedeném. Zásadní připomínka 

Neakceptováno 

Dosavadní rejstřík nebude uzavírán, 

ale přesunut na MVV. Za tím účelem 

by mělo být přesunuto též příslušné 

HW a zejména SW vybavení užívané 

k provozování rejstříku. 

443 MŠMT K části čtvrté, § 47 odst. 5: Jak již bylo zmíněno, Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy bude i nadále poskytovatelem podpory výzkumu a vývoje a nelze 

proto přechod práv a povinností z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 

Ministerstvo pro výzkum a vývoj vymezovat jednotlivými útvary, 

ale vykonávanými agendami. Požadujeme upravit znění navrhovaného odstavce. 

Zásadní připomínka 

Neakceptováno 

444 MŠMT K části šesté: Účinnost návrhu zákona je navržena zcela nerealisticky. Kromě 

pochybností o reálnosti včasného dokončení legislativního procesu, není dostatečná 

doba na zajištění rozsáhlé organizační změny v oblasti podpory výzkumu a vývoje. 

Upozorňujeme, že termín účinnosti v návrhu zákona a v důvodové zprávě se navíc 

liší. Požadujeme prodloužit dobu nabytí účinnosti navrhovaného zákona. Zásadní 

připomínka 

Akceptováno 

445 MŠMT K Důvodové zprávě: Upozorňujeme a jako nestandardní vnímáme, že nebyla 

předložena Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace jako samostatná část 

materiálu, ale pouze jako materiál spojený s Důvodovou zprávou. Požadujeme 

materiál uvést do souladu s čl. 9 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. Zásadní 

připomínka 

Akceptováno 
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446 MŠMT K Důvodové zprávě, kap. I, oddíl A, část 1.: Ve třetím řádku tabulky zásadně 

nelze souhlasit s tvrzením, že jde o „formální promítnutí Nařízení Komise č. 

651/2014/EU“, protože některé tímto zákonem zaváděné pojmy a definice jsou 

v rozporu s tímto nařízením (viz i výše). Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Definice byly řešeny odkazem. 

447 MŠMT K Důvodové zprávě, kap. I, oddíl A, část 1.2.1: Upozorňujeme, že další možností 

je poskytnutí podpory v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje 

a inovací, tj. mimo GBER, která není v textu obsažena a měla by být doplněna. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Text tuto možnost zmiňuje. 

448 MŠMT K Důvodové zprávě, kap. I, oddíl A, část 1.2.2, odst. 2: Upozorňujeme, že 

Národní RIS3 strategie je předběžnou podmínkou pro čerpání evropských 

strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Požadujeme 

tyto roky do textu doplnit.  

Požadujeme přesné uvedení počtu operačních programů, pro které je Národní RIS3 

strategie předběžnou podmínkou.  

Dále požadujeme úpravu věty, že Národní RIS3 strategie je strategický dokument 

„mající zajišťovat“ místo nynější textace „zajišťující“, neboť v usnesení vlády 

k Národní RIS3 strategii není uvedeno, že se jí musí řídit všechny národní, 

regionální a soukromé prostředky. Zásadní připomínka 

Akceptováno 

449 MŠMT K Důvodové zprávě, kap. I, oddíl A, část 1.4: Text je zastaralý, neboť uvádí mezi 

orgány státní správy, které nejsou poskytovateli výzkumu a vývoje i ministerstva, 

která mají ve státním rozpočtu na rok 2017 (zákon č. 457/2016 Sb.) nenulové 

hodnoty v ukazateli výzkum, vývoj a inovace. Požadujeme materiál změnit ve 

smyslu uvedeném. Zásadní připomínka 

Akceptováno 

450 MŠMT K Důvodové zprávě, kap. I, oddíl A, část 3.3: V posledním odstavci nelze 

souhlasit s tvrzením, že „zvýšené náklady budou kompenzovány úsporami při 

Neakceptováno  

Z hlediska posuzování koncepčnosti a 
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zjednodušení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji“ a že dojde ke „snížení 

administrativní náročnosti veřejné soutěže…“. Návrh zákona nenavrhuje žádné 

procesní zjednodušení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. Naopak k třem 

exitujícím úrovním posuzování a výběru projektů (komise pro přijímání návrhů, 

jeden odborný poradní orgán poskytovatele, 2 oponenti) se v návrhu zákona 

zavádějí další rozhodovací úrovně před konečným rozhodnutím poskytovatele (např. 

„projektová rada Technologické agentury ČR“ nebo grantová rada Technologické 

agentury ČR), které časové i finanční nároky na veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji 

a inovacích naopak zvyšují. Proklamace uvedené v části 3.3 vyhodnocení nákladů 

a přínosů jsou bohužel pouze v rovině ambicí, ale v navrženém textu lze nalézt 

velkou část ustanovení stávajícího zákona č. 130/2002 Sb., včetně zastaralých 

ustanovení. Podpora inovací v návrhu zcela chybí a nedostatečně zpracovaná 

úprava, která nebyla prodiskutována s partnery na straně poskytovatelů i příjemců, 

případně dalších ústředních správních orgánů (Ministerstvo financí, Úřad na 

ochranu hospodářské soutěže) naopak počet výkladově sporných ustanovení 

zvyšuje. Požadujeme materiál přepracovat ve smyslu výše uvedeném. Zásadní 

připomínka 

efektivnosti řešení má předkladatel 

opačný názor. 

451 MŠMT K § 2 písm. i): S ohledem na zákon č. 137/2016 Sb. považujeme za vhodné do 

daného ustanovení doplnit, co se pro účely navrhovaného zákona rozumí pod 

pojmem „akreditovaný studijní program“. Doporučujeme ustanovení doplnit např. 

o tuto větu „Pro účely tohoto zákona se za akreditovaný studijní program považuje i 

studijní program uskutečňovaný vysokou školou v rámci oblasti nebo oblastí 

vzdělávání, pro které má vysoká škola institucionální akreditaci.“. 

Akceptováno 

452 MŠMT K § 2 písm. x): Doporučujeme změnit definice pojmu tak, že místo stávajícího 

znění za slovem „poskytovatel“ budou vložena slova „schválí prostřednictvím 

rozpočtu příslušným rozhodnutím či smlouvou a které splňují kritéria hospodárnosti, 

Neakceptováno   
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účelnosti a efektivnosti.“. 

453 MŠMT K § 4 odst. 1: Z navrhovaného znění není zřejmé, kdo a ve spolupráci s kým 

Národní politiku VaVaI připravuje a předkládá vládě. Doporučujeme tuto informaci 

do návrhu doplnit. 

Neakceptováno   

Je uvedeno v § 7 odst. 2 písm. a). 

454 MŠMT K § 6: Při plánovaném počtu členů Vědecké rady (15) a s ohledem na rozsah 

vědeckovýzkumného resortu, zejména z titulu odbornosti a také obsahu působení 

rady (viz § 5) není jasné, proč mají být v radě zastoupeny „významné osobnosti 

veřejného života“ a kdo podle předkladatele spadá do této kategorie či jaký má být 

přínos těchto případných členů rady. Doporučujeme vysvětlit, popř. změnit. 

Akceptováno   

455 MŠMT K § 6 odst. 3: Doporučujeme doplnit ustanovení o možnost zániku členství ve 

Vědecké radě smrtí. 

Akceptováno   

456 MŠMT K § 7 odst. 3 písm. f): Navrhované ustanovení obsahuje odkaz na § 18, ačkoli 

ustanovení o Seznamu výzkumných organizací je obsaženo v navrhovaném § 19. 

Doporučujeme opravit. 

Akceptováno   

457 MŠMT K § 7 odst. 4 písm. b): Obáváme se, že zřízení grémia příjemců bude 

problematické, jelikož z ustanovení není jasné, o jaké zastoupení příjemců by se 

mělo jednat. Mohlo by teoreticky hrozit, že zřízení takového orgánu povede 

k prosazování partikulárních zájmů. Doporučujeme materiál upravit a vysvětlit výše 

uvedené. 

Neakceptováno 

458 MŠMT K § 9 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 2 písm. a): Doporučujeme, aby doba 

požadované praxe kandidáta na ředitele Grantové agentury ČR a Technologické 

agentury ČR byla zvýšena na 5 let. Důvodem je skutečnost, že se jedná 

o významnou manažerskou pozici vyžadující s ohledem na oblast působení obou 

Akceptováno 
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institucí výrazně širší znalosti, než jsou v paragrafech uvedené požadované náplně. 

459 MŠMT K § 10 odst. 3 a k § 13 odst. 3: Není zřejmé, proč jsou názvy orgánů 

terminologicky nejednotné, tedy proč se zřizuje „Vědecká rada“ Grantové agentury 

ČR a „Výzkumná rada“ Technologické agentury ČR. Doporučujeme názvy 

sjednotit. 

Neakceptováno   

460 MŠMT K § 11: V § 7 je uvedeno, že Ministerstvo pro výzkum a vývoj bude odpovědným 

úřadem za oblast výzkumu a vývoje. V § 11 je uvedeno, že Technologická agentura 

bude správním úřadem pro poskytování podpory v oblasti aplikovaného výzkumu, 

vývoje a inovací. Technologická agentura by tedy díky podpoře inovací měla širší 

působnost než Ministerstvo pro výzkum a vývoj. Doporučujeme daná ustanovení 

sjednotit, případně vysvětlit uvedený rozdíl v Důvodové zprávě. 

Akceptováno  

Viz § 41 odst. 4  

461 MŠMT K § 15 odst. 4: Jestliže důvodem pro používání pojmu rozpočtová kapitola či 

správce rozpočtové kapitoly je skutečnost, že poskytovatelem podle § 2 písm. j) 

návrhu může být územní samosprávný celek, neměl by být pojem poskytovatel 

použit ani ve druhé větě tohoto ustanovení. Doporučujeme vysvětlit, popř. materiál 

změnit ve smyslu výše uvedeném. 

Akceptováno  

462 MŠMT K § 15 odst. 6: Není zřejmé, co se rozumí pod pojmem „běžný rok“. Doporučujeme 

ustanovení změnit např. tak, že se slovo „běžného“ nahradí slovem „předchozího“. 

Neakceptováno 

Pojem „běžný rok“ se používá 

v rozpočtových pravidlech. Např. v § 

8 odst. 2. Navrhované slovo není 

rovněž zcela přesné a vyžadovalo by 

poměrně rozsáhlé doplnění. Proto se 

předkladatel přiklání k ponechání beze 

změny. 
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463 MŠMT K § 16 odst. 2: Upozorňujeme, že členění na více závazných ukazatelů komplikuje 

administrativu související s úpravami rozpočtu. Doporučujeme, aby institucionální 

podpora na rozvoj výzkumných organizací a institucionální podpora na výzkumnou 

infrastrukturu byly jedním závazným ukazatelem. 

Neakceptováno  

464 MŠMT K § 17 odst. 1: Věta první uvádí, že je podpora poskytována formou dotace, dále 

však uvádí, že podpora bude poskytnuta na základě výkonnostní smlouvy. Jelikož 

jsou poskytovatelem institucionální podpory též organizační složka státu, mělo 

by v těchto případech být vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu se 

zákonem č. 218/2000 Sb. Doporučujeme materiál upravit ve smyslu výše uvedeném. 

Akceptováno   

465 MŠMT K § 18 a § 21 odst. 4 písm. b): Upozorňujeme, že ustanovení zvýhodňuje veřejné 

a státní vysoké školy oproti soukromým vysokým školám. Doporučujeme prověřit 

též z hlediska předpisů Evropské unie z důvodu výše uvedeného. 

Akceptováno 

Text byl upraven dle připomínek 

ÚOHS. 

466 MŠMT K § 18 písm. a): S ohledem na skutečnost, že Nařízení Komise č. 651/2014/EU 

nedopadá na všechny formy podpory, ale jen na blokové výjimky, doporučujeme 

formulaci v závěru písmene a) nahradit formulací „není veřejnou podporou 

dle předpisů Evropské unie, a“. 

Akceptováno   

Požadavek, aby institucionální 

podpora na rozvoj výzkumných 

organizací a na výzkumné 

infrastruktury nepředstavovala 

veřejnou podporu dle čl. 107 odst. 1 

SFEU byl zrušen. Zachování tohoto 

požadavku by v praxi vedlo k tomu, že 

by z institucionální podpory mohly být 

financovány pouze nehospodářské 

činnosti. Ve svém důsledku by aktivity 

výzkumných organizací musely být 

detailně evidovány, aby bylo možné 
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prokázat, že nebyly podpořeny 

kapacity výzkumné organizace, které 

jsou využívány pro hospodářské 

činnosti. Takový požadavek jde však 

nad rámec povinností vyplývajících 

z práva EU a ve svém důsledku zavádí 

přísnější režim, než který je 

vyžadován předpisy EU. Nařízení 

Komise č. 651/2014  zakládá v čl. 26 

blokovou výjimku pro investiční 

podpory na výzkumnou infrastrukturu. 

Při splnění podmínek stanovených 

nařízením je přitom přípustné, aby 

podpořená výzkumná infrastruktura 

byla využívána k výkonu 

nehospodářských i hospodářských 

činností. Obdobně podle bodu 20 

Rámce platí, že podpora výzkumné 

organizaci může být považována za 

slučitelnou se společným trhem, i když 

jsou kapacity pořízené z podpory 

využívány k výkonu hospodářské 

činnosti. Tato slučitelnost podpory je 

podmíněna tím, že  kapacita přidělená 

každý rok na tyto hospodářské činnosti 

nepřesáhne 20 % celkové roční 

kapacity daného subjektu. 
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Pokud by byl zachován požadavek, 

aby institucionální podpora 

nezakládala veřejnou podporu, nebylo 

by možné využít blokovou výjimku 

pro investiční podporu na výzkumnou 

infrastrukturu a ani pravidla 

vyplývající z Rámce pro financování 

hospodářských činností výzkumných 

organizací. Tyto podpory totiž 

naplňují znaky veřejné podpory ve 

smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, jedná se 

však o podpory slučitelné s vnitřním 

trhem. 

467 MŠMT K § 19 odst. 1: Upozorňujeme, že pojem seznam v informatice označuje triviální 

datovou a zpravidla podpůrnou datovou strukturu, jež může být součástí 

databázového systému. Vystupuje-li v roli samostatné datové struktury, označuje se 

také pojmem plochá databáze. O klasifikaci seznamu jakožto informačním systému 

nemůže být řeč. Doporučujeme upravit. 

Akceptováno 

Text vypuštěn.   

468 MŠMT K § 21 odst. 2: V daném ustanovení by měly být zmíněny také projekty vybrané 

v soutěži na mezinárodní úrovni, které podporuje tuzemský poskytovatel [viz § 25 

odst. 1 písm. c)]. Doporučujeme ustanovení doplnit ve smyslu výše uvedeném 

Neakceptováno    

469 MŠMT K § 21 odst. 3: Je-li v návrhu uvedeno, že poskytovatel vyzve k předložení žádosti 

o podporu s odvoláním na zákon č. 218/2000 Sb., není možné uvádět variantní 

řešení, tj. že rozhodne o poskytnutí anebo uzavření výkonnostní smlouvy. Dle 

zákona č. 218/2000 Sb. musí poskytovatel vydat rozhodnutí, pokud žádosti vyhoví 

dle § 14 odst. 4. Dále upozorňujeme, že poslední věta odstavce je v rozporu s § 17 

Vysvětleno 

Rozpočtová pravidla umožňují 

poskytovat dotace na základě dohod, 

tj. nikoli výlučně na základě 
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odst. 1, který stanovuje, že institucionální podpora je poskytována (pouze) na 

základě smlouvy (nikoliv rozhodnutím anebo smlouvou). Doporučujeme materiál 

upravit. 

rozhodnutí. Využití dohody o 

poskytnutí dotace je podmíněna tím, 

že tuto možnost stanoví zvláštní právní 

předpis. V daném případě je tato 

možnost zakotvena v § 17 návrhu 

zákona. Ustanovení § 17 odst. 1 

přitom předjímá obě možné formy (viz 

obrat: „…  je poskytována právnickým 

osobám na základě rozhodnutí nebo 

smlouvy o poskytnutí dotace“), je tak 

ponecháno na vůli příslušného 

poskytovatele, jakou formu aktu o 

poskytnutí podpory zvolí. 

470 MŠMT K § 21 odst. 4 písm. f): Považujeme za nezbytné zmínit také úpravu postupu pro 

snížení či odejmutí podpory. Doporučujeme ustanovení doplnit ve smyslu 

uvedeném. 

Akceptováno  

Ustanovení písmene f) bylo 

vypuštěno. 

471 MŠMT K § 21 odst. 5: Upozorňujeme, že § 36 odst. 2 není členěn na písmena a dané 

ustanovení tak obsahuje odkaz na neexistující § 36 odst. 2 písm. d). Doporučujeme 

upravit. 

Akceptováno 

472 MŠMT K § 21 odst. 6 a odst. 7: Z hlediska jednoznačnosti pojmů považujeme za vhodnější 

slovo „poskytovat“ nahradit slovem „vyplácet“. Doporučujeme upravit. 

Akceptováno 

473 MŠMT K § 21 odst. 6: V ustanovení je zmíněna lhůta 60 dnů ode dne vydání rozhodnutí 

pro poskytování podpory. Upozorňujeme, že tato lhůta nemusí být vždy v souladu 

s principy efektivního nakládání s veřejnými prostředky. Doporučujeme, aby se 

obecně na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, kdy může realizace 

Neakceptováno 

Lhůta je výslovně vztažena k platnosti 

koncepce dlouhodobého rozvoje 
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projektu začít několik měsíců po vydání právního aktu, uvedená lhůta nevztahovala. 

Není zřejmé, zda má ustanovení dopadat i na případy, kdy je podpora poskytována 

na základě smlouvy. Doporučujeme ustanovení změnit, popř. vysvětlit. 

výzkumné organizace, což není případ 

projektů financovaných z ESIF.  

474 MŠMT K § 21 odst. 7: Upozorňujeme, že v pátém řádku daného ustanovení je chybně 

citovaný typ podpory, jelikož se jedná o podporu institucionální a nikoli účelovou. 

Doporučujeme ustanovení změnit ve smyslu výše uvedeném. 

Akceptováno  

Text vypuštěn. 

475 MŠMT K § 22 odst. 1 a § 27 odst. 1: Na konec navrhovaných odstavců doporučujeme 

doplnit ustanovení o pravidlo, že tato evidence navazuje na oddělenou operativní 

evidenci o vynaložených výdajích nebo nákladech. Tím je myšlena například 

podrobná mzdová evidence po jednotlivých osobách. 

Neakceptováno  

476 MŠMT K § 22 odst. 2 a odst. 3: Doporučujeme úpravu odstavce 2 tak, aby na projektu 

financovaném z ESIF mohl mít finanční podíl i jiný partner než výzkumná 

organizace. Apelujeme též na úpravu odstavce 3 tak, aby vlastnická práva k majetku 

pořízenému z institucionální podpory v případě projektu s partnery byla předmětem 

písemné smlouvy. Současná textace by vedla k nutnosti, aby každá výzkumná 

organizace, která z institucionální podpory bude nakupovat majetek, podala 

samostatnou žádost. Toto nastavení je pro čerpání ESIF velmi omezující s ohledem 

na skutečnost, že zákon by měl nabýt účinnost v polovině programového období. 

Akceptováno částečně 

Používá se pojem příjemce. Omezení 

pouze na výzkumné organizace zde 

není. Pokud jde o smlouvu, pak se má 

na mysli smlouva mezi dvěma 

spolupracujícími organizacemi. Bez té 

by spolupráce nebyla možná. 

Odstavcem 3 se pouze zajišťuje, že 

majetek nepatří poskytovateli, ale 

příjemci institucionální podpory. Nic 

jiného.  

477 MŠMT K § 23 odst. 1: Do daného ustanovení by mělo být doplněno písmeno d) pro případ, 

kdy by byla podpora z ESIF jednou z forem účelové podpory, tedy např. 

„kombinace výše uvedených forem“ nebo „finanční nástroj“, a pro případ kdy 

Neakceptováno 

Navrhuji akceptovat a vložit do 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



197 
 

o formě rozhodne až výsledek projektu či další faktory po ukončení realizace 

projektu (při nesplnění podmínek se grant změní v návratnou výpomoc). 

Doporučujeme materiál upravit ve smyslu výše uvedeném. 

zákona blanketní formulace ohledně 

finančních nástrojů na podporu 

inovací. Tím by připomínky tohoto 

typu byly vyřízeny. 

478 MŠMT K § 24 odst. 3 písm. e): Doporučujeme jako součást zhodnocení současného stavu 

a vývojových trendů problematiky, mimo již v návrhu uvedené, uvést také absorpční 

kapacity. 

Neakceptováno  

Ustanovení vypuštěno. 

479 MŠMT K § 25 odst. 1 a odst. 6: Z navrhovaných ustanovení není jasné, zda se v případě, že 

„dalším účastníkem projektu“ je organizační složka státu, vydává rozhodnutí 

o podpoře, byť by (hlavním) příjemcem byla výzkumná organizace, s níž by 

o podpoře měla být uzavřena smlouva. Dále také není zřejmé, zda bude uzavřena 

smlouva i vydáno rozhodnutí, jímž část dotace získá další účastník. Doporučujeme 

materiál změnit tak, aby nevznikaly výše zmíněné nejasnosti, popř. vysvětlit. 

Neakceptováno 

Z první věty odst. 6 plyne, že 

rozhodnutí o podpoře je vydáváno 

vždy, pokud je organizační složka 

státu příjemcem či dalším účastníkem. 

Smlouvu o poskytnutí podpory nelze 

v takovém případě uzavřít, neboť 

organizační složky státu nejsou 

příjemcem dotací ze státního rozpočtu. 

480 MŠMT K § 25 odst. 1 písm. c): Upozorňujeme, že poskytovatel musí obdržet nějaký 

podklad pro uzavření smlouvy o poskytnutí účelové podpory. Obecně je podpora 

poskytována na základě žádosti. Doporučujeme ustanovení změnit ve smyslu výše 

uvedeném např. tak, že se slova „u projektů“ nahradí slovy „po předložení žádosti 

o poskytnutí podpory na projekt“. 

Neakceptováno 

481 MŠMT K § 25 odst. 2: Doporučujeme ustanovení doplnit o maximální lhůtu, o kterou může 

být smlouva o poskytnutí podpory prodloužena. 

Neakceptováno 

482 MŠMT K § 25 odst. 5: Doporučujeme opravit odkaz na konci odstavce, tj. doplnit závorku. Akceptováno 
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483 MŠMT K § 25 odst. 10: Úprava nekoresponduje s návrhem novely zákona č. 218/2000 Sb.  

Považujeme za vhodné sjednotit lhůty pro vydání rozhodnutí a uzavření smlouvy. 

Doporučujeme materiál upravit. 

Neakceptováno 

484 MŠMT K § 26 odst. 2: K textu „a pokud je podpora poskytována na základě blokové 

výjimky dle přímo použitelného předpisu Evropské Unie, příjemci a dalšímu 

účastníkovi řešení projektu…“ upozorňujeme, že podnik v obtížích je nutno 

kontrolovat i v případě podpor poskytovaných podle nařízení o ERDF, tedy i 

v případě, mimo blokovou výjimku. Doporučujeme danou problematiku v materiálu 

lépe zohlednit. 

Akceptováno 

485 MŠMT K § 26 odst. 5: Dle našeho názoru by povinnost uchovávat doklady o podpoře po 

dobu 10 let měl mít nejen poskytovatel, ale i příjemce. Doporučujeme ustanovení 

doplnit ve smyslu výše uvedeném. 

Akceptováno 

486 MŠMT K § 27 odst. 3: Upozorňujeme, že současný návrh neumožňuje realizovat projekt 

„vlastními silami“ příjemce, ale určuje v uvedených případech povinnost zadat 

zakázku. Úprava by se měla omezovat na případy, kdy je takové plnění v projektu 

plánováno. Např. „Je-li v projektu plánováno pořízení majetku nebo služeb 

a předmět plnění by nebyl podrobně specifikován, odůvodněn jako jedinečný atd., 

postupuje příjemce podle zákona o zadávání veřejných zakázek.“ Doporučujeme 

materiál upravit ve smyslu výše uvedeném. 

Akceptováno 

487 MŠMT K § 27 odst. 5: Podpora podle navrhovaného ustanovení není poskytována „na 

veřejné zakázky“, protože předmětem podpory zde není myšleno vlastní procesní 

provedení veřejné zakázky a náklady na ni, ale předmětem podpory, kterou 

pořizovatel majetku obdržel na základě získání veřejné zakázky od poskytovatele 

podpory a z takto získaných prostředků pořídil majetek, byl výzkum a vývoj. 

Doporučujeme ustanovení změnit a odstranit tak zavádějící nepřesnost, např. 

Akceptováno 

Text vypuštěn 
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vložením slova „základě“ mezi předložku „na“ a slovo „veřejné“. 

488 MŠMT K § 28 odst. 2: Upozorňujeme, že z názvu, který je často pouhým symbolem (např. 

programy Technologické agentury ČR) není zřejmé, co je jeho obsahem. Naopak 

nadbytečným se jeví první písmeno d), jelikož se jedná o podrobnou součást 

programu, jež je podle § 30 odst. 1 písm. b) povinnou součástí zadávací 

dokumentace. Doporučujeme do ustanovení doplnit součást, kterou bude stručná 

anotace programu, a dále doporučujeme vypustit první písmeno d). 

Neakceptováno 

489 MŠMT K § 28 odst. 5 a § 34 odst. 14 písm. a): Není zřejmé, proč návrh zákona upravuje 

zveřejňování informací o projektech jiným způsobem, než díl 5 zákona 

o rozpočtových pravidlech. Není dále zřejmé, proč musí poskytovatel vymezit údaje 

určené ke zveřejnění, když § 34 odst. 14 písm. a) určuje, že budou veřejnosti 

poskytnuty dálkovým přístupem všechny informace vyjma těch, které jsou chráněny 

zvláštním zákonem. Doporučujeme úpravu vzájemně sladit. 

Neakceptováno 

§ 18 a 18a rozpočtových pravidel se na 

podpory výzkumu, vývoje a inovacích 

neuplatní (viz § 18a odst. 2 písm. a) 

rozpočtových pravidel). 

490 MŠMT K § 34 odst. 1: Ustanovení by mělo být doplněno o případ, že veřejnou zakázku na 

projekt pro potřeby ústředního nebo jiného správního úřadu realizuje Technologická 

agentura ČR. Vlastníkem výsledku by pak měl být onen ústřední nebo jiný správní 

úřad. Vlastník by měl být také určen jednoznačně, jelikož současná podoba 

navrhovaného ustanovení otevírá otázku, kdo je vlastníkem pro příjemce, 

poskytovatele a kdo pro ostatní subjekty. Doporučujeme ustanovení doplnit, popř. 

změnit ve smyslu výše uvedeném. 

Akceptováno   

491 MŠMT K § 36 odst. 2: Doporučujeme, aby z povinnosti předat provozovateli údaje 

o veřejné soutěži do 15 dnů před vyhlášením veřejné soutěže byly vyjmuty projekty 

spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. Důvodem je, že 15 dnů před 

vyhlášením vlastní výzvy k předkládání projektů ještě nemusí být známy veškeré 

její parametry. 

Akceptováno jinak 

Lhůta byla zkrácena na dva dny. 
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492 MŠMT K § 38 odst. 1: Provádět kontrolu každého projektu podle zákona č. 255/2012 Sb., 

není u prostředků poskytovaných z ESIF z kapacitních důvodů poskytovatele 

možné. Doporučujeme do ustanovení doplnit odkaz na zákon č. 320/2001 Sb. 

Akceptováno   

493 MŠMT K § 38 odst. 2: Upozorňujeme, že v první větě ustanovení není určeno, kdy bude 

zvolena jaká varianta četnosti kontroly a v ustanovení není ani upraven vztah první 

a druhé věty. Doporučujeme materiál doplnit tak, aby bylo zřejmé v jakých 

intervalech kontrolu provádět, např. takto:  

a) projekty do 2 let – 1 x po skončení 

b) projekty 2-5 let – 1x v průběhu + 1x po skončení 

c) projekty delší než 5 let – 1 x v průběhu+ 1x po skončení  

d) nebo projekt delší než 5 let - jednou za 5 let v průběhu realizace (nemusí se 

kontrolovat po skončení). 

Akceptováno   

494 MŠMT K § 38 odst. 3: Upozorňujeme, že úprava podpory „poskytnuté“ „v daném roce“ se 

v praxi ukázala jako nevyhovující. U podpory poskytnuté ve 2. polovině 

kalendářního roku zpravidla není co kontrolovat. Doporučujeme kontrolu upravit 

jako následnou: „5 % objemu podpory poskytnuté v předchozím kalendářním roce“. 

Akceptováno   

495 MŠMT K § 39 odst. 2: Upozorňujeme na chybný název použitého zákona. Zákonem „o 

veřejné podpoře“ je v současné době již neúčinný zákon č. 59/2000 Sb., avšak 

v daném ustanovení je odkazováno na zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 

vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 

Doporučujeme aktualizovat normativní odkaz. 

Akceptováno   

496 MŠMT K § 40: V daném ustanovení se ukládají úkoly krajskému úřadu, přičemž není jasné, 

zda se jedná o přenesenou či samostatnou působnost. V případě přenesené 

působnosti by měla být tato působnost doplněna, jak požaduje § 4 zákon č. 

129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v případě působnosti 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



201 
 

samostatné považujeme za vhodnější nahradit slova "krajský úřad" slovem "kraj". 

Doporučujeme upravit. 

497 MŠMT K části třetí, § 45: Doporučujeme sloučit 1., 3., 4. a 5. novelizační bod a materiál 

podle této změny upravit. 

Neakceptováno 

498 MŠMT K Důvodové zprávě, kap. I, oddíl A, část 1.2.3: Upozorňujeme, že 1. 1. 2014 

začalo nové období pro čerpání prostředků z ESIF a informace v první závorce, 

která tvrdí, že v roce 2015 končí čerpání z ESIF je tedy nepravdivá. Doporučujeme 

text v první závorce vypustit. 

Akceptováno 

499 MŠMT K Důvodové zprávě, kap. I, oddíl A, část 1.3.2: Upozorňujeme, že Národní 

výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR byla sice schválena 

usnesením z roku 2014, ale zároveň toto usnesení bylo zrušeno usnesením z roku 

2016. Doporučujeme materiál aktualizovat ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 

500 MŠMT K Důvodové zprávě, kap. I, oddíl A, část 1.5: Namítáme, že cílovým stavem 

nemůže být pouze vytvoření rámce pro financování výzkumu a vývoje, ale zejména 

funkční systém tvorby/formulování národní politiky v oblasti výzkumu a vývoje, 

které má finanční systém sloužit. Předkladatel sám v důvodové zprávě zdůrazňuje 

neexistenci hierarchie a jasných vazeb mezi strategickými a koncepčními materiály 

(viz Důvodová zpráva, kap. I, oddíl A, část 1.2.2), nicméně v § 4 uvádí pouze tři 

typy koncepčních dokumentů. Zcela je opomenuta oblast dokumentů určených pro 

rozvoj výzkumu a vývoje, které jsou závazné pro ČR z titulu členství v EU, resp. z 

titulu mezinárodních závazků. Nutnost jednotného výkladu propojení těchto 

dokumentů s dokumenty národními a jejich jednotná implementace je dlouhodobě 

zřejmá. Tento metodický úkol by měl být mezi základními odpovědnostmi nově 

vzniklého ústředního orgánu. Co se týče konkrétních procesních pravidel, která 

nemají být podle předkladatele předmětem návrhu zákona, pak se dotazujeme, proč 

Neakceptováno  

Nejde o konkrétní připomínku, nelze jí 

vypořádat, text zákona byl přesto 

upraven 
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mají být do zákona včleněny podrobné popisy poskytování podpory, veřejné soutěže 

ad., které spadají do provádění a měly by být předmětem navazujících norem. 

501 MŠMT K Důvodové zprávě, kap. II, „K § 17 odst. 1“: Dle Důvodové zprávy jsou 

v daném ustanovení určeny kapitoly, z nichž se poskytuje institucionální podpora, 

tyto však § 17 odst. 1 neurčuje. Doporučujeme upravit. 

Akceptováno 

502 MŠMT K Důvodové zprávě, kap. II, „K § 25 odst. 6“: Upozorňujeme, že chybí část 

důvodové zprávy k odstavci 6 návrhu zákona. Část označená jako „K § 25 odst. 6“ 

se týká odstavce 7, obdobně je posunuta důvodová zpráva k dalším odstavcům § 25 

návrhu zákona. Důvodová zpráva také uvádí pouze odstavec 1-11, avšak § 25 má 12 

odstavců. Doporučujeme upravit a doplnit. 

Akceptováno 

503 MŠMT K předkládací zprávě: Doporučujeme materiál změnit tak, aby došlo ke sjednocení 

číslování nadpisů nebo naopak odstranění tohoto číslování. 

Akceptováno  

504 MŠMT K předkládací zprávě, kap. II: U prvního výskytu textové zkratky „MVV“ by měl 

být vypsán celý text, čímž by došlo k zavedení této zkratky. Doporučujeme 

v prvním odstavci za slovo „zázemí“ vložit text „Ministerstva pro výzkum a vývoj 

(dále jen „MVV“)“. 

Akceptováno  

505 MŠMT Doporučujeme provést celkovou jazykovou korekturu a formální úpravu materiálu 

(např. v § 24 odst. 3 se objevuje 2x písm. e), v § 28 odst. 2 se objevuje 2x písm. d), 

atd.). 

Akceptováno 

506 MSP Obecně 

Požadujeme komplexní přepracování návrhu, jelikož tento obsahuje celou řadu 

nedostatků. U mnoha navrhovaných ustanovení namítáme jejich nesrozumitelnost či 

nejasnost jejich záměru, popř. nízkou normativní hodnotu. V textu návrhu se dále 

vyskytuje několik jevů, které do právních předpisů z povahy věci nepatří, tj. 

Akceptováno  
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příklady v závorkách (vzdělávání, odborné činnosti apod.) nebo odborné 

akademické termíny (realizace, aktualizace, ex-ante, regulace). V neposlední řadě 

pak upozorňujeme na časté chyby v odkazech [např. § 36 odst. 2 písm. d)]. 

Tato připomínka je zásadní. 

507 MSP K části první hlavě první § 1 úvodní části ustanovení 

Doporučujeme nekomplikovat vymezení „předmětu úpravy“ cíli a ohledy, s nimiž je 

formulován. Tyto jednak nemají normativní charakter a navíc jsou formulovány 

nepřesně. Z toho důvodu navrhujeme vypustit slova „s cílem dlouhodobé stabilizace 

a rozvoje systému podpory výzkumu, vývoje a inovací a s ohledem na společenský, 

ekonomický a kulturní význam“ a přesunout jimi vyjádřené informace do důvodové 

zprávy. 

Neakceptováno 

Uvozujícím textem se zdůrazňuje cíl 

celé právní úpravy, tedy důvod, proč 

se tento zákon předkládá. 

508 MSP K části první hlavě první § 2 písm. o), p), r) a v) 

Upozorňujeme, že v těchto ustanoveních dochází k nepřípustnému kombinování 

dvou různých legislativně technických institutů, a to definice pojmu a legislativní 

zkratky. Podle čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády nelze legislativní zkratku 

zavést v případě, kdy je podle čl. 40 odst. 2 těchto pravidel v právním předpisu 

vymezován nový právní termín, na konci tohoto vymezení. Z toho důvodu 

doporučujeme přepracovat shora uvedená ustanovení v souladu s požadavky 

citovaných článků Legislativních pravidel vlády, přičemž podotýkáme, že bude 

třeba promítnout úpravy v pojmosloví do celého znění návrhu. 

Akceptováno   

509 MSP K části první hlavě první § 2 písm. a) 

Doporučujeme doplnit do důvodové zprávy vysvětlení, co předkladatel míní „fondy 

kontrolovanými orgány veřejné správy“. 

Akceptováno 
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510 MSP K části první hlavě první § 2 písm. b) 

Doporučujeme nahradit slova „nesoutěžním způsobem rozhodnutím poskytovatele 

nebo na základě výkonnostní smlouvy“ slovy „na základě rozhodnutí poskytovatele 

nebo smlouvy o poskytnutí dotace“, neboť slova „nesoutěžním způsobem“ jsou 

nadbytečná a slova „výkonnostní smlouvy“ zde nelze použít vzhledem k tomu, že je 

tato legislativní zkratka zavedena teprve v § 17 odst. 1 návrhu. 

Akceptováno jinak   

511 MSP K části první hlavě první § 2 písm. c) 

Doporučujeme pro nevhodnost a nadbytečnost vypustit slova „vysoutěžená“ a 

„realizované“. 

Akceptováno jinak   

512 MSP K části první hlavě první § 2 písm. e) 

Konstatujeme, že navrhovaná formulace budí nežádoucí dojem, že „aplikovaný 

výzkum“ slouží v podstatě pouze pro inovace. Požadujeme proto upravit vymezení 

tohoto pojmu tak, že se aplikovaným výzkumem rozumí teoretická a experimentální 

práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností a na jejich uplatnění 

v praxi. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

Vyřešeno odkazem na přímo 

použitelný předpis EU. 

513 MSP K části první hlavě první § 2 písm. k) a některým dalším ustanovením 

Ohledně užitých slov „výzkumem a vývojem“ upozorňujeme na to, že (i) pojem 

„výzkum“ není návrhem samostatně definován, a tudíž není zřejmé, co přesně jím 

předkladatel míní, a že (ii) není seznatelný důvod, proč v těchto slovech nejsou 

obsaženy také „inovace“. Z toho důvodu doporučujeme do návrhu doplnit definici 

„výzkumu“ a citovanou formulaci doplnit o „inovace“. 

Akceptováno jinak   

514 MSP K části první hlavě první § 2 písm. m) 

Doporučujeme navrhované ustanovení přeformulovat, jelikož je nesrozumitelné. 

Akceptováno   
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Konkrétně není zřejmé, proč se v něm kumulativně uvádí, že ve prospěch uchazeče 

bylo (i)rozhodnuto o poskytnutí podpory poskytovatelem a (ii) vydáno rozhodnutí. 

515 MSP K části první hlavě první § 2 písm. p) 

Doporučujeme navrhované ustanovení přeformulovat, jelikož je nesrozumitelné. 

Konkrétně není zřejmé, jak by mohly „činnosti“ jakožto něco faktického „zahrnovat 

popis a očekávané náklady činností“ jakožto něco plánovaného. 

Akceptováno   

516 MSP K části první hlavě první § 2 písm. r) a některým dalším ustanovením 

Upozorňujeme, že navrhovaná definice termínu „veřejná zakázka ve výzkumu, 

vývoji a inovacích“ není ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., jednoznačná a nezohledňuje skutečnost, 

že je pojem „veřejná zakázka“ předmětným zákonem užíván v odlišném významu, 

což vede k nežádoucím důsledkům, kdy v návrhu není dostatečně vyjasněn vztah 

mezi zvláštním typem veřejné zakázky podle tohoto návrhu a institutem veřejné 

zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Z toho důvodu požadujeme 

precizovat definici termínu „veřejná zakázka ve výzkumu, vývoji a inovacích“ tak, 

aby byl zcela zřejmý jeho vztah k obecné úpravě zadávání veřejných zakázek. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

517 MSP K části první hlavě první § 2 písm. t) 

Zatímco navrhovaná definice „výzkumné organizace“ staví na kritériu formálním 

(zápis do seznamu), ustanovení § 19 návrhu vychází z materiálního kritéria 

(naplnění znaků výzkumné organizace stanovených evropskými předpisy). 

Požadujeme proto sjednocení návrhu tak, aby na všech místech pracoval se 

shodným vymezením pojmu „výzkumná organizace“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

Řešeno odkazem na přímo použitelný 

právní předpis. 

518 MSP K části první hlavě první § 2 písm. u) 

Doporučujeme nepoužívat zde pojem „subjekt“, neboť není zřejmé, koho jím 

předkladatel míní. 

Akceptováno jinak   
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519 MSP K části první hlavě první § 2 písm. v) bodu 2 

Doporučujeme ozřejmit v důvodové zprávě, co předkladatel míní „výsledky pro 

veřejnou správu a ve veřejném zájmu“. 

Neakceptováno 

520 MSP K části první hlavě první § 2 písm. w) 

S ohledem na přiloženou rozdílovou tabulku doporučujeme toto ustanovení v návrhu 

vyznačit jako transpoziční (podtržení + CELEX). 

Akceptováno   

521 MSP K části první hlavě první § 3 odst. 2 písm. d) 

Upozorňujeme, že „poplatky“ nelze považovat za „právní akty“, pročež 

doporučujeme ustanovení přeformulovat vhodnějším způsobem. 

Neakceptováno   

522 MSP K části první hlavě první § 3 odst. 2 písm. f) 

a) Doporučujeme nahradit slovo „ministerstva“ slovy „Ministerstva pro výzkum a 

vývoj“, protože je příslušná legislativní zkratka zavedena teprve v § 7 odst. 1 

návrhu. 

b) Poslední část ustanovení začínající slovy „a na ocenění výsledků…“ 

doporučujeme vyčlenit do samostatného písmena, jelikož její navázání k písmenu f) 

je nepřehledné a těžko srozumitelné. 

Akceptováno   

523 MSP K části první hlavě první § 4 odst. 2 

V případech, kdy je poskytovatelem územní samosprávný celek, a jeho koncepce 

výzkumu, vývoje a inovací je schvalována vládou, požadujeme důkladně odůvodnit, 

proč není podle předkladatele takové schvalování neústavním zásahem do práva na 

samosprávu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  

524 MSP K části první hlavě první § 4 odst. 3 

Požadujeme doplnění úpravy v tom smyslu, že se v případech, kdy zřizovatel 

výzkumné organizace není zároveň poskytovatelem podpory, tento podílí na 

schválení dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace, kterou zřizuje 

(problematika postavení tzv. neposkytovatelských resortů). 

Neakceptováno   
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Tato připomínka je zásadní. 

525 MSP K části první hlavě druhé § 5 odst. 1 

a) Konstatujeme, že předkladatel v rozporu s usnesením vlády ze dne 24. srpna 2016 

č. 719 nezohlednil připomínku uvedenou ve stanovisku Legislativní rady vlády – 

jednoznačně v návrhu vyjádřit právní povahu Vědecké rady České republiky, např. 

že se jedná o poradní orgán vlády. Tento požadavek podle našeho názoru není 

naplněn užitím slov „nezávislý a reprezentativní expertní orgán“, pročež jej 

požadujeme v návrhu dodatečně zohlednit. 

Tato připomínka je zásadní. 

b) Celý návrh normuje oblast „výzkumu, vývoje a inovací“, proto nepovažujeme za 

vhodné, aby se v tomto ustanovení uvádělo, že je Vědecká rada České republiky 

orgánem pro oblast „vědy“. Doporučujeme tedy nahradit slovo „vědy“ slovy 

„výzkumu, vývoje a inovací“. 

Akceptováno částečně  

526 MSP K části první hlavě druhé § 6 

Konstatujeme, že v tomto ustanovení chybí pravidla pro případ potřeby doplnění 

členů Vědecké rady České republiky, pokud jejich mandát zanikne před uplynutím 

funkčního období. Doporučujeme proto doplnit úpravu, kým v takovém případě 

budou jmenováni náhradní členové. 

Neakceptováno   

Ten kdo člena nominuje, nominuje i 

jeho „náhradníka“ v souladu 

s mechanismem dle § 6 odst. 1. 

527 MSP K části první hlavě druhé § 6 odst. 1 

Upozorňujeme, že ani v tomto případě předkladatel nezapracoval připomínku 

Legislativní rady vlády, aby do návrhu zahrnul předpoklady pro nominaci do 

Vědecké rady České republiky. Požadujeme proto ustanovení přepracovat v souladu 

s citovanou připomínkou uvedenou ve stanovisku Legislativní rady vlády ze dne 21. 

července 2016. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   
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528 MSP K části první hlavě druhé § 7 odst. 2 písm. a) a § 7 odst. 4 úvodní části 

ustanovení 

Doporučujeme zde v souladu s § 4 návrhu hovořit o „koncepčních“, nikoli 

„strategických“ materiálech, aby byl návrh terminologicky jednotný. 

Akceptováno   

529 MSP K části první hlavě druhé § 7 odst. 3 písm. c) [označeno jako písmeno d)] 

Upozorňujeme, že toto ustanovení není uvedeno ve sběrném zmocňovacím 

ustanovení § 42 návrhu, kam jej doporučujeme doplnit. 

Akceptováno   

530 MSP K části první hlavě druhé § 8 odst. 3 a § 11 odst. 3 

Doporučujeme z úvodních částí těchto ustanovení vypustit nevhodné slovo 

„zabezpečuje“ a přeformulovat následně jednotlivá písmena způsobem 

„spolupracuje, realizuje, hodnotí, poskytuje“ apod. 

Akceptováno   

531 MSP K části první hlavě druhé § 9 odst. 4 

S ohledem na obsah § 10 odst. 2 a 3, jakož i na analogické ustanovení § 12 odst. 4 

návrhu se domníváme, že jsou slova „a jmenování“ v tomto ustanovení nadbytečná, 

a doporučujeme je proto vypustit. 

Akceptováno   

532 MSP K části první hlavě druhé § 9 odst. 5 

Doporučujeme vysvětlit v důvodové zprávě, proč ředitel Grantové agentury České 

republiky na rozdíl od ředitele Technologické agentury České republiky 

nerozhoduje o vydání rozhodnutí o podpoře. 

Akceptováno 

Viz § 12 odst. 5. 

533 MSP K části první hlavě druhé § 14 odst. 2 

Nespatřujeme důvod, proč by se měly ústřední a jiné správní úřady, které 

neposkytují podporu ze své rozpočtové kapitoly, podílet pouze na přípravě 

programů pro Technologickou agenturu České republiky. Jsme toho názoru, že lze 

jejich odborného potenciálu využít i při přípravě příslušného programu 

poskytovatele, který je jim „oborově blízký“. Požadujeme proto doplnit do tohoto 

ustanovení možnost výše uvedených úřadů podílet se v oblasti své působnosti také 

na přípravě programů u „oborově blízkých“ poskytovatelů. 

Akceptováno jinak 

Důvodem je, že Technologická 

agentura České republiky zabezpečuje 

realizaci programů podle § 11 odst. 3 

písm. c). Je proto důležité umožnit 

dotčeným ústředním  a jiným 
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Tato připomínka je zásadní. správním úřadům účast na přípravě a 

kontrole příslušných programů. 

534 MSP K části první hlavě druhé § 14 odst. 3 písm. c) a § 14 odst. 4 písm. b) 

a) Upozorňujeme, že pojem „průmyslový výzkum“ není v návrhu definován, tudíž 

není seznatelné, co jím předkladatel míní. Doporučujeme proto doplnit jeho 

vymezení. 

b) Doporučujeme vypustit slova „včetně zajištění jejich udržitelnosti“, jelikož nám 

není zřejmé, jak by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo 

průmyslu a obchodu jakožto ústřední správní úřady České republiky mohly 

odpovídat za udržitelnost Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské 

unie. 

Akceptováno jinak  

Byly doplněny odkazy na definice 

pojmů dle přímo aplikovatelných 

právních předpisů. 

535 MSP K části první hlavě třetí 

Konstatujeme, že není zřejmé, z jakého důvodu nejsou v návrhu upraveny výdaje 

rozpočtů územních samosprávných celků na výzkum, vývoj a inovace, když tyto 

také mohou být a jsou poskytovateli podpory. Doporučujeme toto vysvětlit, anebo 

příslušnou úpravu doplnit. 

Neakceptováno  

Viz připomínky Ministerstva financí 

týkající se územních samosprávných 

celků. 

536 MSP K části první hlavě čtvrté 

Doporučujeme, aby byla v návrhu upravena možnost poskytování institucionální 

podpory nově vzniknuvším výzkumným organizacím, tj. aby bylo stanoveno, zda 

jim je možné tuto poskytnout teprve po určité době jejich existence, splnění určitých 

kritérií, provedeném hodnocení apod. 

Neakceptováno   

537 MSP K části první hlavě čtvrté § 17 odst. 1 

Upozorňujeme, že pravidlo o sjednávání výkonnostní smlouvy vždy na 5 let není 

v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 návrhu, v němž se stanoví, že dlouhodobá 

koncepce rozvoje výzkumné organizace obsahuje výzkumné cíle na 7 let. Z toho 

důvodu požadujeme časové sjednocení obou ustanovení. 

Akceptováno   

Sjednocena na 5 let. 
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Tato připomínka je zásadní. 

538 MSP K části první hlavě čtvrté § 17 odst. 2 písm. e) 

Upozorňujeme, že v tomto ustanovení není specifikováno, kým je poskytována 

institucionální podpora na daný účel. Doporučujeme toto doplnit. 

Akceptováno  

539 MSP K části první hlavě čtvrté § 17 odst. 2 písm. f) 

S odkazem na naši připomínku k § 3 odst. 2 písm. f) návrhu konstatujeme, že 

v předmětném ustanovení není upraveno, kým je poskytována institucionální 

podpora na ocenění výsledků a propagace či popularizace výzkumu, vývoje a 

inovací. Doporučujeme toto doplnit. 

Akceptováno  

540 MSP K části první hlavě čtvrté § 19 odst. 2 

Doporučujeme zvážit vhodnost a potřebnost slov „včetně prokázání zapisovaných 

údajů“, jelikož některé ze zapisovaných údajů, např. datum zápisu do seznamu, 

z podstaty věci výzkumná organizace ani prokázat nemůže. 

Text vypuštěn   

541 MSP K části první hlavě čtvrté § 19 odst. 3 písm. a) a b) a § 19 odst. 4 

Upozorňujeme, že tato ustanovení nereflektují skutečnost, že výzkumná organizace 

nemusí být právnickou osobou. Z toho důvodu je doporučujeme přeformulovat tak, 

aby tuto eventualitu zohledňovala (např. nahradit slova „statutární orgán žadatele“ 

slovem „žadatel“). 

Text vypuštěn   

542 MSP K části první hlavě čtvrté § 19 odst. 9 

Konstatujeme, že ve vztahu k informační povinnosti upravené v tomto ustanovení 

chybí odpovídající sankce, pročež se jedná o imperfektní normu, jejíž přítomnost 

v právním řádu není žádoucí. Doporučujeme proto doplnit sankční důsledek 

nesplnění předmětné povinnosti. 

Text vypuštěn   

543 MSP K části první hlavě čtvrté § 19 odst. 10 

V návaznosti na výkladové potíže, jež vyvstaly v nedávném připomínkovém řízení k 

návrhu nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných organizací, požadujeme v 

Text vypuštěn   
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navrhovaném zmocňovacím ustanovení specifikovat, že ohledně příjmů z transferu 

znalostí prováděcí právní předpis stanoví způsob vykazování jejich (i) výše a (ii) 

užití. 

Tato připomínka je zásadní. 

544 MSP K části první hlavě čtvrté § 21 odst. 2 písm. a) a některým dalším ustanovením 

Upozorňujeme, že vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat, 

byla zrušena k 1. květnu 2004, pročež odkazy na ni doporučujeme vypustit. 

Akceptováno   

545 MSP K části první hlavě čtvrté § 21 odst. 2 písm. c) a hlavě páté § 26 odst. 2 písm. c) 

[označeno jako písmeno b)] 

Podotýkáme, že vymezení „jehož úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v 

insolvenčním řízení“ je značně neurčité a připouští více různých interpretací. Není 

tedy zřejmé, co přesně předkladatel uvedenou formulací zamýšlel. Rozdíly jsou 

přitom značné – účelové zahájení insolvenčního řízení těsně před okamžikem 

posouzení žádosti o dotaci může vést k diskvalifikaci takového subjektu. Standardně 

se dnes používá navázání kvalifikačních kritérií k rozhodnutí o úpadku/prohlášení 

konkursu (viz např. zákon o zadávání veřejných zakázek či zákon o spotřebitelském 

úvěru). Tento přístup požadujeme zvolit i v předkládaném návrhu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

546 MSP K části první hlavě čtvrté § 21 odst. 2 písm. d), hlavě páté § 26 odst. 2 písm. d) 

[označeno jako písmeno c)], § 26 odst. 2 písm. e) bodu 1 [označeno jako 

písmeno d)] a hlavě osmé § 39 odst. 5 

Ačkoli ustanovení § 29 odst. 5 návrhu odkazuje na pojem „bezúhonnosti“, je jeho 

kvazivymezení v § 21 a 26 návrhu konstruováno nepřehledným a matoucím 

dojmem, který nelze považovat za souladný s pravidly legislativní techniky. Z toho 

důvodu požadujeme doplnit regulérní definici bezúhonnosti do § 2 odst. 1 návrhu 

jako písmeno y), které by znělo: „skutečnost, že příjemce nebyl pravomocně 

odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho 

podnikání, pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, nebo že se na 

něj hledí, jako by odsouzen nebyl“. Díky tomu by se v § 21 a 26, ale i v § 39 odst. 5 

Akceptováno   
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návrhu následně uvedl pouze odkaz na přidaný § 2 odst. 1 písm. y). 

Tato připomínka je zásadní.  

547 MSP K části první hlavě čtvrté § 21 odst. 7 větě druhé 

Není zřejmé, z jakého důvodu se v tomto ustanovení hovoří o účelové podpoře, 

když § 21 návrhu upravuje poskytování institucionální podpory. Doporučujeme 

opravit, anebo vysvětlit. 

Akceptováno  

Text vypuštěn. 

548 MSP K části první hlavě páté § 25 odst. 1 a některým dalším ustanovením 

Upozorňujeme, že zde zaváděné termíny „smlouva o poskytnutí podpory“ a 

„rozhodnutí o podpoře“ jsou používány již v předchozích ustanoveních návrhu, a to 

nikoli pouze ve spojení s účelovou podporou, na niž jsou limitovány předmětným 

ustanovením. To vede k nesrozumitelnosti návrhu, jelikož není zřejmé, kdy jsou 

dané pojmy užívány v širším/užším významu. Předestřenou pojmovou nejasnost 

požadujeme odstranit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

Smlouva o poskytnutí podpory a 

rozhodnutí o podpoře (v případě 

organizačních složek státu se nejedná 

o prostředky „poskytnuté“) jsou 

vyhrazeny výlučně pro účelovou 

podporu. Institucionální podpora má 

být poskytována buď na základě 

výkonnostní smlouvy nebo na základě 

rozhodnutí o poskytnutí podpory. 

549 MSP K části první hlavě páté § 25 odst. 2 

Doporučujeme doplnit, jaký důsledek bude mít, pokud smlouva nebude obsahovat 

některou z vypočtených náležitostí. 

Akceptováno 

Smlouvy o poskytnutí podpory byly 

podřízeny režimu rozpočtových 

pravidel a správního řádu. Jakožto 

veřejnoprávní smlouvy budou nadány 

tzv. presumpcí správnosti. Absence 

náležitosti nebude zakládat neplatnost 

smlouvy. 

560 MSP K části první hlavě páté § 25 odst. 2 písm. m) a některým dalším ustanovením Akceptováno jinak 
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Občanský zákoník doporučujeme v poznámkách pod čarou citovat následujícím 

způsobem: „Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 

Sb.“. 

Smlouva byla podřízena režimu 

veřejnoprávních smluv. 

561 MSP K části první hlavě páté § 25 odst. 9 

Konstatujeme, že je navrhované znění tohoto ustanovení neurčité, neboť z něj není 

zcela zřejmé, kterých trestných činů se informační povinnost vůči poskytovateli 

týká. Požadujeme proto textaci zpřesnit tak, aby toto bylo jednoznačné. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

Z ust. § 25 odst. 2 je patrné, že se 

jedná o trestné činy hospodářské a 

trestné činy proti majetku. 

562 MSP K části první hlavě páté § 27 odst. 5 

Konstatujeme, že není zřejmé, co předkladatel míní formulací, že se „vlastnictví řídí 

jiným právním předpisem“. Doporučujeme ustanovení přepracovat. 

Akceptováno 

Text vypuštěn 

563 MSP K části první hlavě páté § 29 odst. 4 písm. a) 

Doporučujeme ustanovení vypustit, neboť vzhledem k veřejnému charakteru daného 

rejstříku není třeba údaje v něm zapsané prokazovat výpisem předaným uchazečem. 

Neakceptováno 

Ponechána možnost vyžadovat výpis 

zejm. kvůli potřebě vyžádat obdobné 

výpisy z jiných států, v nichž nemusí 

být tyto rejstříky veřejně přístupné. 

564 MSP K části první hlavě páté § 29 odst. 4 první větě závěrečné části ustanovení 

Konstatujeme, že není seznatelný sledovaný smysl daného ustanovení. Není-li 

předmět činnosti zřejmý z vyžádaných výpisů, pak jejich ověřená kopie nikterak 

nepomůže. Doporučujeme ustanovení vyjasnit. 

Akceptováno 

565 MSP K části první hlavě páté § 29 odst. 4 druhé větě závěrečné části ustanovení 

Předmětnou větu doporučujeme pro nadbytečnost vypustit. 

Akceptováno  
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566 MSP K části první hlavě páté § 30 a některým dalším ustanovením 

Konstatujeme, že termín „zadávací dokumentace“ podle § 30 návrhu může 

vyvolávat záměnu za totožně znějící termín s odlišným významem, který mu 

přikládá zákon o zadávání veřejných zakázek, pročež doporučujeme zadávací 

dokumentaci podle návrhu jednoznačně odlišit. 

Akceptováno 

567 MSP K části první hlavě sedmé § 35 odst. 1 a některým dalším ustanovením 

Konstatujeme, že používané pojmy „aktivity výzkumu, vývoje a inovací“ a 

„technické prostředky“ nejsou v návrhu definovány, a tudíž není zřejmý jejich 

význam. Doporučujeme proto doplnit vymezení těchto pojmů. 

Neakceptováno   

567 MSP K části první hlavě osmé § 38 odst. 4 

Upozorňujeme, že toto ustanovení není uvedeno ve sběrném zmocňovacím 

ustanovení § 42 návrhu, kam jej doporučujeme doplnit. 

Akceptováno jinak 

568 MSP K části první hlavě osmé § 39 odst. 4 

Doporučujeme vyjasnit, v jakém řízení má být prokázáno porušení povinností podle 

tohoto ustanovení. 

Akceptováno 

569 MSP K části první hlavě desáté § 43 

Doporučujeme do zrušovacího ustanovení zahrnout ještě novelu nařízení vlády 

č. 71/2013 Sb.,  

tj. nařízení vlády č. 66/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o 

podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 

a aktuálně v pracovních komisích Legislativní rady vlády projednávaný návrh 

nařízení vlády č.    /2017 Sb., o zápisu do seznamu výzkumných organizací.  

Akceptováno  
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570 MSP K částem druhé až šesté 

Konstatujeme, že k souvisejícím novelám právních předpisů, jakož i k ustanovení o 

nabytí účinnosti chybí v důvodové zprávě jakékoli odůvodnění, které proto 

doporučujeme doplnit. 

Akceptováno  

571 MSP K části druhé § 44 bodu 3 

S ohledem na systematiku kompetenčního zákona doporučujeme do navrhovaného § 

19a doplnit druhý odstavec, v němž se stanoví, že jsou Ministerstvu pro výzkum a 

vývoj podřízeny Grantová agentura České republiky a Technologická agentura 

České republiky. 

Akceptováno. 

572 MSP K části šesté § 50 (označeno jako § 49) 

Doporučujeme sjednotit zvolený den nabytí účinnosti, neboť v návrhu je určen 1. 

leden 2018, kdežto v závěrečné zprávě RIA je určen až 1. červen 2018. 

Akceptováno . 

573 MV Zásadní připomínky: 

Obecně: 

1. Požadujeme, aby nově zaváděné definice (§ 2) byly uvedeny do souladu 

s definicemi v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací obsaženými 

v nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a sdělení Komise - Rámci pro státní 

podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Zmíněné unijní 

předpisy stanoví základní podmínky pro určení intenzity podpory (od 

posouzení zda je subjekt výzkumnou organizací po stanovení maximální 

výše podpory), kterými se poskytovatelé v aplikační praxi řídí a které 

vnitrostátní legislativa neřeší (viz § 3 odst. 1 návrhu). Nesoulad v definicích 

základních pojmů způsobuje v praxi řadu problémů při stanovování 

podmínek pro posuzování a výběr návrhů projektů apod. Lze zmínit 

Akceptováno částečně 

K bodu 1 

Vyřešeno odkazem zejména na 

nařízení Komise č. 651/2014. 

K bodu 2 

RIA předpokládá, že systemizace 

Ministerstva bude dokončena do 

konce roku 2020. Přesnější datum 

nelze v tuto chvíli stanovit. 
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například navrženou definici výzkumné organizace, která je v rozporu 

s unijní úpravou. Řada definicí, které jsou předmětem § 2, je zmatečná 

(projekt) nebo nadbytečná (další účastník projektu, veřejná soutěž). Také 

nesouhlasíme s definicí veřejné zakázky, která zahrnuje i dodávky a stavební 

práce a doporučujeme návrat k definici ze stávající úpravy.  

2. Předložený návrh nestanoví lhůtu, ve které bude předložen návrh první 

systemizace Ministerstva pro výzkum a vývoj, Grantové agentury České 

republiky a Technologické agentury České republiky, ani kdo by měl tento 

návrh předložit. S ohledem na skutečnost, že návrh zakládá vznik těchto 

úřadů jako úřadů služebních, přičemž stanoví postup pro obsazování 

služebních míst ředitele Grantové agentury České republiky a Technologické 

agentury České republiky s přímým odkazem na zákon o státní službě, 

požadujeme doplnit předložený materiál ve smyslu této připomínky.  

3. Z předkládací a důvodové zprávy vyplývá předpoklad delimitace 

zaměstnanců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadu vlády, již 

je třeba vnímat jako opatření sloužící k personálnímu zajištění řádného 

fungování Ministerstva pro výzkum a vývoj. Předkládací a důvodová zpráva 

rovněž předpokládají převod majetku, jenž je nyní ve správě Úřadu vlády 

(případně rovněž majetku ve správě Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy) do správy nově vzniklého Ministerstva pro výzkum a vývoj. Je 

třeba upozornit, že předložený návrh upravuje pouze delimitaci zaměstnanců 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (§ 47 odst. 5) a rovněž převod 

pouze majetku ve správě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (§ 47 

odst. 4). Požadujeme přeložený návrh doplnit rovněž o úpravu delimitace 

zaměstnanců z Úřadu vlády a převod majetku ve správě Úřadu vlády tak, 

aby byl návrh v souladu s předkládací a důvodovou zprávou.  

4. Upozorňujeme, že předložený návrh nijak neupravuje personální zajištění 

fungování Grantové agentury České republiky a Technologické agentury 

České republiky, tedy případnou delimitaci dosavadních zaměstnanců 

stávajících agentur. Doporučujeme tuto situaci řešit obdobně jako v případě 

Agentury pro podnikání a inovace (zákon č. 149/2016 Sb., kterým se mění 

zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně 

K bodu 3 

Doplněno, že jde i o delimitaci 

z Úřadu vlády České republiky.  

K bodu 4 

Vyřešeno v § 40 odst. 4. 

K bodu 5 

Sankce za porušení smlouvy v § 24 

písm. o). Důsledky porušení 

ustanovení zákona jsou v § 38. 
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zákona č. 2/1969, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů).  

5. Vládou schválený věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a 

inovací počítal s možností vymezení postihu za porušení povinností 

stanovených tímto zákonem. Nyní předložený návrh však tuto materii 

neobsahuje, požadujeme zdůvodnit, proč předkladatel od tohoto záměru 

ustoupil.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

574 MV K § 2 písm. r): 

Ministerstvo vnitra je dle současné právní úpravy gestorem bezpečnostního 

výzkumu a z tohoto titulu je i zadavatelem veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a 

inovacích pro potřeby státu, tedy i pro jiné správní úřady. Požadujeme tedy zachovat 

tuto možnost i v nově navrhovaném zákoně. Za tímto účelem požadujeme po vzoru 

§ 2 odst. 2 písm. e) stávajícího zákona š. 130/2002 Sb. doplnit za slova „v 

aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích,“ slova „pro potřeby poskytovatele 

nebo správního úřadu, který není poskytovatelem, pokud jsou tito jedinými uživateli 

výsledku podle písmene v)“.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno jinak   

575 MV K § 3 odst. 2 písm. f): 

Domníváme se, že předmětem institucionální podpory by měl být i odborný rozvoj 

lidských zdrojů poskytovatele. Pro odborný rozvoj personálu, zejména státních 

zaměstnanců zařazených k výkonu státní služby v oblastech analýzy a strategického 

řízení, existuje řada možností, jejichž prostřednictvím mohou zvyšovat svou 

odbornost. Převážně však jde o specializované kurzy pořádané v zahraničí, které 

vynikají finanční náročností, ale zároveň také vysokou odbornou úrovní. Zpravidla 

není možné tyto aktivity zajistit ze zdrojů daného resortu, požadujeme proto tuto 

Neakceptováno   
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formu institucionální podpory doplnit.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

576 MV K § 4 odst. 3: 

1. Jestliže má být cílem návrhu vytvořit podmínky pro zvýšení kvality výzkumu, 

vývoje a inovací, pak se domníváme, že doba, na níž je dlouhodobá koncepce 

rozvoje výzkumné organizace schvalována, by měla být sjednocena 

s harmonogramem hodnocení výzkumných organizací, které má dle § 20 odst. 

1 návrhu probíhat v pětiletých cyklech. Požadujeme tedy tyto lhůty provázat, 

aby bylo možné využít výsledky hodnocení výzkumné organizace k přípravě 

navazující koncepce a dodat tím systému hodnocení výzkumných organizací 

formativní vliv.  

2. Dále pak požadujeme v sousloví „základní výzkumné cíle dané organizace“ 

nahradit slovo „výzkumné“ slovem „rozvojové“ a odstranit slova „způsob 

plnění opatření koncepce výzkumu, vývoje a inovací poskytovatele“. 

S ohledem na to, že jde o koncepci rozvoje výzkumné organizace, neměla by 

se zaměřovat na výzkumné cíle, nýbrž na cíle rozvojové (místo odpovědi na 

otázku, co bude zkoumáno, by měla odpovídat na otázku, co potřebujeme 

k tomu, abychom mohli zkoumat dobře a efektivně). Roli poskytovatele nelze 

automaticky ztotožňovat s postavením zřizovatele výzkumné organizace, a 

tedy ani propojovat koncepci poskytovatele a koncepci výzkumné organizace.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno   

577 MV K § 7 odst. 2: 

Hodnocení výzkumných organizací a programů patří mezi nástroje, jejichž 

prostřednictvím dochází ke koordinaci výzkumného prostředí, a proto je navrhujeme 

doplnit jako nové písmeno h), které by mohlo znít následovně: 

„h) stanovení minimálních společných postupů a podmínek provádění hodnocení 

Akceptováno   
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výzkumných organizací a programů.“.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

578 MV K § 7 odst. 3: 

Nástroje koordinace, které vymezuje odstavec 2, odkazují k meziresortní působnosti 

nového ministerstva, zatímco odpovědnosti uvedené v odstavci 3 zjevně odkazují 

k resortní činnosti. Z uvedeného plyne, že by programy realizované jinými 

poskytovateli měly být hodnoceny těmito poskytovateli podle jednotného standardu. 

Zůstává však otázkou, kdo bude hodnotit programy realizované Grantovou 

agenturou České republiky a Technologickou agenturou České republiky. 

Domníváme se, že by je mělo hodnotit přímo Ministerstvo pro výzkum a vývoj, a 

proto požadujemedoplnit v odstavci 3 nové písmeno l) v následujícím znění: 

„l) hodnocení výzkumných infrastruktur a program realizovaných Grantovou 

agenturou České republiky a Technologickou agenturou České republiky.“.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno     

579 MV K § 7 odst. 3 písm. b): 

Upozorňujeme, že za hodnocení výzkumných organizací, výzkumných infrastruktur 

a programů by měl podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací odpovídat 

zřizovatel výzkumné organizace, resp. poskytovatel podpory. Požadujeme tuto 

kompetenci ministerstva z § 7 vypustit a dosavadní text v písm. b) nahradit textem 

„hodnocení výsledků výzkumných organizací“.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno   

580 MV K  § 14:  Akceptováno částečně 
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Upozorňujeme předkladatele na existenci Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 

2020 s výhledem do roku 2030 (usnesení vlády č. 805 ze dne 23. října 2013) ve 

znění Zprávy o stavu ochrany obyvatelstva v České republice z roku 2015 (usnesení 

vlády č. 977 ze dne 2. prosince 2015) a usnesení Bezpečnostní rady státu č. 32/2015 

k Rozvoji bezpečnostního výzkumu České republiky po roce 2015. Z těchto 

dokumentů vyplývá potřeba legislativního zakotvení bezpečnostního výzkumu v 

působnosti Ministerstva vnitra, a proto is ohledem na specifický nadresortní 

charakter bezpečnostního výzkumu požadujeme jednoznačně specifikovat roli 

Ministerstva vnitra jako orgánu odpovědného za bezpečnostní výzkum.   

Požadujeme konkrétně v § 14 navrhovaného zákona doplnit po vzoru speciálních 

ustanovení věnovaných ministerstvům školství, mládeže a tělovýchovy a průmyslu 

a obchodu odstavec upravující úlohu Ministerstva vnitra, které by mělo odpovídat za   

• meziresortní koordinaci výzkumu, vývoje a inovací v oblastech ochrany 

obyvatelstva, krizového řízení, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti 

(tedy bezpečnostního výzkumu) včetně mezinárodní spolupráce, 

• podporu inovací v bezpečnostním sektoru (především bezpečnostních 

sborech). 

V této souvislosti je na zvážení zavedení definice bezpečnostního výzkumu, přičemž 

by bylo možné vyjít např. z definice používané 

EuropeanSecurityResearchAdvisoryBoard.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Kompetence vyplývají celkem  

581 MV K § 14 odst. 1: 

V postavení poskytovatele veřejné podpory ve smyslu § 14 se střetávají 

odpovědnosti ústředního správního úřadu podle § 25 kompetenčního zákona s úkoly 

v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (zejména dle nového § 19a kompetenčního 

Akceptováno   
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zákona). Je proto vhodné umožnit těmto specializovaným poskytovatelům rozvíjet 

mezinárodní spolupráci i v této oblasti a tím podpořit internacionalizaci výzkumu a 

vývoje v České republice i v těchto specifických oblastech. Za tímto účelem 

požadujeme doplnit nové písmeno e), které zní:  

„e) mezinárodní spolupráci k rozvoji výzkumu a vývoje.“.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

582 MV K § 14 odst. 1 písm. b): 

Jestliže poskytování podpory na výzkum, vývoj a inovace má být umožněno i jiným 

ministerstvům než je nové Ministerstvo pro výzkum a vývoj, pak by tyto subjekty 

měly být zmocněny i k hodnocení programů, které byly realizovány v jejich 

působnosti. Požadujeme proto upravit normativní text do následující podoby:  

„b) přípravu, realizaci a hodnocení programů v působnosti poskytovatele a dalších 

aktivit výzkumu, vývoje a inovací,“.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno   

583 MV K § 19 odst. 7: 

Při řízení o zápisu výzkumné organizace do seznamu, jakož i při řízení o zápisu 

změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností, se má postupovat podle správního 

řádu.  Jak však uvádí § 1 odst. 1 správního řádu ve spojení s jeho odstavcem 2, 

upravuje správní řád veškerý postup správních orgánů, pokud pro ně není zákonem 

stanoven postup jiný. Na základě výše uvedeného není nutné odkazovat na použití 

správního řádu, jelikož ten se použije vždy jako subsidiární právní předpis a odkaz 

na jeho použití je tedy nadbytečný. Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   
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zásadní. 

584 MV K § 19 odst. 8: 

Ministerstvo by dle předmětného ustanovení mělo rozhodovat o žádosti o zápis 

výzkumné organizace do seznamu, stejně jako o žádosti o zápis změn nebo výmazu 

dosud zapsaných skutečností. Z ustanovení odstavce 8 vyplývá, že se jedná o 

správní řízení upravené v části druhé a třetí správního řádu, v pojetí celého § 19 

však aplikace těchto částí správního řádu není tak zcela jasná a je na uvážení, zda se 

má při zápisu výzkumných organizací do seznamu postupovat dle části čtvrté nebo 

zda půjde o správní řízení dle části druhé a třetí správního řádu. Pro posouzení, zda 

se na postup správního orgánu v určité věci mají vztahovat části druhá a třetí, nebo 

naopak část čtvrtá, jsou přitom rozhodující právní účinky úkonu správního orgánu, 

který má být výsledkem daného postupu, ve vztahu k dotčeným osobám, a proto 

níže uvádíme důsledky obou postupů. 

Do režimu čtvrté části správního řádu spadají evidenční a registrační úkony 

správních orgánů (byť nejsou výslovně uvedeny v § 154) prováděné na základě 

zvláštních zákonů. Rozdíl mezi evidenčním a registračním úkonem spočívá obecně 

v tom, že zatímco evidenčním úkonem se pouze zachycuje (eviduje) již nastalá 

(existující) právní skutečnost nebo právní stav, registrační úkon (registrace) bývá 

zpravidla podmínkou výkonu určité právem regulované činnosti. O (pozitivní) 

registraci se zpravidla vydává osvědčení či potvrzení, zatímco o odmítnutí registrace 

se obvykle (v zájmu vylepšení právní pozice dotčené osoby, která tak má možnost 

podat opravný prostředek) vydává rozhodnutí ve správním řízení (obvykle jako 

první úkon v řízení). V případě, že by zápis do seznamu probíhal v režimu části 

druhé a třetí správního řádu, pak žádostí dojde vždy k zahájení správního řízení, 

které musí skončit vydáním rozhodnutí, ať už pozitivním nebo negativním 

meritorním rozhodnutím, nebo procesním rozhodnutím. Správní řád počítá i se 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   
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zjednodušenými postupy, například v § 68 odst. 4 stanoví, že odůvodnění 

rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán všem účastníkům v plném rozsahu 

vyhoví. V § 67 odst. 2 správního řádu je stanoveno, že rozhodnutí se písemně 

nevyhotovuje, stanoví-li tak zákon; výroková část takového rozhodnutí, podstatné 

části jeho odůvodnění a poučení o opravném prostředku se pouze vyhlásí a do spisu 

se učiní záznam. Bylo by tedy možné například zakotvit, že se rozhodnutí při 

provedení zápisu písemně nevyhotovuje. 

Přikláníme se k tomu, aby zápis do seznamu probíhal v režimu části čtvrté, jelikož 

se jedná o méně formalizovaný postup a žádostí o zápis nedochází k zahájení 

správního řízení. Ministerstvo v případě splnění náležitostí žádosti organizaci 

zapíše, provede tedy evidenční úkon v režimu části čtvrté a organizaci tuto 

skutečnost pouze oznámí. V případě postupu dle této části správního řádu 

navrhujeme nahradit odstavec 8 následujícím řešením: 

„(8) Ministerstvo zapíše výzkumnou organizaci do seznamu, splňuje-li podmínky dle 

tohoto zákona a oznámí tuto skutečnost žadateli. Nejsou-li splněny podmínky 

stanovené tímto zákonem, ministerstvo zápis výzkumné organizace do seznamu 

neprovede a oznámí tuto skutečnost žadateli [resp. vydá rozhodnutí] o tom, že zápis 

nebyl proveden. 

(9) Ministerstvo provede změnu či výmaz údajů zapsaných v seznamu na základě 

oznámení zapsané osoby, a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení. Má-li 

ministerstvo pochybnost o správnosti, úplnosti nebo pravdivosti pozměněných údajů, 

vyzve [do 30 pracovních dnů od provedení změny] zapsanou osobu, aby správnost, 

úplnost nebo pravdivost údajů doložila. Ministerstvo může provést změnu či výmaz 

údajů i z moci úřední, jakmile se o skutečnosti, která takovou změnu zakládá, 

dozví.“. 

Ponecháváme na rozhodnutí předkladatele, zda v situaci, kdy ministerstvo zápis 
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organizace do seznamu neprovede, tuto skutečnost pouze oznámí nebo vydá 

rozhodnutí. Stejně tak ponecháváme na uvážení předkladatele, zda chcete upravit 

lhůtu, do které bude ministerstvo povinné provést změnu či výmaz údajů 

zapisovaných do seznamu – viz úpravy uvedené v závorkách.  

K poslední větě ještě uvádíme, že je třeba změnit slovní spojení „z vlastního 

podnětu“ na „z moci úřední“.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

585 MV K § 19 odst. 10: 

Podle předmětného ustanovení má kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné 

organizace do seznamu a způsob jejich posuzování, podmínky pro změny v zápisu 

a výmaz ze zápisu, obsah sbírky listin a způsob vykazování příjmů z transferu 

znalostí výzkumných organizací zapsaných v seznamu stanovit prováděcí právní 

předpis.  

Připomínáme však, že je třeba důsledně respektovat princip svrchovanosti zákona 

a princip zákonnosti výkonu státní moci (čl. 2 odst. 3 Ústavy). Stejně jako zápis 

výzkumné organizace do seznamu je upraven v zákoně, tak i kritéria splnění 

podmínek pro zápis výzkumné organizace do seznamu a způsob jejich posuzování, 

podmínky pro změny v zápisu a výmaz ze zápisu, obsah sbírky listin a způsob 

vykazování příjmů z transferu znalostí výzkumných organizací zapsaných 

v seznamu musí být upraveny na zákonné úrovni. Požadujeme proto odstavec 10 dle 

výše uvedeného přepracovat.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   

586 MV K § 21 odst. 6: Akceptováno 
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Je třeba si uvědomit, že poskytování institucionální podpory se zásadním způsobem 

liší od poskytování podpory účelové. Zatímco účelová podpora je poskytována na 

řešení projektů výzkumu a vývoje, institucionální podpora je poskytována na 

dlouhodobý koncepční rozvoj. Každá výzkumná organizace, jíž poskytovatel 

poskytuje institucionální podporu, dnes zpracovává vlastní koncepci rozvoje na 

období 5 let, kterou schvaluje poskytovatel. Požadujeme proto slovo „řešení“ 

nahradit slovy „platnosti koncepce dlouhodobého rozvoje výzkumné organizace“. 

Dále požadujeme vypustit poslední větu tohoto odstavce.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

587 MV K § 21 odst. 7: 

Požadujeme vypustit druhou (předposlední větu), tedy slova„Pokud se na řešení … 

než je poskytovatel.“. § 21 je dle nadpisu zaměřen na poskytování institucionální 

podpory, a proto se domníváme, že zmínky o účelové podpoře do tohoto ustanovení 

systematicky nepatří.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní 

Akceptováno   

588 MV K § 23 odst. 2 písm. b): 

Navrhujeme písmeno b) přeformulovat následovně: 

 „b) programové projekty podle § 3 odst. 3 písm. b) z výdajů příslušného 

poskytovatele.“, neboťschvalování programu je předmětem úpravy § 24.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 

589 MV K § 24 odst. 1 písm. b) a d): 

Kritéria a způsob hodnocení žádostí o podporu jsou povinně popsána v zadávací 

Neakceptováno 

Zachování náležitosti přispěje ke 
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dokumentaci k veřejné soutěži, proto požadujeme tato ustanovení jako nadbytečná 

odstranit.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

zvýšení transparentnosti poskytování 

účelové podpory. 

590 MV K § 24 odst. 2: 

Nepovažujeme za vhodné, aby vláda projednávala návrhy programů výzkumu, 

vývoje a inovací jednotlivých poskytovatelů, kterými jsou dle definice obsažené v § 

2 písm. j) organizační složky státu nebo územní samosprávné celky. Navrhujeme, 

aby programy vydával příslušný úřad státní správy, v jehož gesci příslušná 

problematika je, ve shodě s vládou schválenou koncepcí poskytovatele (podle § 4 

odst. 2), a to pouze po posouzení Ministerstvem pro výzkum a vývoj.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Neakceptováno 

Ponecháno projednání programů 

vládou za účelem zajištění vyšší míry 

koordinace jednotlivých intervencí. 

591 MV K § 24 odst. 3: 

V navržené podobě je ustanovení značně nepřehledné, zbytečně detailní, a proto jej 

požadujeme přepracovat. Jestliže programy výzkumu, vývoje a inovací systematicky 

navazují na vládou schválené koncepce poskytovatelů (a tyto zároveň povinně 

obsahují členění portfolia podpory na programy), je nezbytné, aby byl stav řešení 

problematiky v České republice, případné relevantní informace o situaci v zahraničí, 

trendy a náležité empirické doložení, součástí analytické části koncepce 

poskytovatele ve smyslu metodiky tvorby takových dokumentů. Je nadbytečné 

rozsáhlé části analytických podkladů vtělovat do textu programu, jehož hlavním 

cílem je stanovit pravidla a limity pro výběr a realizaci programových projektů ve 

smyslu § 23 odst. 2 písm. b). Požadujeme proto revizi celého odstavce 3. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno  

Pův. písm. e) týkající se analytických 

podkladů bylo vypuštěno. 
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592 MV K § 24 odst. 3 písm. e): 

Navrhovaný zákon zavádí koncepci poskytovatele jakožto povinný dokument 

schvalovaný na úrovni vlády, tedy dokument, který svým charakterem odpovídá 

střednědobým koncepcím ve smyslu usnesení vlády č. 10 dne 3. ledna 2001, resp. č. 

318 ze dne 2. května 2013. Součástí tvorby takových dokumentů je zevrubná 

analýza problematiky, kterou koncepce reguluje, včetně důkladného zvážení 

nutných parametrů programů, kterými bude daná koncepce naplňována. Není tedy 

důvod se jí znovu zabývat v programu, a de facto tak pouze opakovat již 

provedenou analýzu, pokud tak opatření koncepce výslovně nestanoví. Požadujeme 

písmeno e) vypustit.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno  

593 MV K § 24 odst. 5: 

Požadujeme odstavec 5 vypustit pro nadbytečnost, neboť odpovědnost za hodnocení 

programu předkladatel založil již v části upravující působnost ministerstva.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno jinak 

Obecná pravidla pro hodnocení 

programů budou stanovena 

metodikou, kterou schválí vláda. To 

zajistí lepší unifikaci postupu při 

evaluaci programů jednotlivými 

poskytovateli. Odpovědnost 

poskytovatele za implementaci 

programu tím nebude dotčena. 

594 MV K § 25 odst. 1: 

Z § 1 vyplývá, že podpora výzkumu, vývoje a inovací je hrazena z veřejných 

prostředků České republiky. Jelikož obsahem smlouvy je poskytnutí podpory 

z veřejných zdrojů, jedná se o veřejnoprávní smlouvu. Dle materiálního pojetí, ze 

Akceptováno   
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kterého vychází správní řád, je za veřejnoprávní smlouvu považován každý 

dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který upravuje práva a povinnosti 

v oblasti veřejného práva. Z tohoto důvodu požadujeme text ustanovení doplnit tak, 

aby bylo výslovně konstatováno, že se jedná o veřejnoprávní smlouvu.  

Na rozdíl od vztahů občanskoprávních, ve kterých jsou jejich účastníci v rovném 

postavení, při uzavírání smlouvy o poskytnutí podpory stanoví podmínky poskytnutí 

podpory poskytovatel a smluvní volnost příjemce podpory spočívá v možnosti tyto 

podmínky akceptovat nebo odmítnout. Výše uvedenému odpovídají i závěry 

obsažené v ustálené judikatuře Nejvyššího správního soudu, podle které je 

poskytování dotací z veřejných rozpočtů činností spadající do oblasti veřejné 

správy, konkrétně do oblasti veřejných financí (viz rozsudky Nejvyššího správního 

soudu ze dne 19. 8. 2010, č. j. 2 As 52/2010-59, ze dne 28. 4. 2011, č. j. 1 As 

22/2011-64, nebo ze dne 17. 1. 2013, č. j. 7 As 173/2012-44). Právní vztah vzniklý 

poskytnutím podpory je tedy veřejnoprávním vztahem (srov. i usnesení zvláštního 

senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2010, č. j. Konf 14/2010-8, 

publikováno pod č. 2115/2010 Sb.). 

Smlouva o poskytnutí podpory ze státních prostředků je svým charakterem 

smlouvou veřejnoprávní. Ustanovení § 17 rozpočtových pravidel dokonce 

předpokládá uzavírání dohod o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem a žadatelem 

s poukazem na zvláštní předpis.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

595 MV K § 25 odst. 2 písm. d): 

Způsob ověření dosažení přepokládaných výsledků je součástí Metodiky hodnocení 

výsledků výzkumných organizací, tj. naplněním definičních charakteristik 

jednotlivých typů výsledků, a proto požadujeme vypustit slova „…způsob ověření 

Akceptováno 
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jejich dosažení,…“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

596 MV K § 25 odst. 2 písm. o): 

Řešení sporů z veřejnoprávních smluv upravuje § 141 správního řádu, požadujeme 

proto písm. o) vypustit. Tuto připomínku vztahujeme též k § 39 odst. 3.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 

597 MV K § 25 odst. 4: 

Vedle části páté správního řádu je právní úprava veřejnoprávních smluv obsažena i 

v celé řadě dalších právních předpisů, ke kterým je úprava ve správním řádu v 

pozici lex generalis. Chybí-li tedy úprava ve speciálním zákoně, subsidiárně se 

použije správní řád. Použití občanského zákoníku pak předpokládá § 170 správního 

řádu až v situaci, kdy chybí úprava v samotném správním řádu. Na základě výše 

uvedeného požadujeme odstavec 4 vypustit.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 

598 MV K § 25 odst. 8: 

Nepokládáme za účelné, aby zákonná úprava byla takto detailní. Domníváme se, že 

uvedené povinnosti systematicky patří do smlouvy o poskytnutí podpory a nikoliv 

do zákona, a proto požadujeme odstavec 8 vypustit.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 

599 MV K § 30 odst. 1 písm. k): Akceptováno 
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V zájmu zachování alespoň základní přehlednosti zadávací dokumentace 

požadujeme písmeno k) vypustit. Je třeba si uvědomit, že existuje řada modifikací 

smluv a rozhodnutí v závislosti na počtu a postavení příjemců v rámci řešení 

projektu, a proto není účelné je všechny zveřejňovat.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

600 MV K § 34: 

1. Česká republika jako jedna z několika málo evropských zemí aktivně podporuje 

bezpečnostní a obranný výzkum. Při jeho podpoře se využívá forma veřejné 

zakázky  

i veřejné soutěže. Je běžným standardem jak v Evropské unii, tak v jednotlivých 

zemích, že je nakládání s výsledky tohoto výzkumu omezováno, a to s ohledem 

na jejich bezpečnostní citlivost, tj. zejména potenciální zneužitelnost (v páchání 

kriminality, vytváření protiopatření vůči bezpečnostním složkám, proliferace 

apod.). Agenda bezpečnosti výzkumného sektoru byla a je v České republice 

nedostatečně řešena a systematická úprava není ani předmětem tohoto návrhu. 

Je však nutné otevřít možnost poskytovatelům takto specializovaných podpor 

stanovit pravidla, vyhodnotit rizika a nakládání s výsledky podle předem 

daných pravidel omezit. Požadujeme proto vložit nový odstavec 5, který zní:  

„(5) Nakládání s výsledky, které by v případě zneužití mohly vést k znemožnění 

nebo omezení činnosti orgánu veřejné moci, ohrožení života a zdraví osob, 

majetku, životního prostředí nebo podnikatelského zájmu, pokud tyto výsledky 

nejsou utajovanými informacemi, lze ve veřejném zájmu omezit. Podmínky pro 

určení rozsahu omezení stanoví poskytovatel v zadávací dokumentaci.“.  

2. Dle našeho názoru není důvod, proč by stát, který již jednou zaplatil výsledek 

formou dotace, si tento výsledek musel znovu kupovat za stejných podmínek 

jako jiní uživatelé. Požadujeme tedy do § 34 doplnit nový odstavec ve znění: 

„(X) K výsledkům výzkumu financovaného v plné výši z veřejných prostředků 

Akceptováno   
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zajistí příjemce organizačním složkám státu a územním samosprávným celkům 

bezplatný přístup.“.  

3. Stávající právní úprava vede k metodickým problémům při provádění 

majetkové evidence výsledků a následném zavádění výsledků do praxe a toho 

důvodu je nutno vyřešit vlastnictví výsledků veřejné zakázky. Přikláníme se 

k tomu, aby bylo v zákoně výslovně stanoveno, že u programů veřejných 

zakázek realizovaných poskytovatelem ve prospěch jiného správního úřadu 

platí, že převzetí do majetku státu zajišťuje ten, v jehož prospěch je zakázka 

realizována.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

601 MV K § 36 odst. 3: 

Požadujeme zaváděnou povinnost poskytovatele, která je novinkou oproti 

stávajícímu § 31 zákona č. 130/2002 Sb., z nějž jinak nyní navrhovaný § 36 vychází, 

zrušit. Ustanovení je totiž zmatečné, neboť je v kolizi s odstavcem 2, kde se stanoví 

lhůta nejméně 15 dnů před vyhlášením veřejné soutěže, zatímco v odstavci 3 je lhůta 

nejpozději 30 kalendářních dnů prakticky pro tutéž povinnost. Zároveň je 

harmonogram vyhlašování veřejných soutěží povinnou součástí programu, který 

ministerstvo validuje před jeho předložením vládě a následně jej schvaluje vláda a 

jde tedy o běžně veřejně dostupnou informaci.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno   

Původní odstavec 3 byl zrušen bez 

náhrady. 

602 MV K § 38: 

1. Kontrola upravená v § 38 je „kontrolou“ plnění povinností nepodřízených osob 

ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). To platí jak pro 

kontrolu finanční (§ 38 odst. 3), tak pro kontrolu věcnou (§ 38 odst. 1 a 2). 

Kontrolní řád je obecným právním předpisem na úseku kontroly ve veřejné 

správě, který se na základě principu subsidiarity použije na kontrolní postupy 

Neakceptováno   
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orgánů veřejné moci spadající do působnosti tohoto zákona, aniž by na něj 

muselo být ve zvláštním předpise odkázáno (srov. § 1 kontrolního řádu, které 

upravuje působnost tohoto zákona). To neplatí, pokud zvláštní právní předpis 

výslovně stanoví, že se na jím upravené „kontrolní postupy“ kontrolní řád 

nepoužije. V takovém případě je zapotřebí, s odkazem na čl. 2 odst. 3 Ústavy, 

aby tento zvláštní právní předpis stanovil vlastní procesní pravidla.  

Požadujeme tedy vyjasnit vztah navrhované § 38 ke kontrolnímu řádu, přičemž 

případné odchylky od kontrolního řádu by měly být minimální, odůvodněny 

specifickým předmětem a účelem kontroly.  

2. V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme, že § 38 odst. 1 stanoví, že 

povinností příjemce je tuto kontrolu umožnit, nicméně, povinnost součinnosti 

„kontrolované osoby“ (§ 1 odst. 1 kontrolního řádu) a „povinné osoby“ [§ 5 

odst. 2 písm. a) kontrolního řádu] je rovněž upravena obecným právním 

předpisem, a to  § 10 odst. 2 a 3 kontrolního řádu. Ustanovení § 38 odst. 1 je 

tedy do určité míry duplicitní s ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu, 

neboť smyslem obou ustanovení je uložit povinnost příjemci (v terminologii 

kontrolního řádu „kontrolované osoby“) poskytovat kontrolnímu orgánu 

součinnost při výkonu kontroly. Odchylně od kontrolního řádu se však upravuje 

okruh povinných osob, neboť povinnost součinnosti dle § 38 odst. 1 návrhu se 

má  týkat pouze „příjemce“ a nikoli dalších osob [srov. § 10 odst. 3 ve spojení s 

§ 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu]. V důsledku uplatnění pravidla lex 

specialis derogat legi generalise použije výlučně norma obsažená v § 38 odst. 

1 návrhu. S ohledem na uvedené doporučujeme zvážit úpravu tohoto 

ustanovení. V případě, že se zvláštní právní úprava nemá odchylovat od úpravy 

stanovené v kontrolním řádu, je vhodné „přenechat“ řešení pravidel postupu při 

výkonu kontroly obecné právní úpravě (tj. zvláštní právním předpisem vůbec 

neregulovat). Jestliže je cílem návrhu pravidlo obsažené v obecné právní normě 

(v tomto případě povinnost součinnosti) doplnit, specifikovat atp. z důvodu 

předejití výkladovým nejasnostem, doporučujeme, aby zvláštní úprava 

předmětnou otázku řešila komplexně a zároveň bylo odkázáno na příslušná 

ustanovení kontrolního řádu, která jsou takovou zvláštní právní úpravou 
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modifikována, a jejich použití výslovně vyloučila.  

3. Požadujeme z odstavce 1 vypustit slova „čerpání a využívání podpory“. 

Navrhovaný zákon zavádí dva režimy kontroly (finanční a věcnou), je 

zapotřebí, aby byly oba režimy vůči sobě jednoznačně vymezeny.  

4. S ohledem na obvyklou úpravu regulace kontrolní činnosti poskytovatele 

požadujeme ustanovení přepracovat do níže uvedené podoby: 

„(2) Kontrola podle odstavce 1 se provádí minimálně vždy po ukončení řešení 

projektu nebo nejméně jedenkrát během pěti let poskytování institucionální 

podpory. Poskytovatel provádí další kontrolní činnost podle vlastního uvážení a 

v souladu s vnitřními předpisy.“. 

5. Ohledně odstavce 3 upravujícího finanční kontrolu připomínáme existenci 

vládního návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí (sněmovní tisk č. 

1001), který by měl stávajícího zákon o finanční kontrole nahradit.  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

603 MV K § 39 odst. 5: 

V § 39 je oproti stávajícímu § 14 zákona č. 130/2002 Sb., jenž je jinak do značné 

míry do nové právní úpravy přebírán, doplněna výslovná úprava postupu v případě 

odsouzení příjemce. To však vyvolává otázku, jaké bude mít následky, když 

příjemce přestane splňovat jiné důležité podmínky podle § 21 odst. 2 a § 26 odst. 2 

(např. pozbytí příslušného oprávnění k činnosti nebo úpadek).  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno  

604 MV K § 44: 

Na základě argumentace obsažené již v zásadní připomínce k § 14 požadujeme 

doplnit v souvislosti se zřízením nového Ministerstva pro výzkum a vývoj doplnit § 

12 odst. 1 kompetenčního zákona o odpovídající roli Ministerstva vnitra v oblasti 

Akceptováno  
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bezpečnostního výzkumu:  

Nové ustanovení § 12 odst. 1 písm. p) by mohlo znít: „p) výzkum, vývoj a inovace 

v oblastech ochrany obyvatelstva, krizového řízení, veřejného pořádku a vnitřní 

bezpečnosti [tedy bezpečnostní výzkum – k terminologii viz poznámka u 

připomínky k § 14].“.“.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

605 MV K důvodové zprávě: 

1. Důvodová zpráva je tvořena částí obecnou (obsahující závěrečnou zprávu 

z hodnocení dopadů regulace a zprávou z hodnocení dopadů rizik) a částí 

zvláštní. Podle čl. 9 Legislativních pravidel vlády není možné obecnou část 

důvodové zprávy nahradit zprávou RIA či CIA. Požadujeme tedy důvodovou 

zprávu obsahově upravit, aby odpovídala zejména požadavkům čl. 9 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády. Postrádáme například zhodnocení dopadů 

návrhu na bezpečnost nebo obranu státu.  

2. V důvodové zprávě, v kapitole 3.1.3, je uvedeno, že organizační struktura 

nového ministerstva bude odpovídat standardní podobě menšího 

ministerstva, a to s obdobnými parametry pro počty systemizovaných míst 

jaké platí pro Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo kultury podle 

nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu. 

To by v tomto případě znamenalo změnu tohoto nařízení vlády 

(problematika minimálního počtu systemizovaných míst v sekci a odboru).  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 

606 MV K § 1: 

Část ustanovení § 1, konkrétně slova „s cílem dlouhodobé stabilizace a rozvoje 

systému podpory výzkumu, vývoje a inovací a s ohledem na společenský, 

ekonomický a kulturní význam“, podle našeho mínění postrádá normativní povahu a 

Akceptováno 
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jedná se spíše o deklaraci záměrů předkladatele. Odkazujeme tedy na čl. 39 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády, podle nějž by právní předpis měl obsahovat pouze 

ustanovení normativní povahy. Doporučující připomínka 

607 MV K § 2 písm. w) bodu 1: 

Jsme si vědomi, že poznámky pod čarou nejsou normativní, přesněji závaznou 

součástí pravidla chování a jsou pouhou legislativní pomůckou, která nemůže být 

závazným pravidlem pro výklad právního předpisu a stanovení pravidel chování, 

nicméně v případě odkazu v předmětném ustanovení na sdělení Komise, nejsme 

přesvědčeni o přínosu tohoto odkazu, jestliže vlastní ustanovení hovoří o zákonu o 

vysokých školách. Doporučující připomínka 

Akceptováno   

608 MV K § 3 odst. 2 písm. f): 

V ustanovení se hovoří o „ministerstvu“, přičemž tato legislativní zkratka je 

zavedena až v § 7 odst. 1 návrhu, a proto doporučujeme předkladateli její přesun. 

Rovněž dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné přistoupit k formulační úpravě 

celého pododstavce, neboť postrádá logickou návaznost a zejména z dovětku „jehož 

podmínky upraví prováděcí předpis“ není zřejmé, k jaké skutečnosti se vztahuje. 

Doporučující připomínka 

Akceptováno   

609 MV K § 4 odst. 1 a 2: 

Dle stávající právní úpravy jsou koncepční dokumenty pro oblast vědy a výzkumu 

vytvářeny na období 4 až 6 let, v návrhu je nastavován časový úsek 7 let, aniž by 

bylo v důvodové zprávě uvedeno, z jakého důvodu dochází k prodloužení časového 

harmonogramu. Doporučujeme v důvodové zprávě rozvést důvody, které vedly 

k prodloužení lhůty. Také v této souvislosti připomínáme Metodiku střednědobých 

koncepcí schválenou vládou usnesením č. 10 dne 3. ledna 2001, která zavazuje 

Akceptováno   
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členy vlády postupovat podle této metodiky, přičemž střednědobé koncepce na 

základě tohoto dokumentu mají pokrývat období 6 let. Doporučující připomínka 

 

610 MV K § 5 odst. 2 písm. a): 

Neshledáváme důvod, proč by stanoviska k otázkám výzkumu, vývoje a inovací, 

která si vyžádá vláda, měla být podávána prostřednictvím Ministerstva pro výzkum 

a vývoj, a to obzvlášť za situace, kdy podle písmene b) může Vědecká rada České 

republiky vydávat z vlastní iniciativy doporučení vládě ke koncepčním otázkám. 

Doporučující připomínka 

Neakceptováno  

611 MV K § 5 odst. 2 písm. c):  

Dáváme na zvážení, zda by nebylo účelné, aby zpráva o činnosti Vědecké rady 

České republiky byla zpracovávána každoročně. Doporučující připomínka 

Akceptováno   

612 MV K § 5 odst. 2 písm. d):  

Ředitelé Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České 

republiky jsou vybíráni na základě zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, proto se 

domníváme, že kompetence vymezená v písmenu d) je nadbytečná. Z návrhu není 

zřejmé, jaké by byly případné důsledky nesouhlasu této instituce nebo neprojednání 

návrhu. Doporučující připomínka 

Akceptováno   

613 MV K § 6 odst. 1:  

1. Nově je ustavována Vědecká rada České republiky jakožto nezávislý a 

reprezentativní orgán pro oblast vědy. Není zřejmé, jaký charakter tato entita 

bude mít, tj. zda se jedná například o poradní orgán vlády, čemuž nasvědčují 

její kompetence uvedené v odstavci 2, či je záměr předkladatele jiný.  

Akceptováno   
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2. Postrádáme také stanovení požadavků na její členy, neboť s výjimkou záměru, 

aby šlo o především představitele výzkumu a významné osobnosti veřejného 

života, jakékoli předpoklady pro nominaci na členství v návrhu chybí.  

3. Dle důvodové zprávy mají mít oprávnění nominovat členy Vědecké rady České 

republiky ministr pro výzkum a vývoj, Poslanecká sněmovna a Senát. 

Normativní text však stanoví, že oprávnění nominovat mají vysoké školy, 

Akademie věd České republiky a další osoby zabývající se výzkumem, 

vývojem a inovacemi. Ustanovení je proto neurčité a zmatečné, doporučujeme 

je proto dopracovat, a to včetně vysvětlení, koho má předkladatel na mysli, 

když hovoří o „dalších osobách zabývajících se výzkumem, vývojem a 

inovacemi“.  

Doporučující připomínka 

614 MV K § 7 odst. 3 písm. d): 

Část věty za středníkem je nesrozumitelná, neboť na základě předchozího 

normativního textu nelze jednoznačně určit, jaké podrobnosti má prováděcí předpis 

vlastně stanovit. Doporučující připomínka 

Akceptováno   

615 MV K § 7 odst. 4 písm. a): 

Doporučujeme zvážit úpravu procesu jmenování členů grémia poskytovatelů jako je 

tomu v případě grémia příjemců podpory, neboť úprava je v navržené podobě 

nevyrovnaná. Doporučující připomínka 

Neakceptováno   

616 MV K § 8 odst. 1 a § 11 odst. 1 

Znění § 8 odst. 1 a § 11 odst. 1 nově zakotvuje Technologickou agenturu České 

republiky a Grantovou agenturu České republiky jako správní úřady, tedy vztahuje 

tyto správní úřady pod působnost zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Vzhledem 

k tomu, že někteří zaměstnanci vykonávající pracovní činnosti v těchto úřadech 

budou patrně nově převedeni do služebního poměru (obdobně jako byli do 

Akceptováno 
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služebního poměru převedeni zaměstnanci státní správy po 1. červenci 2015 

na základě přechodných ustanovení zákona o státní službě), doporučujeme doplnit 

do navrhovaného zákona přechodná ustanovení, která tuto situaci budou reflektovat. 

Doporučující připomínka 

617 MV K § 9 odst. 2 písm. a): 

Navrhujeme zpřísnění podmínek pro jmenování na vedoucího služebního úřadu 

například tak, aby bylo zákonem stanoveno, že ředitelem Grantové agentury České 

republiky může být osoba, která v uplynulých 8 letech splnila předpoklad nejméně 4 

leté praxe u poskytovatele podpory na výzkum, vývoj a inovace vykonávané na 

pracovním místě vedoucího zaměstnance nebo na služebním místě představeného 

atd. 

Obdobnou připomínku na praxi pak lze uplatnit i ve vztahu k § 12 odst. 2 písm. a). 

Doporučující připomínka 

Neakceptováno 

618 MV K § 9 odst. 3 a § 12 odst. 3 

Ustanovení pro účely jmenování ředitele Technologické agentury České republiky 

a Grantové agentury České republiky stanoví, že služební orgán je jmenuje po 

projednání ve Vědecké radě České republiky. V § 9 odst. 1 a § 12 odst. 1 

navrhovaného zákona je dále stanoveno, že výběr, jmenování a odvolání ředitele 

Technologické agentury České republiky a ředitele Grantové agentury České 

republiky se řídí zákonem o státní službě, pokud tento zákon nestanoví jinak. Podle 

§ 54 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, 

„vedoucího služebního úřadu jmenuje ten, o kom to stanoví zákon, na dobu v něm 

stanovenou, jinak na dobu neurčitou, a to na základě výsledku výběrového řízení“.  

Postup při výběru a jmenování ředitelů obou služebních úřadů tak sice bude 

Akceptováno 
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podléhat pravidlům stanoveným v zákoně o státní službě (z něhož jednoznačně 

vyplývá, že vedoucí služebního úřadu je jmenován v závislosti na výsledku 

výběrového řízení), avšak ze znění navrhovaného zákona není zcela jasná role 

Vědecké rady České republiky, zejména není zřejmé, zda je zamýšleno, aby měla 

Vědecká rada České republiky v této otázce určitou (spolu)rozhodovací pravomoc 

(přičemž podotýkáme, že ze  znění navrhovaného zákona tato pravomoc s ohledem 

na znění zákona o státní službě být odvozena nemůže), případně, zda by například 

měla provádět výběr vhodných uchazečů namísto výběrové komise. S ohledem na 

výše uvedené tedy doporučujeme upřesnit roli Vědecké rady České republiky při 

jmenování ředitele Technologické agentury České republiky a ředitele Grantové 

agentury České republiky. Doporučující připomínka 

619 MV K § 19 odst. 3 písm. g): 

Doporučujeme rozvést, jaké údaje „svědčící o naplnění definičních znaků“ má 

předkladatel na mysli, neboť stávající formulace je nejasná. Doporučující 

připomínka 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   

620 MV K § 19 odst. 5: 

V odstavci 5 je stanoveno, že žádost o zápis musí být doložena listinnými doklady 

prokazujícími skutečnosti, které mají být do seznamu zapsány, a listinami, které se 

zakládají ve sbírce listin, která je součástí seznamu. Listinné doklady prokazující 

skutečnosti, které mají být do seznamu zapsány, jsou zároveň listinami, které se 

zakládají ve sbírce listin. Doporučujeme proto větu „a listinami, které se zakládají 

ve sbírce listin, která je součástí seznamu“ vypustit. Doporučující připomínka 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   

621 MV K  § 19 odst. 6: 

Doporučujeme slova „v elektronické podobě“ bez náhrady vypustit z důvodu 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   
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nadbytečnosti. Skutečnost, že dané údaje budou zveřejňovány v elektronické 

podobě, vyplývá z použití slovního spojení „způsobem umožňujícím dálkový 

přístup“. Doporučující připomínka 

622 MV K § 19 odst. 9: 

Doporučujeme lhůtu pro oznámení změn údajů prodloužit na 30 dnů ode dne, kdy se 

organizace o takové změně dozví. Doporučující připomínka 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   

623 MV K § 21 odst. 2:  

Doporučujeme zpřesnit vyjádření podmínek poskytnutí institucionální podpory a za 

tímto účelem v první větě za slova „poskytnuta příjemci, který“ doplnit slova „je 

výzkumnou organizací a současně“. Doporučující připomínka 

Akceptováno   

624 MV K § 21 odst. 3: 

Doporučujeme vyjasnit, zda se má jednat (1) o rozhodnutí o poskytnutí 

institucionální podpory nebo o rozhodnutí uzavření výkonnostní smlouvy anebo o 

(2) o rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory nebo o uzavření výkonnostní 

smlouvy (tedy k čemu se vztahuje výraz „rozhodne“). Doporučující připomínka 

Vysvětleno 

Rozpočtová pravidla umožňují 

poskytovat dotace na základě dohod, 

tj. nikoli výlučně na základě 

rozhodnutí. Využití dohody o 

poskytnutí dotace je podmíněna tím, 

že tuto možnost stanoví zvláštní právní 

předpis. V daném případě je tato 

možnost zakotvena v § 17 návrhu 

zákona. Ustanovení § 17 odst. 1 

přitom předjímá obě možné formy (viz 

obrat: „…  je poskytována právnickým 

osobám na základě rozhodnutí nebo 

smlouvy o poskytnutí dotace“), je tak 
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ponecháno na vůli příslušného 

poskytovatele, jakou formu aktu o 

poskytnutí podpory zvolí. 

625 MV K § 21 odst. 4: 

Doporučujeme za slova „ve výkonnostní smlouvě“ doplnit slova „nebo v rozhodnutí 

o poskytnutí institucionální podpory,“. Doporučující připomínka 

Akceptováno  

626 MV K § 35 odst. 1: 

V souladu se stávající legislativní praxí doporučujeme v daném ustanovení výslovně 

uvést, kdo je správcem a kdo provozovatelem informačního systému výzkumu, 

vývoje a inovací. Dle § 2 písm. c) a d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, je správce 

informačního systému veřejné správy subjekt, který podle zákona určuje účel a 

prostředky zpracování informací a za informační systém odpovídá; provozovatelem 

informačního systému veřejné správy je pak subjekt, který provádí alespoň některé 

informační činnosti související s informačním systémem (pozn. provozovatel 

informačního systému veřejné správy je fakultativní subjekt). Doporučující 

připomínka 

Akceptováno   

Viz § 34 odst. 3. 

627 MV K § 38 odst. 3: 

Doporučujeme nastavit větší intenzitu provádění kontrol, a tedy slova „nejméně 

u 5 %“ nahradit slovy „nejméně u 10 %“. Doporučující připomínka 

Neakceptováno   

628 MV K § 40 odst. 1: 

Doporučujeme revidovat poslední větu tohoto ustanovení, neboť odkazy jsou zjevně 

chybné. Ustanovení § 13 se totiž týká technologické agentury České republiky a § 

Akceptováno   
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17 a 23 upravují pouze nástroje institucionální a účelové podpory, avšak použití 

dalších paragrafů týkajících se těchto podpor vyloučeno není. Doporučující 

připomínka 

629 MV K § 40 odst. 2 a 3: 

Ministerstvo by se mělo vyjadřovat ke krajským koncepcím výzkumu, vývoje  

a inovací, kdy by měl být zejména posuzován soulad této koncepce s Národní 

politikou výzkumu, vývoje a inovací. Obdobně by měly být posuzovány i programy 

výzkumu, vývoje a inovací. Postrádáme účinný nástroj, jehož prostřednictvím 

ministerstvo zajistí, aby tyto dokumenty nebyly v rozporu s Národní politikou 

výzkumu, vývoje a inovací, jak o tom hovoří komentář k tomuto ustanovení ve 

zvláštní části důvodové zprávy. Doporučující připomínka 

Neakceptováno 

Vzhledem k samosprávnosti územních 

samosprávných celků to zřejmě zajistit 

nelze. 

630 MV K § 41 odst. 5: 

Doporučujeme zvážit, zda by návrh neměl závazným způsobem stanovit časový 

horizont, v němž by měla být ustavena Vědecká rada České republiky. 

Doporučující připomínka 

Neakceptováno 

631 MV K § 47 a 49: 

V těchto přechodných ustanoveních je na jednu stranu stanoveno, že řízení zahájená 

do konce roku 2017 se dokončí podle dosavadní právní úpravy, tedy i dle 

dosavadního rozložení kompetencí. K přesunu pracovníků a majetku na nové 

Ministerstvo pro vědu a výzkum by však mělo dojít až v polovině roku 2018. Není 

tedy zřejmé, kdo bude za toto ministerstvo vyřizovat nová řízení, zahájená od 

začátku roku 2018, stejně jako kdo na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

dokončí řízení neuzavřená do poloviny roku 2018. 

V důvodové zprávě ostatně zcela chybí komentáře k těmto ustanovením i ustanovení 

Neakceptováno 

Je navrženo 6ti měsíční přechodné 

období, během kterého by MŠMT 

mělo dokončit probíhající řízení. 

Řízení zahájená během přechodného 

období by měla být vedena MVV, tj. 

dle nových kompetencí. Vedení řízení 

by mělo být zajištěno vlastními 

kapacitami MVV, tj. novými 
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o nabytí účinnosti, není tedy zřejmý záměr předkladatele ohledně přechodu na 

novou právní úpravu. Doporučující připomínka 

zaměstnanci resortu. 

632 MV Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

Doporučujeme návrh zákona podrobit důsledné legislativně technické revizi, neboť 

v předložené podobě vykazuje v této oblasti velké množství vážných nedostatků. 

Z nich upozorňujeme zejména na to, že: 

• odkaz na zvláštní právní předpis doplněný poznámkou pod čarou by měl být 

s ohledem na čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády používán pouze zcela 

výjimečně, neboť nemá normativní povahu, a tedy ve skutečnosti nevyjasňuje, 

na jakou právní úpravu je odkazováno; 

• není žádoucí kombinovat zavedení definice a legislativní zkratky, jak tomu 

dochází na mnoha místech § 2. Pokud je třeba (či je vhodné) použít kratší název 

daného institutu, měl by takto zkráceně být nazván přímo zaváděný pojem; 

• podle čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády se legislativní zkratka 

v normativním textu umisťuje za slovním spojením, které nahrazuje, nikoli až 

za textem popisujícím pojem, jehož označení je zkracováno (viz např. § 4 odst. 

1 návrhu); 

• podle čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády by v paragrafu nemělo být 

obsaženo více jak 6 odstavců 

• poznámkový aparát je třeba podrobit revizi a přizpůsobit jej pravidlům daným 

čl. 47 Legislativních pravidel vlády;  

• není vhodné přebírat dikci ustanovení stávajícího zákona č. 130/2002 Sb., neboť 

ta již v mnoha směrech neodpovídá Legislativním pravidlům vlády ani dalším 

zvyklostem při tvorbě právních předpisů. Totéž platí do určité míry i pro 

novelizované pasáže zákona č. 341/2005 Sb. 

Akceptováno 

633 MV K § 2 písm. a): 

Navrhujeme zkratku „ČR“ nahradit slovy „České republiky“. 

Akceptováno   
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634 MV K § 2 písm. b): 

Doporučujeme text písmene b) zakončit čárkou. 

Akceptováno   

635 MV K § 3 odst. 2 písm. f): 

Pro nadbytečnost navrhujeme odstranit čárku před slovem „zahrnující“ 

Akceptováno   

636 MV K § 7 odst. 4 písm. a): 

Navrhujeme zaměnit tečku před slovy „v němž“ za čárku. 

Akceptováno   

637 MV K § 14 odst. 3 písm. a): 

Slovo „pravidel“ navrhujeme psát s malým počátečním písmenem a text ustanovení 

doporučujeme ukončit čárkou, nikoliv tečkou. 

Akceptováno 

638 MV K § 15 odst. 3 písm. b): 

V návaznosti na čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády navrhujeme odkaz na 

jiný odstavec uvést ve tvaru „odstavce 4“. 

Akceptováno   

639 MV K § 17 odst. 1: 

Z dikce poslední věty není zřejmé, podle jaké právní úpravy by se mělo přiměřeně 

postupovat. 

Akceptováno jinak 

Text byl celkově upraven. 

640 MV K § 19 odst. 9: 

S ohledem na čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády navrhujeme číslovku 

vyjádřit arabským číslem. Tuto připomínku vztahujeme též k § 32 odst. 3. 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



245 
 

641 MV K § 21 odst. 5: 

Doporučujeme opravit chybný odkaz, kdy správně by mělo jít o § 3 odst. 2 písm. d). 

Akceptováno   

642 MV K § 21 odst. 6: 

Doporučujeme lhůty uvedené v tomto ustanovení sjednotit, neboť postrádáme 

důvod, proč se na jednom místě hovoří o 60 dnech a v následující větě pak o 60 

kalendářních dnech. 

Akceptováno   

Sjednoceno na „kalendářních“. 

643 MV K § 24 odst. 3 písm. j): 

Upozorňujeme na dvojité označení pododstavce písmenem j). 

Akceptováno 

644 MV K § 25 odst. 2 písm. g), h) a i): 

Doporučujeme normativní text ve zmíněných pododstavcích jazykově navázat na 

návětí odstavce 2. 

Akceptováno 

645 MV K § 25 odst. 6: 

Domníváme se, že poslední věta by měla obsahovat odkaz na odstavec 5, který 

upravuje postup při uzavírání smlouvy o poskytnutí podpory s více příjemci. 

Akceptováno 

646 MV K § 26 odst. 2 písm. b): 

Opětovně upozorňujeme na dvojité označení pododstavce stejným písmenem. 

Akceptováno 

647 MV K § 29 odst. 4 písm. d): 

Navrhujeme text písmene d) zakončit tečkou, přičemž tuto připomínku vztahujeme 

též k § 30 odst. 1 písm. k) 

Akceptováno  
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648 MV K § 32 odst. 8: 

V souladu s obvyklou legislativní praxí navrhujeme slovo „webových“ nahradit 

slovem „internetových“. 

Akceptováno   

649 MV K § 36 odst. 1: 

Odkaz na konci textu tohoto ustanovení by měl i s ohledem na jeho předobraz v § 31 

odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. směřovat k § 35 odst. 3. 

Akceptováno   

Správný odkaz je na § 34 odst. 3, tj. na 

výběr technických prostředků, 

datových prvků, číselníků, … 

650 MV K § 39 odst. 2: 

Ustanovení přebírá dikci z § 14 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., v němž však 

formulace „podle zákona o veřejné podpoře“ vznikla v době platnosti zákona č. 

59/200 Sb., o veřejné podpoře. Ten však byl nahrazen zákonem č. 215/2004 Sb. 

s jiným názvem, a proto je třeba odkaz přeformulovat. 

Akceptováno   

651 MV K § 39 odst. 5: 

Pro nadbytečnost navrhujeme odstranit čárku před slovy „bodu 1“. 

Akceptováno   

652 MV K § 40 odst. 3: 

V odstavci 3 se hovoří o „návrhu programu“ a dále také jen o „návrhu“, 

doporučujeme proto terminologii sjednotit. 

Akceptováno jinak 

653 MV K § 47 odst. 5 

Upozorňujeme, že u data „30. června“ absentuje letopočet. 

Akceptováno 

654 MV K poznámce pod čarou č. 21: Akceptováno 
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Postrádáme vztah § 21 odst. 6 k zákonu č. 106/1999 Sb., doporučujeme tedy odkaz 

v poznámce pod čarou přehodnotit. 

Všechny poznámky pod čarou byly 

revidovány. 

655 MZ K § 2 písm. b), § 17 odst. 1, § 21 odst. 3 a 4 a § 41 odst. 6: 

Domníváme se, že tzv. výkonnostní smlouva nebude mít oporu v novelizovaném 

zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Novela tohoto zákona, která 

byla dne 22. 3. 2017 schválena vládou, jasně říká, že se budou v případě 

poskytování dotací vydávat pouze rozhodnutí a nikoliv smlouvy. To samé obsahuje i 

správní řád, který se bude u poskytování dotací aplikovat. 

Informace o „výkonnostní smlouvě“ je dále obsažena v § 17 odst.  1, § 21 odst. 3 a 4 

a v § 41 odst. 6. 

Požadujeme zpřesnit navrhovanou právní úpravu, aby bylo zřejmé, jak mají subjekty 

poskytující dotace postupovat, a vyjasnit tak zejména vztah k dotčeným zákonům. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak   

Byl ponechán institut výkonnostní 

smlouvy, ale byl nahrazen její 

občanskoprávní charakter.  

656 MZ K § 2 písm. e): 

Aplikovaný výzkum je v Rámci pro státní podporu, výzkumu a vývoje [Sdělení 

Komise (2014/C 198/01), bod 15. e)] definován jinak, než je uvedeno v § 2 písm. e): 

„aplikovaným výzkumemse rozumí průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo 

jejich kombinace“ 

Chybí zde definice průmyslového výzkumu dle nařízení Komise EU č. 651/2014, 

která zní takto: 

„průmyslovým výzkumem se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření 

zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, 

postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů 

Akceptováno   

Vyřešeno odkazem na přímo 

použitelný předpis EU. 
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nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat 

výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným 

rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné 

pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie;“ 

Požadujeme, aby v navrhovaném znění zákona byly odstraněny terminologické 

rozpory mezi navrhovanou právní úpravou a nařízením Komise EU č. 651/2014 

včetně výše uvedeného Sdělení Komise. 

Tato připomínka je zásadní. 

657 MZ K § 2 písm. o): 

Dovolujeme si vyjádřit pochybnost nad tím, zda je vůbec reálné připravit program 

na základní výzkum, tj. definovat, co se bude v základním výzkumu zkoumat. 

Dosud programy na základní výzkum nebyly. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno  

658 MZ K § 2 písm. t): 

Domníváme se, že tato definice nepřesně přebírá znění nařízení Komise EU č. 

651/2014, které hovoří o „organizaci pro výzkum a šíření znalostí“, nikoliv o 

„výzkumné organizaci“. V § 19 se pak návrh zákona odvolává na definiční znaky 

organizace pro výzkum a šíření znalostí. V tomto smyslu požadujeme, aby v návrhu 

zákona došlo ke sjednocení terminologie nebo vyjasnění vztahu těchto pojmů 

(„výzkumná organizace“ nebo „organizace pro výzkum a šíření znalostí“). 

Sjednocení je nutné rovněž u spojení „hlavní cíl“ vs. „hlavní činnost“, které bylo 

uváděno v připravovaném nařízení vlády o zápisu do seznamu výzkumných 

organizací. Rovněž je zde uveden „aplikovaný výzkum“ a nikoliv „průmyslový“. 

Akceptováno   

Řešeno odkazem na přímo použitelný 

právní předpis. 
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Přesná definice dle nařízení komise EU č. 651/2014 je tato: 

„organizací pro výzkum a šíření znalostí“ se rozumí subjekt (např. univerzita nebo 

výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti 

inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum) bez 

ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) 

nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní 

výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky 

těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vykonává-li tento 

subjekt rovněž hospodářské činnosti, je třeba o financování, nákladech a příjmech 

souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou 

uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, například jako podílníci nebo 

členové, nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl;“ 

Neboť nařízení je přímo aplikovatelné, požadujeme vypustit z návrhu definice slova: 

„zřízený podle veřejného nebo soukromého práva bez ohledu na jeho právní 

postavení nebo na způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle 

základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto 

činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí“ 

Tato připomínka je zásadní. 

659 MZ K § 2 písm. w) bod 4: 

Není nám jasné, proč se zde hovoří pouze o doplňkových nákladech vysokých škol. 

Doplňkové náklady mohou mít dle dosavadní praxe všichni příjemci. Navrhujeme 

z textu vypustit spojení „vysokých škol“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   
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660 MZ K § 2 písm. k): 

Není zcela zřejmé, o jakém ministerstvu se v tomto písmenu hovoří. Stejně tak jako 

v § 2 písm. l), n), r) a § 3 odst. 2 návrhu. Legislativní zkratka pro Ministerstvo pro 

výzkum a vývoj je uvedena až v § 7. Požadujeme provést úpravu textu. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno  

661 MZ K § 5 odst. 1: 

Máme za to, že z uvedeného znění není zřejmé ukotvení ani povaha Vědecké rady 

ČR. Je tím myšleno, že Vědecká rada ČR bude poradním orgánem Vlády ČR, nebo 

zamýšleného Ministerstva pro výzkum a vývoj?  Postavení Vědecké rady ČR 

vnímáme z uvedeného ustanovení jako nekoncepční a nejasné,  proto požadujeme 

provedení úpravy textu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

662 MZ K § 5 odst. 2 písm. a): 

Požadujeme upřesnit, jaká stanoviska bude Vědecká rada ČR vydávat. Stanoviska 

dle § 7 odst. 2 písm. c) má vydávat Ministerstvo pro výzkum a vývoj. Znamená to, 

že budou nutná stanoviska jak Vědecké rady ČR, tak Ministerstva pro výzkum a 

vývoj? 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno   

663 MZ K § 6 odst. 1: 

Z uvedeného znění § 6 nevyplývá, zda a jakým způsobem bude činnost Vědecké 

rady ČR upravena. Požadujeme doplnit informace o tom, co upraví např. statut a 

jednací řád Vědecké rady ČR a rovněž i zodpovědnost konkrétních subjektů za 

Akceptováno   
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vydání a aktualizaci příslušných předpisů. Dále doporučujeme lépe vymezit možné 

kandidáty na funkci, např. slovy „všeobecně uznávaní odborníci z oblasti základního 

a aplikovaného výzkumu“ a sousloví „významné osobnosti veřejného života“ 

vypustit pro neurčitost. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

664 MZ K § 6 odst. 2: 

Slovo „dvě“ nahradit číslicí „2“ dle čl. 43 odst. 1 LPV. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno  

665 MZ K § 6 odst. 3: 

Požadujeme rozšířit zánik členství o další důvody zániku, které jsou u veřejných 

funkcí standardní: 

• dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl odsouzen pro trestný čin 

spáchaný úmyslně nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, 

• dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl omezen ve svéprávnosti, 

• smrtí nebo dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl prohlášen za mrtvého, 

• jeho zdravotní stav mu nedovoluje řádně vykonávat povinnosti. 

Pokud jde o odvolání, domníváme se, že kromě 1 roku neúčasti mohou v úvahu 

připadat i další, třeba i závažnější důvody odvolání, např. porušení akademických 

hodnot (plagiátorství) a navrhujeme zvážit rozšíření možnosti odvolání. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
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666 MZ K § 7 odst. 1: 

S ohledem na zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a Vámi navrhovanou 

změnu tohoto zákona (nový § 19a), doporučujeme tento odstavec pro duplicitu 

vypustit. 

Pokud by nebylo vyhověno, navrhujeme termín „ústřední správní úřad“ nahradit 

termínem „ústřední orgán státní správy“, aby navrhovaná právní úprava nebyla 

v rozporu s terminologií užívanou v zákoně č. 2/1969 Sb. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno   

667 MZ K § 7 odst. 2 písm. c): 

Analogicky k zásadní připomínce č. 8 požadujeme upřesnit, jaká stanoviska bude 

zamýšlené Ministerstvo pro výzkum a vývoj vydávat, když stanoviska ve věcech 

výzkumu a vývoje má vydávat i Vědecká rada ČR?  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Vysvětlení je uvedeno v § 5 písm. a) a 

b) a v § 7 odst. 2 písm. c). Vědecká 

rada ČR může tedy vydat jakékoliv 

stanovisko a prezentovat svůj 

nezávislý pohled i mimo rozsah daný 

§ 5 odst. 2 písm. a). To ministerstvo 

udělat nemůže. 

668 MZ K § 7 odst. 2 písm. d): 

Požadujeme upravit znění tak, aby bylo zřejmé, co předkladatel míní pojmem 

„základní koncepční dokument“, když v § 4 jsou definovány pouze „koncepční 

dokumenty“, přičemž ani jeden z nich není označen jako základní.  

Dále požadujeme vysvětlení, proč by mělo být nutné provádět hodnocení 

koncepčních dokumentů každý rok. Podklady zřejmě budou muset připravovat 

poskytovatelé. Dosud probíhalo hodnocení jednou po dobu trvání dokumentu (cca 

po třech letech), a pak po uplynutí platnosti dokumentu. V této souvislosti je nutné 

Akceptováno částečně   

Upraven text § 5 odst. 2 písm. a) – 

vypuštěno slovo „základních“. V § 4 

odst. 1 jsou tyto dokumenty náležející 

do Národní politiky výzkumu, vývoje 

a inovací uvedeny. 
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poukázat na související neúměrné navýšení administrativy spojené s navrhovanou 

právní úpravou. 

Tato připomínka je zásadní. 

669 MZ K § 7 odst. 2 písm. g): 

Požadujeme upravit znění tak, aby bylo zřejmé, co je myšleno „obecnými 

podmínkami“ pro poskytování institucionální podpory. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak  

Text vypuštěn.   

670 MZ K § 7 odst. 3 písm. b): 

Požadujeme upravit znění tak, aby bylo zřejmé, zda Ministerstvo pro výzkum a 

vývoj bude za hodnocení programů zodpovídat nebo ho koordinovat či metodicky 

zastřešovat, ale hodnocení programů jako takové budou i nadále provádět jednotliví 

poskytovatelé, jako tomu bylo dosud s tím, že Ministerstvo pro výzkum a vývoj 

bude spíše hodnotit výsledky ukončených programů. Bude takové hodnocení stále 

probíhat podle tzv. „Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a 

výsledků ukončených programů“? 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak   

671 MZ K § 7 odst. 3 písm. i): 

Požadujeme upravit znění tak, aby bylo zřejmé, zda bude podle návrhu zákona 

zmocněno udělovat ocenění za mimořádné výsledky výzkumu, vývoje a inovací 

pouze Ministerstvo pro výzkum a vývoj nebo i ostatní poskytovatelé, jako tomu 

bylo dosud. Požadujeme rovněž v této souvislosti uvést, co bude se stávající Cenou 

předsedy RVVI, kvůli které se v roce 2015 měnilo nařízení vlády č. 71/2013 Sb. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

Doplněno nové písmeno g). 
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672 MZ K § 7 odst. 3 písm. k): 

Analogicky k zásadní připomínce č. 7 požadujeme upřesnit, jaké je ukotvení 

Vědecké rady ČR – zda má být orgánem Vlády ČR, nebo zamýšleného Ministerstva 

pro výzkum  

a vývoj, které má podle navrhovaného ustanovení § 7 odst. 3 písm. k) odpovídat za 

organizační a administrativní zajištění činnosti Vědecké rady ČR.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno  

Vysvětleno v důvodové zprávě. 

 

673 MZ K § 7 odst. 4: 

Navrhujeme uvést, jak velké bude grémium poskytovatelů a grémium příjemců 

podpory a jakým způsobem budou vybíráni. Podotýkáme v této souvislosti, že např. 

příjemců podpory jsou řádově desítky, resp. stovky. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno   

674 MZ K § 7 odst. 5 písm. e): 

Doporučujeme zvážit možnost, aby si uvedené agentury programy připravovaly 

samy a role zamýšleného Ministerstva pro výzkum a vývoj by byla v tomto smyslu 

jen jako metodická. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno   

675 MZ K § 17 odst. 2: 

V uvedeném znění chybí ustanovení umožňující poskytnutí institucionální podpory 

na věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací. 

Požadujeme provést úpravu textu, ze které bude zřejmé, z jakých prostředků bude 

věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací 

hrazeno. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

Viz § 3 odst. 2 písm. e) a § 17 odst. 2 

písm. f). 

676 MZ K § 17 odst. 2 písm. a): 

Není zřejmé, o jaké cíle organizace se jedná. Je to pouze hlavní cíl, jak o něm hovoří 

nařízení Komise EU č. 651/2014 v rámci definice „organizace pro výzkum a šíření 

znalostí“? V tomto smyslu požadujeme, aby v navrhovaném návrhu zákona došlo 

Vysvětleno 

Odstavec 2 písm. a) uvádí pouze 

„rozvoj výzkumné organizace 

v souladu s koncepcí …“. Je zcela 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



255 
 

ke sjednocení terminologie. 

Tato připomínka je zásadní. 

mimo pochybnost, že institucionální 

podpora nemůže být poskytována na 

jiné cíle než ty, které jsou uvedeny v § 

18. Co je výzkumná organizace, je 

uvedeno v § 2 písm. u) odkazem na 

přímo použitelný předpis EU. 

677 MZ K § 18: 

Na konci poslední věty je písmeno „a“, které navrhujeme odstranit. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno   

678 MZ K § 19 odst. 9: 

Navrhovaná lhůta sedmi dnů pro oznámení o změně se v  mnoha případech jeví jako 

příliš krátká. Navrhujeme lhůtu pro oznámení adekvátně prodloužit s ohledem na 

složitost některých úkonů (např. v případě změn zřizovacích listin apod.). 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   

679 MZ K § 21 odst. 7: 

Ustanovení § 21 pojednává o institucionální podpoře, ovšem v ustanovení § 21 odst. 

7 ve větě druhé se hovoří o účelové podpoře. Požadujeme provést revizi textu a 

opravu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

680 MZ K § 32 odst. 4: 

Navrhujeme doplnit, i o návrh projektu doručený v rozporu s podmínkami v 

odstavci 3, jinak by sám o sobě ztratil význam, resp. by odstavec 3 a 4 byly v 

rozporu. Návrh projektu bude tedy vyřazen až po výzvě k odstranění nedostatků. 

Akceptováno  
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Tato připomínka je doporučující. 

681 MZ K § 32 odst. 10: 

Nerozumíme tomu, proč je zde tento odstavec, který se týká celé veřejné soutěže a 

nikoliv jen přijímání a hodnocení návrhů projektů. Navrhujeme jej zařadit do § 28. 

Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno   

682 MZ K § 49: 

Požadujeme uvést do souladu datum nabytí účinnosti v navrhovaném znění zákona 

(uvedeno 1. ledna 2018) a datum nabytí účinnosti zákona uvedené v důvodové 

zprávě na str. 1 (uvedeno 1. června 2018). 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

683 MZ K důvodové zprávě ohledně § 17 odst. 1: 

V důvodové zprávě k § 17 odst. 1 je uveden odkaz na § 23 odst. 4, tento však 

v návrhu chybí. Správný odkaz by měl být nejspíš na § 21 odst. 4. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

684 MZ K důvodové zprávě ohledně § 6 odst. 2: 

Požadujeme odůvodnit, proč má být členství ve Vědecké radě veřejnou funkcí ve 

smyslu čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a tedy i se všemi důsledky 

z toho plynoucími např. překážky dle § 201 zákona č. 262/2006 zákoníku práce. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 

685 MZ K důvodové zprávě ohledně  § 26 odst. 6: 

U veřejných soutěží stanovuje podmínky zadávací dokumentace vydaná 

poskytovatelem při vyhlášení soutěže. Požadujeme tuto změnu, kdy nově bude 

podmínky stanovovat nařízení vlády, vysvětlit v důvodové zprávě. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
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686 MZE K důvodové zprávě: 

 

K odstavci před kapitolou 1.3.3. na straně 12 

Do závorky za text „…s platností do roku 2022“ požadujeme doplnit „a Koncepce 

výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022, která byla 

schválena usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 82).“ Zásadní připomínka 

 

Akceptováno 

687 MZE K důvodové zprávě: 

K výčtu orgánů státní správy, které nejsou poskytovateli podpory na VaVaI na 

straně 15 

Ve výše uvedeném výčtu jsou uvedeny rovněž orgány státní správy, které jsou od 

roku 2017 poskytovateli institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumných organizací. Požadujeme text upravit. Zásadní připomínka 

Akceptováno 

688 MZE K důvodové zprávě: 

K vyhodnocení dopadů: S ohledem na návrh vzniku nového úřadu – Ministerstva 

pro výzkum a vývoj, se domníváme, že součástí předkládaného materiálu by měla být 

detailní analýza dodatečných nákladů a jejich přínosů, mimo jiné také srovnání např. 

s využitím stávajícího majetku, struktur a personálního obsazení především 

Ministerstva školství, resp. Úřadu vlády, které agendu vědy a výzkumu nyní řeší. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

689 MZE K § 2 písm. g) Akceptováno   
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Požadujeme zavést podrobnější členění inovací (inovace postupů, organizační 

inovace, inovační klastry): 

„g) inovacemi zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů 

nebo služeb do praxe, s tím, že se rozlišují: 

1. inovace postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně 

zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných 

změn techniky, zařízení nebo programového vybavení, 

2. organizační inovace, kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace 

obchodních praktik podniků, pracovišť nebo vnějších vztahů, 

3. inovační klastry, kterými se rozumí struktury nebo organizovaná seskupení 

nezávislých subjektů, jako jsou inovativní začínající podniky, malé, střední a 

velké podniky, jakož i výzkumné organizace, neziskové organizace a další 

související hospodářské subjekty, jejichž účelem je povzbuzovat inovace 

podporou, sdílením zařízení a výměnou poznatků a odborných znalostí, jakož 

i účinným podílem na transferu znalostí, vytváření sítí, šíření informací a 

spolupráci mezi podniky a dalšími organizacemi klastru,“. 

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že podmínky podpory jednotlivých skupin inovací se 

podle blokové výjimky výrazně liší, je jejich definice pro jejich podporu nezbytná. 

Zásadní připomínka 

Vyřešeno odkazem na přímo 

použitelný předpis EU. 

690 MZE K § 2 písm. h) 

Navržená definice transferu znalostí není úplná, resp. není v souladu s definicí 

používanou v evropských předpisech a navrhujeme její doplnění následovně: 

„transferem znalostí se rozumí proces, jehož cílem je získávání, shromažďování a 

sdílení explicitních a implicitních znalostí včetně dovedností a kompetencí v 

hospodářských i nehospodářských činnostech, jako jsou spolupráce při výzkumu, 

Akceptováno   
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poradenství, poskytování licencí, zakládání společností typu spin-off, publikace a 

mobilita výzkumných pracovníků a dalších osob, jež se podílejí na těchto činnostech, 

znalostí, jež se týkají používání norem a právních předpisů, v nichž jsou tyto normy 

obsaženy, znalostí podmínek reálného provozního prostředí a způsobů organizačních 

inovací, jakož i řízení znalostí v souvislosti s určováním, získáváním, zabezpečením, 

ochranou a využíváním nehmotného majetku,“. 

Odůvodnění: Domníváme se, že použitá část definice z evropských předpisů je 

natolik obecná, že je v praxi nepoužitelná. Kromě toho národní předpis může 

evropský předpis specifikovat (např. zavést další podmínky atd.), ale nemůže ho 

rozšířit, resp. jim stanovené podmínky vypustit. Zásadní připomínka 

691 MZE K § 2 písm. t) 

Navržená definice výzkumné organizace není úplná, je částečně tautologická. 

Navrhujeme její doplnění: 

„výzkumnou organizací se rozumí subjekt zapsaný v Seznamu výzkumných 

organizací podle tohoto zákona zřízený podle veřejného nebo soukromého práva bez 

ohledu na jeho právní postavení nebo na způsob financování, jehož hlavním cílem je 

provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj 

nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu 

znalostí; vykonává- li tento subjekt rovněž hospodářské činnosti, je třeba o 

financování, nákladech a příjmech souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené 

účetnictví; podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, 

například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům, 

jichž subjekt dosáhl“ a veškerý zisk z transferu znalostí je třeba znovu investovat do 

primárních činností výzkumné organizace,“ 

Odůvodnění: Část definice je tautologická (výzkumná organizace je subjekt zapsaný 

Akceptováno jinak   

Řešeno odkazem na přímo použitelný 

právní předpis. 
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v Seznamu výzkumných organizací – do Seznamu výzkumných organizací se zapíše 

subjekt, který splnil podmínky pro výzkumnou organizaci). Kromě toho národní 

předpis může evropský předpis specifikovat (např. zavést další podmínky atd.), ale 

nemůže jím stanovené podmínky vypustit. V navržené definici byly vypuštěny hned 

tři podmínky, které se jinde v návrhu zákona nevyskytují (podmínka odděleného 

účetnictví, podmínka zamezení vlivu podniků a podmínka použití zisku z transferu 

znalostí). v Zásadní připomínka 

692 MZE K § 2 písm. w) bod 4) 

Navržená definice doplňkových (režijních) nákladů jako „doplňkových nákladů 

pouze u vysokých škol je diskriminační vůči jiným subjektům ve VaVaI a navrhuje 

vypuštění slov „vysokých škol“. 

Odůvodnění: Není důvod, aby vysoké školy měly jiné způsobilé náklady, než jiné 

výzkumné organizace, resp. subjekty. Tzv. „doplňkové náklady vysokých škol“ by 

znamenaly, že pouze vysoké školy mohou mít doplňkové neboli režijní náklady, což 

je v přímém rozporu se současným stavem (doplňkové náklady všem příjemcům 

poskytují všichni poskytovatelé) i právem EU. Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak   

693 MZE K § 2 písm. w) bod 4) 

Spojení provozních a doplňkových nákladů do jednoho bodu není vhodné. 

Navrhujeme jejich rozdělení: 

„4. ostatnídalší provozní náklady nebo výdaje, 

5. doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé časové a věcné 

souvislosti s danou činností ve výzkumu, vývoji a inovacích,“. 

Odůvodnění: Ke spojení provozních nákladů (náklady na materiál, cestovní náklady 

Akceptováno jinak   
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atd.) s doplňkovými (režijními) náklady není důvod, jde o náklady zcela odlišného 

charakteru. Zásadní připomínka 

694 MZE K § 3 odst. 2 písm. a) 

Dovětek v § 3 odst. 2 písm. a) „s cíli organizace“ je jak nepřesný, tak zavádějící a je 

navrhována jeho změna: 

„a) rozvoj výzkumné organizace za podmínek uvedených v § 17 v souladu s cíli 

organizace dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumné organizace podle § 4 odst.3,“. 

Odůvodnění: „Cíle organizace“ jsou nedefinovaný pojem, v návrhu zákona není 

uvedeno, v jakém dokumentu jsou zakotveny, ani jak jsou hodnoceny; dále není 

uvedeno, zda jde o cíle výzkumné nebo jiné atd. Naproti tomu v § 4 odst. 3 

vymezujícím dlouhodobou koncepce rozvoje výzkumné organizace jsou tyto cíle 

uvedeny, společně s řadou další náležitostí, které vymezují tento předmět podpory. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno  

695 MZE K § 6: Způsob výběru členů Vědecké rady České republiky je popsán příliš vágně. 

Připouští dokonce návrhy "osob zabývajících se vývojem, výzkumem a inovacemi.". 

Způsob nominací, výběru a postupu pro schválení Vědecké rady je nutné zpřesnit a 

jasně popsat. Zásadní připomínka 

Akceptováno   

696 MZE K § 7: Postrádáme jednoznačné vymezení vztahu mezi Vědeckou radou a 

Ministerstvem pro výzkum a vývoj. Pokud je Vědecká rada nezávislá, komu jsou 

určena její stanoviska a jaká je jejich závaznost Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak  

Doplněno do zvláštní části důvodové 

zprávy k § 7. 

697 MZE K § 17 odst. 2 písm. a) 

Dovětek v § 17 odst. 2 písm. a) „s cíli organizace“ je jak nepřesný, tak zavádějící. 

Akceptováno   
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Navrhujeme jeho změnu: 

„a) rozvoj výzkumné organizace podle § 3 odst. 2 písm. a) v souladu s cíli 

organizace dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumné organizace podle § 4 odst.3,“. 

Odůvodnění: Viz zásadní připomínka č. 6. Zásadní připomínka 

698 MZE K § 41 odst. 6 

Poslední větu požadujeme upravit takto: 

„Po provedení hodnocení ministerstvo poskytovatel uzavře s příslušnou výzkumnou 

organizací výkonnostní smlouvu dle tohoto zákona, která nahrazuje rozhodnutí o 

poskytnutí podpory vydané podle dosavadních právních předpisů.“ 

Odůvodnění: Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace bude poskytována i po provedeném hodnocení výzkumných organizací 

příslušným poskytovatelem a ne Ministerstvem pro výzkum a vývoj 

(„ministerstvem“). Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak 

Upraveno jinak. 

699 MZE K ČÁSTI ČTVRTÉ (změna zákona o veřejných výzkumných institucích): 

Požadujeme část zákona, kterou je novelizována zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, doplnit o další novelizační 

body, které budou principálně vycházet z vládního návrhu novely zákona o 

vysokých školách (sněmovní tisk č. 464). Novela zákona o veřejných výzkumných 

institucích byla ze sněmovního tisku č. 464 vypuštěna s odůvodněním, že se jedná o 

věcně nesouvisející přílepek. S ohledem na to, že nyní předkládaný návrh zákona si 

klade za cíl komplexní reformu fungování systému vědy, výzkumu a inovací v ČR, 

pokládáme za nezbytné, aby součástí této reformy byla rovněž reforma fungování 

veřejných výzkumných institucí. Širokou diskusi na toto téma ostatně přislíbil i 

místopředseda vlády MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA právě v rámci přípravy 

Neakceptováno 
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nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací dopisem ze dne 16. 6. 2016.  

Navrhované změny v zákoně o veřejných výzkumných institucích jsou z důvodu 

větší přehlednosti uvedeny až na závěr tohoto dokumentu jako příloha č. 2. Text 

přitom vychází ze sněmovního tisku č. 1033, který byl upraven v návaznosti na 

některé připomínky vlády uvedené ve stanovisku vlády k tomuto poslaneckému 

návrhu zákona. Zásadní připomínka 

700 MZE K předkládací zprávě: 

Předkládací zprávu doporučujeme doplnit o informaci, že předkládaný materiál 

pracuje se 3 variantami budoucí podpory a koordinace řízení VaVaI, přičemž 

preferovaná varianta představuje širší podobu změny, jejímž ztělesněním je vznik 

nového ústředního správního úřadu – Ministerstva pro výzkum, vývoj a inovace. Ze 

stávajícího znění předkládací zprávy není tato stěžejní informace zřejmá. 

Doporučující připomínka 

Akceptováno 

701 MZE K § 2 písm. k),  l, n) 

Upozorňujeme na to, že u všech definovaných pojmů uchazeč, spoluuchazeč, 

dalších účastník projektu je vždy uvedeno, že se zabývají výzkumem a vývojem. 

Není zde tak prostor pro uchazeče, spoluuchazeče, dalšího účastníka typu podnik, 

který sice nemá uvedený výzkum a vývoj v předmětu činnosti, ale chce se na 

projektu podílet, aplikovat výsledky apod. Na jiném místě předloženého návrhu 

zákona je však uvedeno, že podnik takovým účastníkem projektu VaV být může 

(např. v § 34 odst. 4 písm. b)). Navrhujeme upravit tak, aby se tato ustanovení 

zákona doplňovala. 

Doporučující připomínka 

Neakceptováno   

Definice pojmů jsou v souladu 

s požadavky připomínkových míst 

vázány na evropskou právní úpravu. 
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702 MZE K § 2písm.  p) 

Žádáme o bližší specifikaci formulace „Pokud není možné jasně od sebe oddělit dva 

nebo více projektů nebo pokud tyto projekty samostatně nemají předpoklady pro 

realizaci, považují se za projekt jediný“. 

Odůvodnění: Z uvedeného není zřejmé, v jakých konkrétních případech tato situace 

nastane a jak bude poskytovatel postupovat v návaznosti na Díl II Veřejná soutěž ve 

výzkumu, vývoji a inovacích (zejména např. při prokazování způsobilosti uchazečů 

a dalších).  

Doporučující připomínka 

Akceptováno jinak   

703 MZE K § 2 písm. w) 

K poznámce pod čarou č. 3) je uveden neplatný odkaz. 

Doporučující připomínka 

Akceptováno   

704 MZE K § 3 odst. 2 písm. f) 

Domníváme se, že zabezpečení agendy VaVaI by mělo být tak jako doposud 

limitováno 2,5 % objemu celkových výdajů poskytovatele na VaVaI a navrhuje 

doplnění, např.: 

„f) zabezpečení agendy výzkumu, vývoje a inovací, zahrnující všechny činnosti 

ministerstva, včetně činností Vědecké rady České republiky, Grantové agentury 

České republiky a Technologické agentury České republiky, prováděné na základě 

tohoto zákona, a činnosti poskytovatelů prováděné na základě tohoto zákona a to až 

do celkové výše 2,5 % objemu celkových prostředků poskytovatele na výzkum, vývoj 

a inovace v daném kalendářním roce a na ocenění výsledků a finanční ocenění 

Neakceptováno   
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propagace či popularizace výzkumu, vývoje a inovací, jehož podmínky upraví 

prováděcí právní předpis,“. 

Odůvodnění: Limitování výdajů na agendu ve výši 2,5 % prostředků poskytovatele 

na VaVaI v daném kalendářním roce v zákoně je dlouhodobě (od r. 2002) 

osvědčeným způsobem, jak zamezit nárůstu byrokracie a administrativy ve státní 

správě VaVaI. 

Doporučující připomínka 

705 MZE K § 4 odst. 3  

Domníváme se, že dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumných organizací by měla 

být zpracována na období pěti let, nikoliv na období sedmi let, jak je navrhováno.  

Odůvodnění: Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů 

účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválená usnesením vlády ze dne 8. 2. 

2017 č. 107 stanovuje hodnocení výzkumných organizací po pěti letech, stejně jako 

je to uvedeno v § 20 odst. 3 předkládaného materiálu „Hodnocení výzkumných 

infrastruktur probíhá v pětiletých cyklech obdobně podle metodiky schválené 

vládou pro hodnocení výzkumných organizací“. Považujeme za vhodné to sjednotit.  

Doporučující připomínka 

Akceptováno   

706 MZE K § 7 odst. 5 písm. a): Slova „plní úkoly nadřízené správního orgánu“ 

doporučujeme nahradit slovy „je nadřízeným správním orgánem“. Doporučující 

připomínka 

Akceptováno   

707 MZE K § 11 odst. 3 písm. a) 

Za slovo Technologické je třeba doplnit výraz „agentury“ (Technologické agentury 

Akceptováno   
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České republiky). Doporučující připomínka 

708 MZE K § 18 písm. b) 

Na konci odstavce je za slovy „Evropské unie“ navíc „a“. 

Akceptováno   

709 MZE K § 21 odst. 5  

Požadujeme upravit odkaz – správně je § 3 odst. 2 písm. d):  

„Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci je poskytována ministerstvem 

podle § 336 odst. 2 písm. d)“. Doporučující připomínka 

Akceptováno   

710 MZE K § 24 odst. 3  

Požadujeme upravit členění tohoto odstavce – dvakrát se opakuje písmeno e) a 

písmeno j). Doporučující připomínka 

Akceptováno 

711 MZE K § 26 odst. 2 písm. b) 

Domníváme se, že mezi vypořádanými splatnými závazky příjemce a dalšího 

účastníka projektu by měly být uvedeny i závazky vůči ČSSZ a navrhujeme 

doplnění: 

„b) má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo 

rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, 

státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního zabezpečení,“. 

Odůvodnění: Viz § 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Doporučující připomínka 

Neakceptováno 

ČSSZ je organizační složkou státu, 

závazky vůči ČSSZ jsou tedy závazky 

vůči státu 
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712 MZE K § 26 odst. 2 

Doporučujeme upravit členění tohoto odstavce – dvakrát se opakuje písmeno b). 

Doporučující připomínka 

Akceptováno 

713 MZE K § 27 odst. 1, odst. 3. odst. 4 

Požadujeme doplnit do jednotlivých odstavců výraz „popřípadě další účastník“. 

Odst. 1: „Příjemce, popřípadě další účastník, který je účetní jednotkou, vede v rámci 

účetnictví podle zvláštního zákona23) pro každý projekt oddělenou evidenci o 

vynaložených výdajích nebo nákladech a v rámci této evidence sleduje výdaje nebo 

náklady hrazené z podpory. Příjemce, popřípadě další účastník, který není účetní 

jednotkou, vede tuto oddělenou evidenci v rámci daňové evidence na základě zákona 

upravujícího daně z příjmů24).“ 

Odst. 3: V případě, že v projektu není podrobně specifikován a odůvodněn jako 

jedinečný předmět služby nebo pořízení hmotného nebo nehmotného majetku, včetně 

ceny a kurzu platného v době podání návrhu projektu a dodavatele, postupuje 

příjemce, popřípadě další účastník, podle zákona o zadávání veřejných zakázek2). 

Odst. 4: Vlastníkem majetku pořízeného z účelové podpory poskytované na základě 

veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené podle tohoto zákona je 

příjemce, popřípadě další účastník projektu; pokud se na pořízení majetku podílí 

více účastníků projektu, stávají se vlastníky příslušných podílů majetku podle úpravy 

obsažené ve smlouvě o poskytnutí podpory. 

Odůvodnění: Podle § 2 Vymezení pojmů je „dalším účastníkem projektu právnická 

Akceptováno 
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osoba, fyzická osoba nebo organizační složka státu nebo organizační jednotka 

ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, jejíž účast na projektu je 

vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení 

projektu.“ Tento další účastník se tedy účastní na řešení projektu, většinou k řešení 

využívá část dotace (skrze příjemce), příp. vkládá do řešení projektu vlastní zdroje. 

Jeho práva a povinnosti by tedy měly být obdobné, jako je tomu u příjemců. 

Doporučující připomínka 

714 MZE K § 29 odst. 3  

Je navrhováno, že „Uchazeč a spoluuchazeč prokazují splnění způsobilosti podle § 

26 odst. 2 písm. b až f) při podání návrhu projektu společným čestným prohlášením. 

Upozorňujeme na to, že tento postup bude v praxi přinášet spíše komplikace než 

zjednodušení. Doporučujeme tento postup přehodnotit. Doporučující připomínka 

Akceptováno 

715 MZE K § 29 odst. 4 

Poslední věta tohoto odstavce „Žádost o vydání výpisu z veřejného rejstříku 

právnických a fyzických osob a výpisu z živnostenského rejstříku a tyto výpisy se 

mohou předávat v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový 

přístup“ není srozumitelná. Doporučujeme ji přeformulovat. Doporučující 

připomínka 

Akceptováno  

716 MZE K § 29 odst. 5 

První větu tohoto odstavce doporučujeme upravit: „Za účelem doložení 

bezúhonnosti uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva o poskytnutí podpory, a 

spoluuchazeče dalšího účastníka projektu, si poskytovatel může vyžádat podle jiného 

Akceptováno 
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právního předpisu1) výpis z evidence Rejstříku trestů“. 

Doporučující připomínka 

717 MZE K § 29 odst. 6 

První větu tohoto odstavce doporučujeme upravit: „Poskytovatel může požadovat 

splnění dalších požadavků na způsobilost uchazeče, popřípadě spoluuchazečů, které 

souvisí s charakterem a podmínkami vyhlašovaného programu. Doporučující 

připomínka 

Akceptováno   

718 MZE K § 29 odst. 8 

Doporučujeme upravit znění tohoto odstavce: „Uchazeč může z veřejné soutěže ve 

výzkumu, vývoji a inovacích kdykoliv odstoupit tím, že tuto skutečnost písemně 

oznámí poskytovateli“. Doporučující připomínka 

Akceptováno 

719 MZE K § 30 odst. 1 písm. e) 

Zadávací dokumentace by dle tohoto odstavce měla obsahovat „Požadavky na cíle 

projektu, jeho řešení a jeho předpokládané výsledky a na způsob ověření jejich 

dosažení“. Požadujeme vysvětlit (upřesnit), zda požadavky na cíle projektu jsou 

míněny z hlediska struktury přihlášky (tedy přihláška musí obsahovat bod „cíle 

projektu“), nebo zda zadávací dokumentace musí obsahovat zadání všech 

konkrétních cílů jednotlivých návrhů projektů, případně se bude jednat o zadání 

obecnějších cílů podle programu a minimální počet a druhy požadovaných 

výsledků. Doporučující připomínka 

Neakceptováno 

720 MZE K § 31 odst. 1 Akceptováno 
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Poslední větu navrhujeme upravit: „Délka hodnotící lhůty u veřejné soutěže ve 

výzkumu, vývoji a inovacích je nejméně 43 kalendářních dnů“. Doporučující 

připomínka 

721 MZE K § 38 odst. 1 

Navrhujeme doplnit do druhé věty text „popřípadě dalších účastníků 

projektu“:„Povinností příjemce, popřípadě dalších účastníků projektu, je tuto 

kontrolu umožnit“. 

Odůvodnění: Podle § 2 Vymezení pojmů je „dalším účastníkem projektu právnická 

osoba, fyzická osoba nebo organizační složka státu nebo organizační jednotka 

ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, jejíž účast na projektu je 

vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení 

projektu.“ Tento další účastník se tedy účastní na řešení projektu, většinou k řešení 

využívá část dotace (skrze příjemce), příp. vkládá do řešení projektu vlastní zdroje. 

Jeho práva a povinnosti by tedy měly být obdobné, jako je tomu u příjemců a měla 

by být tedy u něj umožněna kontrola. Doporučující připomínka 

Akceptováno   

722 MZE K § 38 odst. 3 

Požadujeme doplnit znění tohoto odstavce o text „popřípadě dalších účastníků 

projektu“: Poskytovatel je povinen provádět finanční kontrolu u příjemců, popřípadě 

dalších  účastníků projektu podpory podle zvláštních právních předpisů2) nejméně u 

5 % objemu účelové a institucionální podpory poskytnuté poskytovatelem v daném 

kalendářním roce.“ 

Odůvodnění: Podle § 2 Vymezení pojmů je „dalším účastníkem projektu právnická 

Akceptováno   
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osoba, fyzická osoba nebo organizační složka státu nebo organizační jednotka 

ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, jejíž účast na projektu je 

vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení 

projektu.“ Tento další účastník se tedy účastní na řešení projektu, většinou k řešení 

využívá část dotace (skrze příjemce), příp. vkládá do řešení projektu vlastní zdroje. 

Jeho práva a povinnosti by tedy měly být obdobné, jako je tomu u příjemců a měla 

by být tedy u něj umožněna kontrola. Doporučující připomínka 

733 MZE Na straně 30, 32, 33, 41, 43 a 46 jsou zdvojené odkazy pod čarou. Doporučující 

připomínka 

Akceptováno 

734 MZe K důvodové zprávě: 

Do důvodové zprávy doporučujeme doplnit informaci o tom, zda se počítá 

s převodem pracovníků z MPO a MŠMT v souvislosti s převodem TA ČR a GA ČR 

pod nové MVV, a dále doporučujeme vyčíslit, jakého počtu pracovníků se tento 

převod dotkne a zda či jaký to bude mít případně vliv na systemizaci dotčených 

institucí. 

Akceptováno částečně 

735 MZe K důvodové zprávě: 

Na straně 13 ve výčtu právních předpisů EU doporučujeme doplnit Směrnici Rady  

2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních 

příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu. 

Akceptováno 

736 MZe K důvodové zprávě: 

Na straně 20 doporučujeme uvést, že využití prostor v majetku státu preferovanou 

variantu. 

Akceptováno 
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737 MZe K důvodové zprávě: 

Na straně 23 doporučujeme rovněž definovat roli a kompetence Rady pro výzkum, 

vývoj a inovace v rámci jednotlivých variant. 

Akceptováno 

738 MZe K důvodové zprávě: 

Na straně 32 v kapitole 6 doporučujeme aktualizovat poslední odstavec. 

Navrhujeme následující text: „Od 1. 7. 2016 vstoupila v účinnost povinnost uvádět 

podrobné informace o jednotlivých podporách poskytovaných v rámci programů, 

které přesáhnou 500 tisíc EUR na jednoho příjemce, případně 60 tis. EUR u 

příjemců v oblasti zemědělské prvovýroby, na centrální webovou stránku 

věnovanou veřejné podpoře.“. 

Akceptováno 

739 MZe K důvodové zprávě: 

Dále by měl být předposlední odstavec doplněn o nařízení ABER a povinnost 

informovat Ministerstvo zemědělství o souhrnných částkách podpory poskytnutých 

dle tohoto nařízení 

Akceptováno 

740 MŽP Obecná připomínka – chybějící návrh prováděcích předpisů: 

V předloženém návrhu zákona chybí návrh prováděcích předpisů. A materiál 

odkazuje ve svých ustanoveních na cca 20 prováděcích předpisů. Považujeme za 

nezbytné doplnění informace, kdo bude za přípravu prováděcích předpisů 

zodpovědný, do jaké doby od nabytí účinnosti zákona budou prováděcí předpisy 

předloženy vládě apod. Zároveň doporučujeme zvážit sníženi počtu prováděcích 

předpisů. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno  
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741 MŽP Předkládací zpráva:  

Požadujeme doplnit informaci o delimitaci cca 92 osob na Ministerstvo pro výzkum 

a vývoj (MVV).  

Odůvodnění připomínky: 

Předmětem návrhu zákona jsou změny, které se týkají např. vzniku Ministerstva pro 

výzkum a vývoj (MVV) odpovědného za koordinaci VaVaI. V cílovém stavu se 

předpokládá celkový počet zaměstnanců 157. Je uvedeno, že v případě delimitace 

služebních (pracovních míst) z jiných ústředních orgánů nedojde k zvyšování výdajů 

státního rozpočtu na administrativu příslušných realokovaných činností. „Při 

zohlednění zmiňovaných delimitací, např. z Úřadu vlády ČR 65 míst – se navržené 

opatření v soustavě ústředních správních úřadů, v podstatě její jako rozpočtově 

neutrální“. V materiálu není blíže specifikována delimitace z jiných ústředních 

orgánů (týká se cca 92 osob), tj. o jaké ústřední orgány se jedná.   

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

742 MŽP § 3 odst. 2 písm. a) -  předmětu podpory – rozvoj výzkumné organizace  

Žádáme o úpravu textu např. následovně: 

„a) rozvoj výzkumné organizace za podmínek uvedených v § 17 v souladu s cíli 

organizace dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumné organizace podle § 4 odst. 3,“. 

Odůvodnění připomínky: 

„Cíle organizace“ jsou nedefinovaný pojem, naproti tomu dlouhodobá koncepce 

rozvoje výzkumné organizace je definována v § 4 odst. 3. 

Akceptováno   
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Zásadní připomínka 

743 MŽP § 3 odst. 2 písm. f -  předmětu podpory – zabezpečení agendy VaVaI (+ § 2, 

písm. b) „…činnosti poskytovatelů…“;  § 17, odst. (2), písm. f) „…zabezpečení 

agendy…“ 

V uvedených ustanoveních (§ 2, § 3, § 17 a dále) nejsou náklady na zabezpečení 

agendy VaVaI specifikovány. Požadujeme do textu doplnit výčet činnosti 

poskytovatelů k zabezpečení agendy VaVaI obdobným způsobem, jako ve stávající 

právní úpravě, včetně stanovení maximálního procentuálního podílu objemu 

celkových prostředků poskytovatele na VaVaI v daném kalendářním roce. 

Odůvodněn připomínky: 

Taxativní vymezení oprávněných činností poskytovatele a maximálního 

procentuálního podílu z celkového objemu prostředků na VaVaI na zabezpečení 

těchto činností zamezí případným rozporům ve výkladu zákona. 

Zásadní připomínka 

Neakceptováno   

744 MŽP § 4 odst. 2 - ke Koncepci výzkumu, vývoje a inovací poskytovatele 

V ustanovení je uvedeno „je dokument schvalovaný vládou, který obsahuje na 

období 7 let…“ Požadujeme v přechodných ustanoveních ošetřit přechodné období, 

tj. období platnosti současně platných Koncepcí VaVaI poskytovatele.    

Odůvodnění připomínky: 

Na Koncepci VaVaI poskytovatele je navázáno hodnocení VO (dle schválené 

Metodiky 2017+), DKRVO, poskytování institucionální podpory a další. Citované 

ustanovení definuje parametry, které musí Koncepce VaVaI obsahovat (schvalování 

Akceptováno jinak   
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vládou, období 7 let a další). Platné Koncepce VaVaI většiny poskytovatelů nově 

stanovené požadavky v souhrnu nenaplňují a bude nezbytné v přechodném období 

provést jejich aktualizaci a předložit vládě ke schválení. 

Zásadní připomínka 

745 MŽP § 4, odst. 3 - k Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace    

V ustanovení je uvedeno, že ….“je dokument…, který obsahuje na období 7 

let….“.Požadujeme zkrátit období účinnosti Dlouhodobé koncepce rozvoje 

výzkumné organizace (DKRVO) na 5 let. 

Odůvodnění připomínky:  

Dosažení souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení 

programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 2017+), která 

stanovuje pětileté období pro kompletní hodnocení VO a z něj vyplývající pětileté 

období účinnosti DKRVO. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno   

746 MŽP § 6 odst. 1 - ke jmenování Vědecké rady ČR  

Požadujeme, aby poměr jmenovaných členů Vědecké rady ČR odpovídal poměru 

reprezentantů akademického, univerzitního a aplikovaného výzkumu podle poměru 

aktuálního počtu výzkumných organizací kategorií akademického, univerzitního a 

aplikovaného výzkumu. 

Odůvodnění připomínky: 

Podle návrhu jmenování 15 členů Vědecké rady ČR provádí vládní instituce (5 

Neakceptováno   

Návrh je neproveditelný. 
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členů – vláda na návrh MVV, 5 členů – Poslanecká sněmovna, 5 členů - Senát). 

Zásadní připomínka 

747 MŽP § 7, odst. 3 písm. b) – k „Ministerstvo odpovídá za…hodnocení výzkumných 

organizací, výzkumných infrastruktur, programů,“ 

 

Požadujeme text upravit na znění: „Ministerstvo odpovídá za…hodnocení výzkumu, 

vývoje a inovací na centrální úrovni s ohledem na cíle aktuální národní politiky 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,“  

 

Odůvodnění připomínky:  

 

Dosažení souladu s Metodikou 2017+ (na národní úrovni probíhá hodnocení VO 

podle vybraných indikátorů modulu 1 a modulu 2, kompletní hodnocení VO probíhá 

ve spolupráci s poskytovateli a předsedy odborných panelů). Ustanovení je rovněž 

v rozporu s § 17, odst. (1), (předkládaného návrhu zákona: „Výše institucionální 

podpory, která má být na základě výkonnostní smlouvy poskytnuta příjemci 

v konkrétním roce, je vždy závislá na výsledku hodnocení provedeného 

poskytovatelem dle tohoto zákona.“) 

Zásadní připomínka 

Akceptováno   

748 MŽP § 14, odst. 1, písm. d) – k  „Ústřední a jiné správní úřady, které poskytují 

podporu…odpovídají…zejména za…kontrolu využití účelové nebo 

institucionální podpory poskytnuté z jejich rozpočtových kapitol, plnění cílů, 

Akceptováno   
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pokud byly stanoveny, a zhodnocení dosažených výsledků.“ 

Požadujeme ustanovení rozdělit pro oblast účelové a institucionální podpory 

samostatně a text upravit např. následovně:  

d) kontrolu využití účelové nebo institucionální podpory poskytnuté z jejich 

rozpočtových kapitol, plnění cílů, pokud byly stanoveny, a zhodnocení dosažených 

výsledků, 

e) kontrolu využití institucionální podpory poskytnuté z jejich rozpočtových kapitol, 

a hodnocení plnění cílů stanovených DKRVO. 

Odůvodnění připomínky:  

V souladu s Metodikou 2017+ provádí poskytovatel hodnocení DKRVO a nikoliv 

dosažených výsledků ve smyslu uplatněných výsledků výzkumu. 

Zásadní připomínka 

749 MŽP § 17, odst. 2 – k „Institucionální podpora je poskytována na “  

Požadujeme text upravit např. následovně:  

a) „rozvoj ……v souladu cíli organizaces DKRVO podle § 4 odst. 3“ 

Akceptováno  

750 MŽP § 41, odst. 6 - k, poslední věta: „Po provedení hodnocení ministerstvo uzavře s 

příslušnou výzkumnou organizací výkonnostní smlouvu dle tohoto zákona, 

která nahrazuje rozhodnutí o poskytnutí podpory vydané podle dosavadních 

právních předpisů.“ 

Požadujeme upravit text např. následovně: „Po provedení hodnocení ministerstvo 

uzavře poskytovatel s příslušnou výzkumnou organizací výkonnostní smlouvu dle 

Akceptováno 

Upraveno jinak. 
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tohoto zákona, která nahrazuje rozhodnutí o poskytnutí podpory vydané podle 

dosavadních právních předpisů.“ 

Odůvodnění připomínky: 

V § 17, odst. 1 se pojednává o výkonnostní smlouvě, ale není identifikován subjekt, 

který smlouvu uzavírá. V uvedeném paragrafu odst. 2 se uvádí, že institucionální 

podpora je poskytována zřizovatelem, nebo poskytovatelem. Není tedy jasné, 

z jakého důvodu by mělo výkonnostní smlouvu se všemi VO uzavírat ministerstvo.  

Zásadní připomínka 

751 MŽP Podle aktualizovaných Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 

s účinností od 3. února 2016 je závěrečná zpráva RIA v souladu s legislativními 

pravidly vlády samostatnou částí materiálu nikoli součástí důvodové zprávy. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

752 MŽP Shrnutí závěrečné zprávy RIA neobsahuje dopady na mezinárodní 

konkurenceschopnost ČR a dopady na spotřebitele, které jsou požadovány dle 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

753 MŽP V kapitole 9. Kontakty na zpracovatele RIA mají být uvedeny kontaktní údaje na 

osobu, která přehled dopadů zpracovala. Požadujeme doplnit kontaktní údaje dle 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), tzn. jméno a příjmení 

zpracovatele, útvar, ve kterém pracuje, telefon a e-mail. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 
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754 MŽP V kapitole 3.1.3. Náklady a negativa varianty 2 jsou vyčísleny výdaje státního 

rozpočtu v souvislosti se vznikem a fungováním ústředního správního úřadu na 208 

mil. Kč v prvním roce a 218 mil. Kč v dalších letech. Dále je však uvedeno, že při 

zohlednění delimitací služebních (pracovních) míst z jiných ústředních správních 

úřadů se navržené opatření v soustavě ústředních správních úřadů jeví jako 

v podstatě rozpočtově neutrální. Domníváme se, že i v případě přesunu míst z jiných 

ústředních správních úřadů nebudou náklady této varianty rozpočtově neutrální, 

neboť je nutné uvažovat s jednorázovými náklady na zřízení úřadu (pořízení 

hmotného i nehmotného majetku, vybavení pracoviště apod.) a s navýšením 

režijních nákladů. Požadujeme doplnit skutečně odhadované náklady na tuto 

variantu. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

755 MŽP Doporučující připomínka 

§ 2 písm. e) - k vymezení pojmu „aplikovaný výzkum“  

Dáváme ke zvážení doplnění textu např. následovně: 

„e) aplikovaným výzkumem teoretická a experimentální práce zaměřená na 

získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně 

zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb nebo pro státní správu, nebo ve 

veřejném zájmu zajišťovaném kompetenčně příslušným orgánem,“ 

Odůvodnění připomínky: 

Navržená definice nezohledňuje veřejné zakázky ve VaVaI, ani aplikovaný výzkum 

ve veřejném zájmu (např. tvorba legislativních a nelegislativních předpisů, metodik 

certifikovaných orgány státní správy atd.), kde sice jde o nové postupy, ale způsob 

Akceptováno jinak   

Vyřešeno odkazem na přímo 

použitelný předpis EU. 
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prokázání jejich uplatnění je diskutabilní. 

756 MŽP Doporučující připomínka 

§ 2 písm. v) bod 3) -  vymezení pojmu „výsledky vývoje“  

 

Dáváme ke zvážení doplnění textu např. následovně: 

„3. ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo 

služeb ověřené pro jejich využití v praxi,“. 

 

Odůvodnění připomínky: 

Výsledky vývoje musí být ověřeny pro využití v praxi. Výsledek ověření je pak 

jedním z podkladů pro schválení daného výsledku a jeho uznání. 

Neakceptováno 

757 MŽP Doporučující připomínka 

§ 14, odst. 2 – k  „Ústřední a jiné správní úřady, které neposkytují podporu ze 

své rozpočtové kapitoly, se podílí v oblasti své působnosti na přípravě 

programů pro Technologickou…“ 

Doporučujeme text upravit ve smyslu specifikace podpory (účelová) a možnosti se 

podílet na přípravě programů pro TA ČR.  

Odůvodnění připomínky: 

TA ČR je poskytovatelem výhradně účelové podpory. V současné době se na 

Akceptováno   
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přípravě programů pro TA ČR podílí i poskytovatelé podpory. 

758 MŽP Doporučující připomínka 

Z hlediska přehlednosti textu by bylo vhodnější rozdělit oblast dopadů v kapitole 3. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant podle konkrétních oblastí 

dopadů nebo podle dílčích dopadů u jednotlivých variant (např. dopady na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí, na územní 

samosprávní celky). Doporučuje se také zpracovat přehlednou tabulku, kde budou 

jednotlivé varianty strukturovaně vyhodnoceny. 

Neakceptováno 

Text upraven a doplněn jinak. 

759 MŽP Doporučující připomínka 

V kapitole 3.1.2. Náklady a negativa varianty 1 zcela chybí jakýkoli finanční odhad 

nákladů na tuto variantu. Jak je uvedeno, náklady varianty 1 by byly spojené pouze 

se zavedením nových kategorií podpory, novou úpravou administrace těchto 

kategorií, hodnocení VaVaI, jakož i s nezbytnou změnou (rozšířením) IS VaVaI. 

S ohledem na úplnost údajů a možnost lepšího posouzení variantního řešení by bylo 

vhodné doplnit alespoň přibližný odhad nákladů, a to i přes to, že jak je uvedeno: 

„Z hlediska dlouhodobější perspektivy, stabilního ukotvení a funkčnosti systému 

VaVaI se tak varianta 1 nejeví jako příliš vhodná“. 

Akceptováno 

760 MZV K ust. § 2 písm. c) a r): 

MZV doporučuje sjednotit označování, resp. citaci zákona o zadávání veřejných 

zakázek. V ustanovení § 2 písm. c) je na něj totiž odkazováno slovy „podle 

zvláštního právního předpisu“ a v poznámce pod čarou č. 2 je citován, nicméně 

v písmenu r) téhož paragrafu je částečně citován přímo v normativním textu 

(ve spojení „podle zákona o zadávání veřejných zakázek“) s následným odkazem na 

poznámku pod čarou č. 2.  

Sjednocení označování tohoto zákona se doporučuje provést v textu celého 

navrhovaného zákona. 

Akceptováno   
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761 MZV K řazení a uvádění poznámek pod čarou: 

MZV doporučuje uvádět poznámky pod čarou téhož obsahu jen jednou, tzn. 

neopakovat shodné poznámky pod čarou na každé stránce, na které je na ně 

odkazováno. Doporučení se týká poznámky pod čarou č. 2, 13, 16 a několika 

dalších, jejichž uvedení při každém odkazu na v nich obsažený předpis narušuje 

chronologickou řadu poznámek pod čarou.  

 

V této souvislosti MZV také doporučuje uvádět jednotlivé předpisy na samostatném 

řádku poznámky pod čarou (tento požadavek legislativních pravidel vlády není 

dodržen v poznámce pod čarou č. 26) a doplnit v jejich citaci název předpisu 

(v poznámce pod čarou č. 31 a č. 48 je uvedeno pouze číselné označení předpisu). 

 

762 MZV K ust. § 2 písm. k), l), n) a r) a ust. § 3 odst. 2 písm. f): 

MZV předpokládá, že slovo „ministerstva“ (ve 2. pádě) uvedené v těchto 

ustanoveních značí Ministerstvo pro výzkum a vývoj, jehož legislativní zkratka je 

však zavedena až v ust. § 7 odst. 1. Za účelem odstranění pochybností se doporučuje 

zavést legislativní zkratku dříve - v souladu s čl. 44 odst. 1 legislativních pravidel 

vlády. 

Akceptováno   

763 MZV K ust. § 2 písm. s): 

MZV doporučuje mezi slova „odměnu“ a „smluvní výzkum“  vložit středník, a to 

k oddělení dvou významově odlišných konstatací: k oddělení definice pojmu 

smluvního výzkumu a stanovení toho, že takový výzkum nemůže být podporován 

z veřejných prostředků. 

Akceptováno   

764 MZV K ust. § 3 odst. 2 písm. f): 

MZV doporučuje slovo „upraví“ nahradit slovem „stanoví“, a to v předmětném 

ustanovení i v dalších ustanoveních, která předjímají podrobnější úpravu 

v prováděcím právním předpise. Doporučenou úpravou dojde k terminologickému 

sjednocení s jinými relevantními ustanoveními navrhovaného zákona, která 

Akceptováno   
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standardně používané slovo „stanoví“ obsahují. 

765 MZV K ust. § 5: 

MZV doporučuje zvážit vypuštění nadbytečného slova „reprezentativním“ 

/reprezentativnost orgánu je určena požadavky na jeho složení dle ust. § 6 odst. 1)/ a 

nahrazení slova „expertním“ vhodnějším, českým slovem „odborným“ 

v charakteristice vědecké rady České republiky. 

Akceptováno částečně  

766 MZV K ust. § 7 odst. 3: 

MZV doporučuje nahradit v návětí tohoto ustanovení slova „odpovídá za“ slovem 

„zabezpečuje“ nebo celou vazbu „odpovídá za“ plus podstatné jméno uvedené 

na začátku bodů/písmen tohoto ustanovení nahradit příslušným slovesem v činném 

rodě. Například ve třetím bodě by výsledný text: (Ministerstvo) „zabezpečuje úlohu 

správce“, popř. „je správcem“ jednoznačněji vymezil působnost Ministerstva pro 

výzkum a vývoj než stávající text: (Ministerstvo) „odpovídá za zabezpečení úlohy 

správce a provozovatele informačního systému“.  

 

Na tomto místě MZV doporučuje také opravit písmenné označení bodů 

předmětného ustanovení (bylo opomenuto písmeno c).  

Akceptováno   

767 MZV K ust. § 11 odst. 3 písm. g):  

MZV navrhuje v tomto ustanovení nahradit čárku středníkem a doplnit text 

ve znění: „s hodnocením a kontrolou seznamuje orgány státní správy, pro jejichž 

potřeby jsou programové projekty zaměřeny,“.  

Tato připomínka je zásadní.   

 

Účelem této připomínky je posílit postavení, resp. úlohu ministerstev/resortů, jež 

nedisponují vlastním programem účelové podpory výzkumu a vývoje a jsou závislé 

na možnosti účastnit se programů veřejných zakázek řady BETA – programů 

zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní 

správy, a umožnit jim kontrolu nad realizací např. nyní vládou schválených 

Akceptováno   
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podprogramů programu BETA 2. 

768 MZV K ust. § 14 odst. 2:  

MZV navrhuje za slovo „neposkytují“ vložit slovo „účelovou“ a dále toto 

ustanovení doplnit větou: „Tyto orgány se podílejí také na kontrole jejich plnění.“ 

Tato připomínka je zásadní.   

Akceptováno   

769 MZV K ust. § 24 odst. 1: 

MZV doporučuje zvážit, z důvodu vhodnější struktury/členění paragrafu,  uvedení 

poslední věty tohoto ustanovení, která následuje po výčtu obsahových náležitostí 

záměru programu výzkumu, vývoje a inovací, které jsou označeny písmeny, 

v samostatném odstavci a dosavadní odstavce 2 až 6 přečíslovat na odstavce 3 až 7. 

Akceptováno 

Text vypuštěn pro nadbytečnost. 

 

770 MZV K ust. § 24 odst. 4: 

Z téhož důvodu MZV doporučuje zvážit provedení obdobné úpravy i v tomto 

ustanovení, tj. uvedení dvou posledních vět tohoto odstavce, následující po výčtu 

důvodů pro podání návrhu na změnu programu výzkumu, vývoje a inovací 

označených písmeny, v samostatném odstavci.  

V případě přijetí doporučení č. 10 a č. 11 je nutné stávající slova v předmětném 

ustanovení „podle odstavce 2“ nahradit slovy „podle odstavce 3“. 

Akceptováno 

771 MZV K ust. § 24 odst. 6: 

MZV doporučuje vypustit nadbytečné slovo „veškeré“, popř. je nahradit gramaticky 

vhodnějším slovem „žádné“. 

Akceptováno 

772 MZV K ust. § 32 odst. 3: 

MZV doporučuje slovo „pěti“ nahradit, v souladu s legislativními pravidly vlády, 

číslicí „5“. 

Akceptováno  

773 MZV K ust. § 35 odst. 1 a odst. 3: 

MZV doporučuje provést vhodné formulační úpravy, aby byl zřejmý rozdíl mezi 

Akceptováno částečně 

Legislativní zkratka byla posunuta 
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správcem informačního systému výzkumu, vývoje a inovací a jeho provozovatelem 

(pokud má správce využít možnosti dané ust. § 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o 

informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů).  V odstavci 3 se totiž zavádí legislativní zkratka 

„provozovatel“ (nikoli na prvním místě, kde tento pojem je použit), nicméně za 

skupinou slov „provozovatel a správce datových prvků a číselníků informačního 

sytému výzkumu, vývoje a inovací“, což se jeví poněkud matoucím. 

k prvnímu výskytu zkracovaného 

sousloví. 

Ministerstvo skutečně je 

provozovatelem a správcem IS VaVaI 

a zkratka se vztahuje k oběma slovům. 

774 MZV K ust. § 36 odst. 1: 

Za účelem vyjasnění obsahu/smyslu předmětného ustanovení doporučuje MZV jej 

formulačně upravit, resp. revidovat v něm obsažený odkaz na jiné ustanovení 

navrhovaného zákona. Předmětné ustanovení podmiňuje poskytnutí podpory 

v daném kalendářním roce předáním údajů o projektech a aktivitách výzkumu, 

vývoje a inovacích do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, přičemž se 

odkazuje na podmínky stanovené „v souladu s ustanovením § 34 odst. 3“. 

Ustanovení, na které se odkazuje, však upravuje vlastnictví práv k výsledkům 

činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích – výsledku veřejné zakázky. 

Ke srozumitelnosti předmětného ustanovení nelze využít kusé odůvodnění 

v důvodové zprávě.  

Akceptováno   

Správný odkaz je na § 34 odst. 3, tj. na 

výběr technických prostředků, 

datových prvků, číselníků, … 

775 MZV K ust. § 36 odst. 13: 

MZV, obdobně jako v předcházející připomínce, doporučuje revidovat správnost 

odkazu na ust. § 34 odst. 3, který zjevně nesouvisí s problematikou, které se týká 

předmětné ustanovení (tj. změn v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací 

v důsledku jejich nesouladu s údaji do něho zařazenými v předcházejících letech či 

v důsledku změn číselníku nebo datových prvků uvedeného informačního systému). 

Akceptováno   

776 MZV K důvodové zprávě:  

MZV doporučuje doplnit její zvláštní část o odůvodnění ust. § 25 odst. 6 týkající se 

vydání rozhodnutí o účelové podpoře v případě, že příjemcem této podpory nebo 

dalším účastníkem projektu je organizační složka státu nebo organizační složka 

Akceptováno 
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Ministerstva pro výzkum a vývoj, zabývající se výzkumem a vývojem. Stávající text 

uvedený pod nadpisem „K § 25 odst. 6“ se totiž vztahuje k odstavci 7 o změnách 

výše uznaných nákladů vynaložených příjemcem podpory ve výzkumu, vývoji a 

inovacích.  Následně je třeba „posunout“ číselné označení v nadpisech odůvodnění 

k dalším odstavcům § 25, jichž je celkem 12, nikoli 11.  

777 Praha - v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády pododstavce a body, 

pokud je jejich text samostatnou větou v jazykovém (nikoliv legislativním) 

smyslu, oddělovat středníkem (týká se zejména Části první § 2 písm. b) až d), 

h) až n) a s) až w), § 3 odst. 2 písm. d) bodu 3 a odst. 3 písm. a), 

§ 6 odst. 3 písm. a), § 7 odst. 2 písm. d) a e), odst. 3 písm. d) a odst. 5 písm. b), 

§ 11 odst. 3 písm. b), § 12 odst. 2 písm. a), § 14 odst. 3 písm. a), § 17 odst. 2 

písm. a) bodů 1 i 2 a písm. c), § 19 odst. 3 písm. c), § 21 odst. 2 písm. a), 

odst. 4 písm. b), d) a e) a odst. 5 písm. a), § 24 odst. 1 písm. b) a e) a 

odst. 3 písm. b) až d), e) (správně má být označeno jako písmeno f)) a g) 

(správně má být označeno jako písmeno h)),  §  25 odst. 2 písm. b) a e), § 26 

odst. 2 písm. d) bodu 2, § 30 odst. 1 písm. d), § 36 odst. 14 písm. b), c) a e) a § 

37 odst. 2 písm. b) bodu 3 a Části čtvrté § 46 bodu 19 (k § 30b odst. 4 písm. 

b)); 

- v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády základní číslovky 

vyjadřovat arabským číslem (týká se Části první § 2 písm. p), § 6 odst. 2 a odst. 

3 písm. b), § 7 odst. 2 písm. e), § 19 odst. 9, § 32 odst. 3, § 38 odst. 2), 

- v souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády při zavádění legislativní 

zkratky použít slova: „(dále jen „ ...“)“, resp. uvádět uvozovky týmž typem 

písma, první dole, druhé nahoře (týká se Části první § 1 úvodní věty, § 19 odst. 

1 a § 25 odst. 2 písm. e) a Části čtvrté § 46 bodu 19 (k § 30b odst. 1 a 2)), 

- v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády uvádět normativní odkaz 

na jiný právní předpis s použitím jeho zkráceného názvu nebo zobecněného 

názvu umožňujícího jednoznačné určení tohoto jiného právního předpisu a 

doplnit jej odkazem na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná citace tohoto 

jiného právního předpisu nebo jeho ustanovení (týká se zejména Části první § 9 

odst. 1, § 15 odst. 3 úvodní věty, § 19 odst. 1 a 7, § 21 odst. 2 písm. c), § 25 

odst. 4, § 26 odst. 2 písm. b), § 28 odst. 1, 3 a 4, § 29 odst. 4 písm. a) až c), § 32 

Akceptováno 
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odst. 11, § 35 odst. 1 a § 39 odst. 3, Části třetí § 45 bodu 2, Části čtvrté § 47 

odst. 4 a Části páté § 49); 

- v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády uvádět nenormativní 

odkaz na jiný právní předpis s použitím slov „jiný právní předpis“ a doplnit jej 

odkazem na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná citace tohoto jiného 

právního předpisu nebo jeho ustanovení (týká se zejména Části první § 2 písm. 

c), § 3 odst. 2 písm. g) a odst. 3 písm. b) bodu 2, § 7 odst. 3 písm. h), § 11 odst. 

3 písm. b), § 14 odst. 1 úvodní věty a písm. c), § 15 odst. 3 úvodní věty, § 19 

odst. 1, § 21 odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 a 6, § 22 odst. 1, § 25 odst. 2 písm. m), 

odst. 5 a odst. 10 písm. a) i b), § 26 odst. 2 písm. a), b) a písm. d) bodu 2 a odst. 

3 a 4, § 27 odst. 1, 3 a 5, § 28 odst. 3 a 5, § 29 odst. 4 písm. a) až c), § 35 odst. 

1 a odst. 2 písm. c) a e), 

- § 36 odst. 9, 13 a odst. 14 písm. a), c) a f), § 37 odst. 3a § 38 odst. 3); 

- v  souladu  s  čl.  45  odst.  6  Legislativních  pravidel  vlády  umisťovat  odkaz 

na poznámku pod čarou za slovo nebo část ustanovení, kterých se poznámka 

pod čarou týká, před případnou 

čárku,  středník,  dvojtečku  nebo  tečku,  pokud  za  příslušným slovem nebo 

příslušnou částí stanovení následují, přičemž, pokud se slovo nebo část 

ustanovení, za které byl umístěn odkaz za poznámku pod čarou, v následujících 

ustanoveních právního předpisu opakují, uvést u nich odkaz na poznámku 

pod čarou z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti právního předpisu; 

- v souladu s čl. 45 odst. 7 Legislativních pravidel vlády uvádět odkaz na předpis 

Evropské unie s použitím slov „předpis Evropské unie“ a doplnit jej odkazem 

na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná citace tohoto předpisu nebo jeho 

ustanovení (týká se zejména Části první § 2 písm. s), § 18 písm. a) i b), § 24 

odst. 4 písm. b), § 34 odst. 4 písm. a) i b) a § 37 odst. 2 písm. b) bodu 3); 

- v souladu s čl. 47 odst. 3 a 4 Legislativních pravidel vlády poznámky pod čarou 

označovat arabskými čísly s kulatou (poloviční závorkou), čísla označující 

poznámku pod čarou uvádět v souvislém pořadí, tytéž poznámky pod čarou již 

neuvádět znovu ani pod stejným ani pod jiným číslem, je-li v rámci jedné 

poznámky pod čarou uvedeno více právních předpisů, oddělovat je tečkou a 

každý z těchto právních předpisů uvádět na samostatném řádku, je-li však v 
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poznámce pod čarou uveden příkladný výčet právních předpisů, jednotlivé 

právní předpisy v souvislém textu poznámky pod čarou oddělovat čárkami, a 

dále výčet právních předpisů v rámci jedné poznámky pod čarou uvádět na téže 

stránce; 

- v souladu s čl. 64 odst. 2 a čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

v poznámkách pod čarou citovat právní předpis, který byl novelizován (nebo 

konkrétní ustanovení právního předpisu, které bylo novelizováno) s použitím 

slov „ve znění pozdějších předpisů“ (týká se poznámek pod čarou č. 2, 5, 8, 11, 

14, 24, 26, 28, 33 až 35,38, 43 a 50).   

778 Praha K § 2: 

Doporučujeme: 

- u písmene a), v souladu s čl. 44 Legislativních pravidel vlády, zkratku „ČR“ 

nahradit slovy „České republiky“; 

- u písmen k), l), n) a r), v souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, 

zvážit slova „organizační jednotka ministerstva“, neboť legislativní zkratka 

„ministerstvo“ je zavedena až v § 7; 

- u písmene o), v souladu s čl. 41 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, slova „, nebo 

(dále jen „program“),“ nahradit slovy „(dále jen „program“), nebo“; 

- u písm. w) bodu 1 zvážit slova „podle zákona o vysokých školách3)“, neboť 

v poznámce pod čarou  

č. 3 ani v jiné poznámce pod čarou není zákon o vysokých školách uveden; 

- u písmene x) slovo „zdůvodněné“ nahradit slovem „odůvodněné“ v souladu s 

běžnou praxí používanou v projektech financovaných z evropských fondů (místo 

termínu „uznané“ se používá termín „uznatelné“ nebo „schválené“); v principu 

veškeré náklady hrazené z podpory musí být zdůvodněné; formulace „odůvodněné“ 

je přesnější popis toho, že se musí jednat o výdaje v souladu s účelem podpory. 

Akceptováno 

Definice „výzkumná infrastruktura“ 

byla vyřešena odkazem na přímo 

použitelný předpis EU. 
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Dále u písmene u) požadujeme slovo „archivy“ nahradit slovem „archiválie“. 

Odůvodnění: v definici výzkumné infrastruktury se uvádí slovo „archivy“ v jiném 

významu, než jak se obecně v právních předpisech používá s odkazem na § 2 písm. 

c) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.; archivem se rozumí zařízení, které slouží 

k ukládání archiválií a péči o ně; to, co návrh zákona popisuje, nejsou archivy, ale 

archiválie podle § 2 písm. f) zákona č. 499/2004 Sb., jakožto dokumenty, které byly 

vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané 

politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo 

informačním významem vybrány  

ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byly vzaty do evidence archiválií; v 

návrhu zákona jde tedy o archivní fondy jako soubory archiválií, které vznikly 

výběrem z dokumentů vytvořených z činnosti původce, a archivní sbírky jako 

soubory archiválií navzájem propojené jedním nebo několika společnými znaky ve 

smyslu § 2 písm. h) a i) zákona č. 499/2004 Sb. 

Tato připomínka je zásadní. 

779 Praha K § 3: 

Doporučujeme: 

- v odst. 2 písm. a), v souladu s § 2 písm. t), slovo „organizace“ nahradit slovy 

„výzkumné organizace“; 

- v odst. 2 písm. f), v souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, zvážit 

slovo „ministerstva“, neboť legislativní zkratka „ministerstvo“ je zavedena až v § 7. 

Akceptováno   

780 Praha K § 7: 

Doporučujeme: 

- v odst. 2 písm. a) a odst. 4 úvodní větě zvážit slova „strategických dokumentů“, 

neboť v § 4 jsou uváděny „koncepční dokumenty“ a dále v textu již nejsou 

Akceptováno   

ad 1) jsou to teď koncepční strategické 

dokumenty  
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strategické dokumenty zmiňovány; 

- v odst. 4 písm. a), v souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, zvážit 

slova „ všechna ministerstva“, neboť v odstavci 1 je zavedena legislativní zkratka 

„Ministerstvo pro výzkum a vývoj“. 

ad 2) „všechna ministerstva“ zůstala, 

ale připomínka není zásadní…  

781 Praha K § 9: 

Doporučujeme: 

- v odst. 2 písm. a) i b) slova „v nejméně druhém stupni“ nahradit slovy „nejméně ve 

druhém stupni“, 

- v odst. 6 upřesnit slova „s příslušnými ustanoveními zákona“. 

Akceptováno   

782 Praha K § 11: 

Doporučujeme v odst. 3 písm. h), v souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel 

vlády, zvážit slova „řešitelům projektů“, neboť v § 25 odst. 2 písm. e) je zavedena 

legislativní zkratka „řešitel“. 

Akceptováno   

783 Praha K § 12: 

Doporučujeme: 

- v odst. 2 písm. a) i b) slova „v nejméně druhém stupni“ nahradit slovy „nejméně ve 

druhém stupni“, 

- v odst. 6 upřesnit slova „s příslušnými ustanoveními zákona“. 

Akceptováno  

784 Praha K § 15: 

Doporučujeme v odst. 3 písm. b), v souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády, 

text „odst. 4“ nahradit slovy „odstavce 4“. 

Akceptováno  
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785 Praha K § 17: 

Doporučujeme: 

- v odst. 2 písm. a) úvodní větě, v souladu s § 2 písm. t), slovo „organizace“ nahradit 

slovy „výzkumné organizace“; 

- v odst. 2 písm. a) úvodní větě zvážit slova „podle § 3 odst. 2 písm. a)“ a u písmene 

b) zvážit slova „podle § 3 odst. 2 písm. b)“, neboť v § 3 odst. 2 písm. a) a b) je 

odkaz na § 17. 

Akceptováno  

786 Praha K § 19: 

Doporučujeme zvážit text odstavce 2 vzhledem k definici výzkumné organizace 

uvedené v § 2 písm. t). 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   

787 Praha K § 21: 

Doporučujeme: 

- v poznámce pod čarou č. 17, v souladu s čl. 61 odst. 3 písm. c) a čl. 64 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, za slova „o živnostenském podnikání“ vložit slova 

„(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů“ a dále slova „a vyhláška č. 

311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat“ nahradit slovy „vyhláška č. 

419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů“ (neboť 

vyhláška č. 311/1997 Sb. byla dne 1. 5. 2004 zrušena vyhláškou č. 207/2004 Sb., o 

ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, a ta byla dne 

1. 1. 2013 zrušena vyhláškou č. 419/2012 Sb.); 

- v odstavci 5 zvážit slova „podle § 36 odst. 2 písm. d)“, „bodu 1a 2“ a „bodu 3“, 

neboť § 36 odst. 2 není členěn na pododstavce ani na body; 

- v odstavci 6 slova „zvláštního právního předpisu20)“ nahradit (též v souladu s čl. 45 

odst. 5 Legislativních pravidel vlády) slovy „jiných právních předpisů20)“, neboť 

Akceptováno   
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v poznámce pod čarou č. 20 jsou uvedeny 2 právní předpisy. 

788 Praha K § 22: 

Doporučujeme v poznámce pod čarou č. 22, v souladu s čl. 61 odst. 3 písm. c) 

Legislativních pravidel vlády, za slova „Zákon č. 563/1991 Sb.,“ vložit slova „o 

účetnictví,“. 

Akceptováno 

789 Praha K § 24: 

Doporučujeme: 

- v odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. g) (správně má být označeno jako písmeno h)) 

slova „použitelného předpisu Evropské unie16)“ nahradit slovy „použitelných 

předpisů Evropské unie16)“, neboť v poznámce pod čarou č. 16 jsou uvedeny 2 

předpisy Evropské unie; 

- u poznámky pod čarou č. 25, v souladu s čl. 47 odst. 5 Legislativních pravidel 

vlády, slova „kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2015/1589, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie“ nahradit 

slovy „kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES“; 

- v odstavci 3, v souladu s čl. 26 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, pododstavce 

označovat malými písmeny v abecedním pořadí; 

- v odstavci 5, v souladu s čl. 40 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, zvážit 

nahrazení slova „ex-ante“ českým pojmem, kupř. slovem „očekávaného“ nebo 

slovem „zamýšleného“. 

Akceptováno částečně 

V případě názvu nařízení Komise (ES) 

č. 794/2004 se jedná o správný 

aktuální název uveřejněný v Úředním 

věstníku EU. 

790 Praha K § 26: 

Doporučujeme: 

- poznámku pod čarou č. 30, v souladu s čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, 

Akceptováno 
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vypustit, neboť v ní uvedené právní předpisy jsou již obsaženy v poznámce pod 

čarou č. 17, a následující poznámky pod čarou přečíslovat, včetně odkazů na ně; 

- v poznámce pod čarou č. 31 slova „a vyhláška č. 311/1997 Sb., o chovu a využití 

pokusných zvířat“ nahradit slovy „vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných 

zvířat, ve znění pozdějších předpisů“ (neboť vyhláška č. 311/1997 Sb. byla dne 1. 5. 

2004 zrušena vyhláškou č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných 

zvířat, a ta byla dne 1. 1. 2013 zrušena vyhláškou č. 419/2012 Sb.); 

- v odst. 2 písm. d) slova „použitelného předpisu Evropské Unie32)“ nahradit slovy 

„použitelných předpisů Evropské unie32)“, neboť v poznámce pod čarou č. 32 jsou 

uvedeny 3 předpisy Evropské unie; 

- v odstavci 3 slova „zvláštního právního předpisu20)“ ( i v souladu s čl. 45 odst. 5 

Legislativních pravidel vlády) nahradit slovy „jiných právních předpisů20)“, neboť 

v poznámce pod čarou č. 20 jsou uvedeny 2 právní předpisy. 

791 Praha K § 29: 

Doporučujeme: 

- poznámky pod čarou č. 36, 37 a 41, v souladu s čl. 47 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, vypustit, neboť v nich uvedené právní předpisy jsou již 

obsaženy v poznámkách pod čarou č. 17, 15 a 29,  

a následující poznámky pod čarou přečíslovat, včetně odkazů na ně; 

- v poznámce pod čarou č. 38, v souladu s čl. 61 odst. 3 písm. c) a čl. 64 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, na konci textu doplnit slova „a o evidenci 

svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů“; 

- v odst. 4 na konci písmene d) čárku nahradit tečkou. 

Akceptováno 

Text byl podroben revizi pravopisu. 

792 Praha K § 30: 

Doporučujeme na konci odstavce 1 čárku nahradit tečkou. 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



294 
 

793 Praha K § 34: 

Doporučujeme: 

- poznámku pod čarou č. 42, v souladu s čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, 

vypustit, neboť v ní uvedené právní předpisy jsou již obsaženy v poznámce pod 

čarou č. 5, a následující poznámky pod čarou přečíslovat, včetně odkazů na ně; 

- v poznámce pod čarou č. 43, v souladu s čl. 61 odst. 3 písm. c) Legislativních 

pravidel vlády, za slova „zákon č. 206/2000 Sb.,“ vložit slova „o ochraně 

biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k 

novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat,“. 

Akceptováno 

794 Praha K § 35: 

Doporučujeme poznámku pod čarou č. 45, v souladu s čl. 47 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, vypustit, neboť v ní uvedený právní předpis je již obsažen 

v poznámce pod čarou č. 15, a následující poznámky pod čarou přečíslovat, včetně 

odkazů na ně. 

Akceptováno 

795 Praha K § 36: 

Doporučujeme: 

- v odstavci 1, v souladu s čl. 69 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, slovo 

„ustanovením“ vypustit; 

- v odstavci 13, v souladu s čl. 70 a 71 Legislativních pravidel vlády, slova „s 

ustanovením odstavce“ nahradit slovy „s odstavcem“. 

Akceptováno   

796 Praha K § 39: 

Doporučujeme: 

- v poznámce pod čarou č. 50, v souladu s čl. 47 odst. 4 a čl. 64 odst. 2 

Akceptováno   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



295 
 

Legislativních pravidel vlády, na konci doplnit slova „, ve znění pozdějších 

předpisů.“; 

- v odstavci 5, v souladu s čl. 70 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, text „písm. 

d), bodu 1“ nahradit textem „písm. d) bodu 1“. 

797 Praha K § 43: 

Doporučujeme, v souladu s čl. 52 odst. 2 písm. b) Legislativních pravidel vlády, 

slovo „Zrušuje“ nahradit slovem „Zrušují“ a na konci doplnit bod 21, který zní „21. 

Nařízení vlády č. 66/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o 

podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.“. 

 

Akceptováno 

798 Praha K § 44: 

Doporučujeme: 

- v úvodní větě, v souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, uvést 

všechny novely citovaného právního předpisu; 

- v bodu 1, v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. e) Legislativních pravidel vlády, slova 

„“15. Ministerstvo pro výzkum a vývoj.“.“ nahradit slovy „15. Ministerstvo pro 

výzkum a vývoj.“; 

- v bodu 3, v souladu s čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády, slova „§ 

19a zní: “§ 19a“ nahradit slovy „Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní: „19a“ a na 

konci doplnit tečku. 

Akceptováno částečně 

799 Praha K § 45: 

Doporučujeme v úvodní větě, v souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády, uvést všechny novely citovaného právního předpisu. 

Neakceptováno 
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800 Praha K § 46: 

Doporučujeme na konci bodu 19 doplnit tečku. 

Akceptováno 

801 Praha K § 47: 

Doporučujeme: 

- v souladu s čl. 28 odst. 3 Legislativních pravidel vlády přechodná ustanovení členit 

na body, 

- v odstavci 5 za slova „30. června“ vložit číslo letopočtu. 

Akceptováno jinak 

V daném případě není členěno na 

články, jak je uvedeno v čl. 28/3 LPV. 

802 Praha K§ 48: 

Doporučujeme: 

- v souladu s čl. 65 Legislativních pravidel vlády slova „ve znění pozdějších 

předpisů,“ vypustit, 

- v souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády slovo „“školství“ nahradit 

slovem „školství“. 

Akceptováno 

803 Praha K § 49: 

Doporučujeme, v souladu s čl. 28 odst. 3 Legislativních pravidel vlády, přechodná 

ustanovení členit na body. 

Neakceptováno 

V daném případě není členěno na 

články, jak je uvedeno v čl. 28/3 LPV. 

804 SP ČR K návrhu jako celku – chybějící návrh prováděcích předpisů 

Žádáme o doplnění předloženého návrhu o návrh pěti prováděcích předpisů – o 

návrh nařízení vlády o zabezpečení agendy výzkumu, vývoje a inovací, o činnosti 

poskytovatelů a ocenění výsledků, o informačním systému výzkumu, vývoje a 

inovací, o institucionální podpoře výzkumu, vývoje a inovací a o účelové podpoře 

Akceptováno jinak 

Vzhledem k podrobnosti textu 

navrhovaného zákona bylo upuštěno 

od prováděcích právních předpisů 

s výjimkou nařízení vlády k IS VaVaI. 
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výzkumu, vývoje a inovací a vyhlášky o zápisu na seznam výzkumných organizací. 

Zdůvodnění připomínky 

Povinnou a nezbytnou částí návrhu zákona je vypracování návrhu pěti prováděcích 

právních předpisů. Současně jde i o část, která umožní posoudit dopady návrhu 

zákona na systém podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Podstatné jsou 

návrhy prováděcích právních předpisů zejména proto, že návrhy tří prováděcích 

právních předpisů nemají obdobu v současném zákoně č. 130/2002 Sb. (nařízení 

vlády o zabezpečení agendy VaVaI, činnosti poskytovatelů a ocenění výsledků; 

nařízení vlády o institucionální podpoře VaVaIa nařízení vlády o účelové podpoře 

VaVaI) a čtvrtý (nařízení vlády o zápisu na seznam výzkumných organizací), 

připravovaný MŠMT, je teprve v legislativním procesu. 

Zásadní připomínka. 

Návrh bude v krátké době rozeslán do 

mezirezortního připomínkového 

řízení. 

805 SP ČR K návrhu jako celku – k  zvláštní části důvodové zprávy 

Žádáme o doplnění zvláštní části důvodové zprávy o odůvodnění chybějících 

ustanovení a o doplnění odůvodnění jednotlivých ustanovení o vysvětlení jejich 

účelu, principů, nezbytnosti. 

Zdůvodnění připomínky 

Podle čl. 9 odst. 4 Legislativních pravidel vlády („LPV“) obsahuje zvláštní část 

důvodové zprávy: 

„Zvláštní část důvodové zprávy obsahuje odůvodnění jednotlivých navrhovaných 

ustanovení zákona, vysvětlení jejich účelu, principů, nezbytnosti, případně obsahuje 

Akceptováno 
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i srovnání s platným právním stavem.“. 

Odůvodnění ve zvláštní části důvodové zprávy je pro řadu ustanovení části první 

návrhu zákona provedeno agregátně (tj. nikoliv po jednotlivých ustanoveních dle 

LPV) a řada ustanovení tak není odůvodněna vůbec nebo pro ně chybí vysvětlení. 

Ilustrativně (první příklad, opakuje se v řadě dalších odůvodnění, viz další 

připomínky) v odůvodnění k § 2 písm. d) až j) zcela chybí vysvětlení pojmů vývoj 

(písm. f) a transfer znalostí (písm. h). Vysvětlení všech pojmů v § 2  písm. d) až h) 

je obecné a navíc chybné – nejde kategorie podle blokové výjimky GBER 

(„Jednotlivé kategorie se liší povolenou mírou podpory.“) – pojmy jako „základní 

výzkum“, „aplikovaný výzkum“ atd. platí i pro podporu, která není veřejnou 

podporou podle práva EU (např. pro institucionální podporu) a např. aplikovaný 

výzkum a vývoj v podpoře rozvoje výzkumných organizací může být podpořen až 

100 % z veřejných prostředků. 

Zdůvodnění pro část druhou až šestou návrhu zákona zcela chybí. 

Zásadní připomínka. 

806 SP ČR K návrhu jako celku – návrh na doplnění znění zákona 

Žádáme o doplnění zákona o paragraf, jímž se zřizuje organizace zastřešující 

aplikovaný výzkum a vývoj. 

Zdůvodnění připomínky 

Obdobně jako jiné části výzkumu měl by mít aplikovaný výzkum koordinátora, což 

by umožnilo zapojení různých subjektů aplikovaného výzkumu do sdružení, které 

by řídilo jeho činnost, koordinovalo velké investice, bylo připomínkovým místem 

Akceptováno 
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pro legislativu se vztahem k výzkumu a vývoji. Na druhé straně by tato organizace 

s větší vahou mohla zprostředkovávat propojení/vyjednávat za výzkumné 

organizace s velkými firmami o dlouhodobých směrech orientovaného výzkumu a 

vývoje a jeho financování, podporovat excelenci výzkumných organizací, 

spolupracovat při hodnocení výzkumných organizací atd. Vytvoření takové 

organizace by přispělo k plnění specifického cíle 1.1 Vytvořit stabilní, efektivní, 

strategicky řízený a finančně udržitelný systém VaVaI Národní politiky výzkumu a 

vývoje na léta 2016-2020, schválené usnesením vlády č. 135 ze 17. února 2016.  

Zásadní připomínka. 

807 SP ČR K preambuli zákona – předmět úpravy (§ 1)Žádáme o úpravu textu ustanovení a 

to následujícím způsobem: 

„Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1), 

s ohledem na požadavek dlouhodobé stabilizace a rozvoje systému podpory 

výzkumu, vývoje a inovací a s ohledem na společenský, ekonomický, společenský a 

kulturní přínos a význam podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků 

České republiky (dále jen "podpora") a“ 

Zdůvodnění připomínky 

S ohledem na očekávané změny vnějších podmínek pro veřejnou podporu VaVaI 

(řádové snížení objemu podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů, 

dále jen „ESIF“ aj.) bude v dalších letech pro stabilizaci, resp. udržení systému 

podpory rozhodující ekonomický přínos VaVaI, což by mělo být v preambuli 

vyjádřeno jak pořadím, tak doplněním slova „přínos“. Je třeba si uvědomit, že 

výpadek podpory ESIF se nebude týkat jen oblasti VaVaI a že pouhé zdůrazňování 

Neakceptováno 
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významu VaVaI bez konkrétních ekonomických přínosů VaVaI a synergií veřejných 

a soukromých zdrojů podpory by velmi pravděpodobně vedlo k výraznému útlumu 

objemu veřejné podpory VaVaI. 

Zásadní připomínka. 

808 SP ČR K vymezení pojmu „podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných 

prostředků“ (§ 2 písm. a) 

Žádáme o doplnění textu o ustanovení vymezující, jaká podpora z veřejných 

prostředků se nepovažuje za veřejnou podporu podle práva EU a to následujícím 

způsobem: 

„a) podporou výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků podpora 

poskytovaná ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu územních samosprávných celků, 

včetně podpory z fondů kontrolovaných orgány veřejné správy, z rozpočtu jiných 

států, z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků mezinárodních organizací, pokud 

poskytnutá podpora 

1. není veřejnou podporou podle vymezení práva EU, což zahrnuje 

institucionální podporu poskytovanou na základě tohoto zákona a 

účelovou podporu poskytovanou veřejným zadáváním podle zvláštního 

právního předpisu2), nebo 

2. je veřejnou podporou, která je slučitelná s právem EU, přičemž při jejím 

poskytování je postupováno podle blokové výjimky vymezené nařízeními 

Komise (EU)x), schválení (notifikace) režimu podpory Evropskou 

komisíxx), pravidla de minimisxxx) nebo zvláštních právních předpisů 

EUiv), 

Akceptováno jinak   
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x) Článek 2 a 3 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, nařízení Komise (EU) č. 

702/2014 nebo nařízení Komise (EU) č. 1388/2014. 

xx) Čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, čl. 58 odst. 2 nařízení 

Komise (EU) č. 651/2014. 

xxx) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, nařízení Komise (ES) č. 875/2007 

nebo nařízení Komise (ES) č. 1535/2007. 

iv) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, nařízení Komise (EU) 

č. 288/2014.“. 

Zdůvodnění připomínky 

Pojmy „podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků“ a „veřejná 

podpora výzkumu, vývoje a inovací“ jsou sémanticky podobné, ale mají opačný 

právní význam. Převážná část podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných 

prostředků v ČR přitom není veřejnou podpora výzkumu, vývoje a inovací podle 

práva EU (např. institucionální podpora atd.). Jednoznačné vymezení těchto 

základních pojmů přímo v zákoně je proto nezbytné. 

Zásadní připomínka. 

809 SP ČR K nevymezení pojmu „kategorie podpory (§ 2, nové písm. b) 

Žádáme o doplnění pojmu „kategorie podpory“ vymezenou nařízením Komise 

(EU) č. 651/2014 – blokové výjimky GBER a to následujícím způsobem: 

„b) kategorií podpory podpora výzkumu, vývoje a inovací, u které podpora je 

Neakceptováno 

V zákoně jsou pouze pojmy, se 

kterými zákon pracuje. Pokud je 

pojem definován v přímo použitelné 

právní předpise EU, pouze se na nej 
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veřejnou podporou podle vymezení práva EU, přičemž při jejím poskytování je 

postupováno podle blokové výjimky vymezené nařízeními Komise (EU)3),“ 

Současně žádáme, aby v návrhu zákona nebyl pojem „kategorie podpory“ používán 

v jiné souvislosti. 

Zdůvodnění připomínky 

Návazně na připomínku č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. k § 2 písm. a) je 

třeba vymezit v zákoně i pojem „kategorie podpory“ používaný v čl. 1 odst. 1 

písm. d) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 – blokové výjimky GBER. Jak je 

zřejmé i z připomínky č. 0 k zvláštní části důvodové zprávy, dochází 

k zaměňování pojmů kategorie podpory poskytované podle GBER s pojmy, 

které nejsou veřejnou podporou podle práva EU. Navíc pojem „kategorie“ je 

v návrhu zákona dále použit ve zcela jiné souvislosti (v § 22 odst. 1 pro 

„kategorie poskytnuté institucionální podpory“), což je silně zavádějící. 

Zásadní připomínka. 

odkazuje a definice sama se 

nepřepisuje.  

810 SP ČR K vymezení pojmu „aplikovaný výzkum“ (§ 2 písm. e) 

Žádáme o doplnění textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„e) aplikovaným výzkumem teoretická a experimentální práce zaměřená na 

získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně 

zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb nebo pro státní správu, územně 

samosprávné celky nebo ve veřejném zájmu zajišťovaném kompetenčně 

příslušným orgánem,“ 

Akceptováno jinak   

Vyřešeno odkazem na přímo 

použitelný předpis EU. 
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Zdůvodnění připomínky 

Navržená definice nepokrývá jednak veřejné zakázky ve VaVaI (řada orgánů by 

zřejmě měla problém, kdyby měla prokázat, jaké nové výrobky, postupy nebo 

služby na základě nich zavedla), jednak nepokrývá aplikovaný výzkum v 

prokazatelném veřejném zájmu (např. tvorba legislativních a nelegislativních 

předpisů, metodik certifikovaných orgány státní správy atd.), kde sice jde o nové 

postupy, ale způsob prokázání jejich uplatnění je dlouhodobě předmětem diskuzí. 

Zásadní připomínka. 

811 SP ČR K vymezení pojmu „inovace“ (§ 2 písm. g) 

Žádáme o doplnění textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„g) inovacemi zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů 

nebo služeb do praxe s tím, že u inovací, u kterých podpora je veřejnou 

podporou podle vymezení práva EU, se při jejím poskytování postupuje 

podle blokové výjimky vymezené nařízeními Komise (EU)3),“ 

Zdůvodnění připomínky 

Vzhledem k tomu, že podmínky podpory jednotlivých skupin inovací se podle 

blokové výjimky výrazně liší, jsou jejich definice minimálně odkazem na blokovou 

výjimku GBER pro jejich podporu nezbytné. Definice a rozlišení jednotlivých 

skupin inovací není v ČR ustáleno, v řadě případů se používá nekodifikovaná 

terminologie (např. u OP PIK). 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno jinak   

Vyřešeno odkazem na přímo 

použitelný předpis EU. 
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812 SP ČR K vymezení pojmu „transfer technologií“ (§ 2 písm. h) 

Žádáme o doplnění textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„transferem znalostí se rozumí proces, jehož cílem je získávání, shromažďování 

a sdílení explicitních a implicitních znalostí včetně dovedností a kompetencí v 

hospodářských i nehospodářských činnostech, jako jsou spolupráce při výzkumu, 

poradenství, poskytování licencí, zakládání společností typu spin-off, publikace 

a mobilita výzkumných pracovníků a dalších osob, jež se podílejí na těchto 

činnostech, znalostí, jež se týkají používání norem a právních předpisů, v nichž 

jsou tyto normy obsaženy, znalostí podmínek reálného provozního prostředí a 

způsobů organizačních inovací, jakož i řízení znalostí v souvislosti s určováním, 

získáváním, zabezpečením, ochranou a využíváním nehmotného majetku,“. 

Zdůvodnění připomínky 

V návrhu byla použita jen část definice z evropských předpisů, která je natolik 

obecná, že je v praxi nepoužitelná. Kromě toho národní předpis může evropský 

předpis specifikovat (např. zavést další podmínky atd.), ale nemůže ho rozšířit, resp. 

jim stanovené podmínky vypustit. 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno   

813 SP ČR K vymezení pojmu „veřejná zakázka“ (§ 2 písm. r) 

Žádáme o doplnění textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„… (dále jen „veřejná zakázka“) 

1. pro potřeby poskytovatele nebo správního úřadu, který není poskytovatelem, 

pokud jsou tito jedinými uživateli výsledku (dále jen „veřejná zakázka pro 

Akceptováno částečně  
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poskytovatele“), 

2. inovačním partnerstvím podle zvláštního právního předpisu2), pokud nelze 

potřebu poskytovatele uspokojit prostřednictvím řešení, která jsou na trhu již 

dostupná (dále jen „veřejná zakázka inovačního partnerství“)“. 

Zdůvodnění připomínky 

Navržená definice a návrh zákona nepočítá s inovačním partnerstvím zavedeném 

v zákoně č. 134/2016 Sb. právě pro inovace, které jsou součástí oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací. 

Zásadní připomínka. 

814 SP ČR K nevymezení pojmu „kolaborativní výzkum“ (§ 2 nové písm. t) 

Žádáme o doplnění pojmu „kolaborativní výzkum“ a to následujícím 

způsobem: 

„t) kolaborativním výzkumem výzkum prováděný v účinné spoluprácix) 

výzkumné organizace a podniku za účelem výměny znalostí či technologií 

nebo k dosažení společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany 

společně stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají k jeho realizaci a 

sdílejí jeho rizika a výsledky. Náklady na projekt může nést v plné výši jedna 

či více stran a tím zbavit ostatní strany jejich finančních rizik. Za formy 

spolupráce nejsou považovány smluvní výzkum a poskytování výzkumných 

služeb, 

x) Článek 2 odst. 90 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, čl. 1.3 písm. h) 

Rámce.“. 

Akceptováno jinak   

Doplněno do důvodové zprávy dle 

dohody s připomínkovým místem.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



306 
 

Zdůvodnění připomínky 

Oba pojmy jsou často zaměňovány a přitom jde z hlediska podpory z veřejných 

prostředků (ale i z hlediska činností výzkumných organizací atd.) o zcela odlišné 

pojmy. 

Zásadní připomínka. 

815 SP ČR K vymezení pojmu „výzkumná organizace“ (§ 2 písm. t) 

Žádáme o úpravu a doplnění textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„výzkumnou organizací se rozumí subjekt zapsaný v Seznamu výzkumných 

organizací podle tohoto zákona zřízený podle veřejného nebo soukromého práva 

bez ohledu na jeho právní postavení nebo na způsob financování, jehož hlavním 

cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo 

experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, 

publikací nebo transferu znalostí; vykonává-li tento subjekt rovněž hospodářské 

činnosti, je třeba o financování, nákladech a příjmech souvisejících s těmito 

činnostmi vést oddělené účetnictví; podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující 

vliv na takovýto subjekt, například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít 

přednostní přístup k výsledkům, jichž subjekt dosáhl a veškerý zisk z transferu 

znalostí je třeba znovu investovat do primárních činností výzkumné organizace,“ 

Dále žádáme, aby příklady v závorkách použité v definici EK, které nejsou 

v českém právním řádu používány, byly součástí odůvodnění tohoto ustanovení, tj.: 

„Subjektem se rozumí např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro 

transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální 

Akceptováno jinak   

Řešeno odkazem na přímo použitelný 

právní předpis. 
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spolupracující subjekt zaměřený na výzkum.“ 

Zdůvodnění připomínky 

Část definice je tautologická (výzkumná organizace je subjekt zapsaný v Seznamu 

výzkumných organizací – do Seznamu výzkumných organizací se zapíše subjekt, 

který splnil podmínky pro výzkumnou organizaci). Kromě toho národní předpis 

může evropský předpis specifikovat (např. zavést další podmínky atd.), ale nemůže 

jím stanovené podmínky vypustit. V navržené definici byly vypuštěny hned tři 

podmínky, které se jinde v návrhu zákona nevyskytují (podmínka odděleného 

účetnictví, podmínka zamezení vlivu podniků a podmínka použití zisku z transferu 

znalostí). 

Zásadní připomínka. 

816 SP ČR K vymezení pojmu „výzkumná infrastruktura“ (§ 2 písm. t) 

Žádáme o doplnění textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„u) výzkumnou infrastrukturou se rozumí zařízení, zdroje a související služby, 

které subjekt využívá k provádění výzkumu, zahrnující výzkumné vybavení a 

materiál, zdroje založené na znalostech, jako jsou sbírky, archivy a 

strukturované vědecké informace, infrastruktury informačních a 

komunikačních technologií včetně sítí GRID, jako jsou počítačové a 

programové vybavení, komunikační prostředky, jakož i veškeré další prvky 

jedinečné povahy, které jsou nezbytné k provádění výzkumu; výzkumná 

infrastruktura se může nacházet na jednom místě nebo může být součástí 

organizované sítě,“ 

Zdůvodnění připomínky 

Akceptováno jinak   

Řešeno odkazem na přímo použitelný 

právní předpis. 
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V Návrhu je proti definici GBER vypuštěna a upravena část textu, která mu dává 

jiný smysl – komunikačními technologiemi jsou dle GBER myšleny „sítě GRID“, 

nikoliv „počítačové a programové vybavení, komunikační prostředky“. 

Zásadní připomínka. 

817 SP ČR K vymezení pojmu „výsledky vývoje“ (§ 2 písm. v) bod 3) 

Žádáme o doplnění textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„3. ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů 

nebo služeb ověřené pro jejich využití v praxi,“. 

Zdůvodnění připomínky 

Výsledky vývoje musí být ověřeny pro využití v praxi (tak, aby v souladu s definicí 

výsledků inovací v nich do praxe mohly být zavedeny). Výsledek ověření je pak 

jedním z podkladů pro schválení daného výsledku a jeho uznání. 

Zásadní připomínka. 

Neakceptováno 

818 SP ČR K vymezení pojmu „způsobilé náklady“ (§ 2 písm. w) bod 4) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„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,“. 

Zdůvodnění připomínky 

Navržená definice doplňkových (režijních) nákladů jako doplňkových nákladů 

Akceptováno jinak   
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pouze u vysokých škol je absurdní a diskriminační vůči jiným subjektům ve VaVaI 

a proto se navrhuje vypuštění slov „vysokých škol“. Není důvod, aby vysoké školy 

měly jiné způsobilé náklady, než jiné výzkumné organizace, resp. subjekty. Tzv. 

„doplňkové náklady vysokých škol“ by znamenaly, že pouze vysoké školy mohou 

mít doplňkové neboli režijní náklady, což je v přímém rozporu se současným 

stavem (doplňkové náklady všem příjemcům poskytují všichni poskytovatelé) i s 

právem EU. 

Zásadní připomínka. 

819 SP ČR K rozdělení pojmu „provozní a doplňkové náklady“ (§ 2 písm. w) bod 4) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a jeho rozdělení do dvou bodů a to následujícím 

způsobem: 

„4. ostatnídalší provozní náklady nebo výdaje, 

5. doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé časové a věcné 

souvislosti s danou činností ve výzkumu, vývoji a inovacích,“. 

Dále žádáme, aby ve zvláštní části důvodové zprávy (viz připomínka č. 0) bylo 

podrobné odůvodnění tak, aby bylo možné dovodit „úmysl zákonodárce“, tj. aby 

byly v odůvodnění zákona jednotlivé položky vymezeny i příklady (např. u 

provozních nákladů, že zahrnují např. náklady na materiál, cestovní náklady, daňové 

odpisy atd.). 

Zdůvodnění připomínky 

Ke spojení provozních nákladů (náklady na materiál, cestovní náklady, daňové 

odpisy atd.) s doplňkovými (režijními) náklady není důvod, jde o náklady zcela 

Akceptováno jinak   
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odlišného charakteru. 

Zásadní připomínka. 

820 SP ČR Ke způsobilým nákladům u projektů (§ 2 písm. w) 

Žádáme o doplnění textu ustanovení a jeho rozdělení do dvou bodů a to 

následujícím způsobem – vložení následující věty za body 1 až 4 resp. 1 až 5: 

„U výzkumných projektů jsou způsobilými náklady pouze náklady v rozsahu a po 

dobu nezbytnou pro účely řešení projektu. U strukturálních projektů jsou 

způsobilé náklady vymezeny zvláštními právními předpisy EUx). 

x) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, nařízení Komise (EU) č. 

288/2014.“ 

Zdůvodnění připomínky 

Vzhledem k tomu, že jsou způsobilé náklady v návrhu zákona vymezeny shodně pro 

účelovou a institucionální podporu, je nezbytné do něj promítnout i hlavní odlišnost 

pro způsobilé náklady u výzkumných projektů v souladu s právem EU (tj. že 

způsobilými náklady projektů jsou pouze náklady v rozsahu nezbytném pro účely 

řešení projektu, které jsou odůvodněné) a odkázat na odlišné vymezení způsobilých 

nákladů u projektu ESIF. 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno jinak   

821 SP ČR K předmětu podpory – rozvoj výzkumné organizace (§ 3 odst. 2 písm. a) Akceptováno   
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Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„a) rozvoj výzkumné organizace za podmínek uvedených v § 17 v souladu s cíli 

organizace dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumné organizace podle § 4 

odst. 3,“. 

Zdůvodnění připomínky 

„Cíle organizace“ jsou nedefinovaný pojem, v návrhu zákona není uvedeno, v jakém 

dokumentu jsou zakotveny, ani jak jsou hodnoceny; dále není uvedeno, zda jde o 

cíle výzkumné nebo jiné atd. Naproti tomu v § 4 odst. 3 vymezujícím dlouhodobou 

koncepci rozvoje výzkumné organizace jsou výzkumné cíle uvedeny („… který 

obsahuje na období 7 let základní výzkumné cíle dané organizace, …“), společně 

s řadou další náležitostí, které vymezují tento předmět podpory. 

Zásadní připomínka. 

822 SP ČR K předmětu podpory – spolufinancování výdajů z rozpočtu EU (§ 3 odst. 2, 

písm. e) a § 3 odst. 2, nové písm. c) 

Žádáme o vypuštění spolufinancování výdajů z rozpočtu EU z předmětu 

institucionální podpory (§ 3 odst. 2, písm. e) a současně o doplnění předmětu 

účelové podpory o strukturální projekt (§ 3 odst. 2, nové písm. c) a to následujícím 

způsobem: 

e) spolufinancování výdajů z rozpočtu Evropské unie zajišťujících cíle ve 

výzkumu, vývoji a inovacích, 

„c) strukturální projekt zajišťující aktivity ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

Neakceptováno   
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spolufinancované z rozpočtu Evropské unie.“ 

Zdůvodnění připomínky 

Předmětem podpory nemůže být spolufinancování – předmětem podpory je aktivita 

(činnost) spolufinancovaná z rozpočtu Evropské unie. Spolufinancování výdajů 

z rozpočtu Evropské unie zajišťujících cíle ve výzkumu, vývoji a inovacích je 

prováděno formou projektů vybíraných na základě soutěže, a proto nepatří do 

institucionální podpory. Nejde jen o členění předmětu podpory na institucionální a 

účelovou podporu, ale i o způsob poskytování informací atd. Kromě toho navržený 

model výkonnostní smlouvy pro institucionální podporu je jen velmi obtížně 

slučitelný např. s požadavky zvláštních právních předpisů EU, které upravují 

poskytnutí podpory ESIF (např. na stávající projekty OP VVV nebo OP PIK). 

Zásadní připomínka. 

823 SP ČR K předmětu podpory – zabezpečení agendy VaVaI (§ 3 odst. 2 písm. f) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„f) zabezpečení agendy výzkumu, vývoje a inovací, zahrnující 

1. všechny činnosti ministerstva, včetně činností Vědecké rady České 

republiky, Grantové agentury České republiky a Technologické agentury 

České republiky, prováděné na základě tohoto zákona, a to až do celkové 

výše 4  % objemu celkových prostředků ministerstva v daném 

kalendářním roce, 

2. činnosti poskytovatelů prováděné na základě tohoto zákona a to až do 

celkové výše 2,5  % objemu celkových prostředků poskytovatele na 

Akceptováno jinak   
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výzkum, vývoj a inovace v daném kalendářním roce, 

3. ocenění výsledků a finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, 

vývoje a inovací, jehož podmínky upraví prováděcí právní předpis,“. 

Zdůvodnění připomínky 

Limitování výdajů na agendu ve výši 2,5 % prostředků poskytovatele na výzkum, 

vývoj a inovace v daném kalendářním roce v zákoně je dlouhodobě (od r. 2002) 

osvědčeným způsobem, jak zamezit nárůstu byrokracie a administrativy ve státní 

správě VaVaI. U ministerstva vč. činnosti GA ČR a TA ČR atd. je navržen vyšší 

limit (4 %) proto, že na rozdíl od ostatních poskytovatelů jsou v nákladech na 

činnost zahrnuty i osobní náklady pracovníků, nájmy, technika atd., kterou resorty 

hradí z jiných výdajů. 

Zásadní připomínka. 

823 SP ČR K předmětu podpory – zabezpečení agendy VaVaI (§ 3 odst. 2 písm. f) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„f) zabezpečení agendy výzkumu, vývoje a inovací, zahrnující 

1. všechny činnosti ministerstva, včetně činností Vědecké rady České 

republiky, Grantové agentury České republiky a Technologické agentury 

České republiky, prováděné na základě tohoto zákona, a to až do celkové 

výše 4  % objemu celkových prostředků ministerstva v daném 

kalendářním roce, 

2. činnosti poskytovatelů prováděné na základě tohoto zákona a to až do 

Akceptováno jinak   
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celkové výše 2,5  % objemu celkových prostředků poskytovatele na 

výzkum, vývoj a inovace v daném kalendářním roce, 

3. ocenění výsledků a finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, 

vývoje a inovací, jehož podmínky upraví prováděcí právní předpis,“. 

Zdůvodnění připomínky 

Limitování výdajů na agendu ve výši 2,5 % prostředků poskytovatele na výzkum, 

vývoj a inovace v daném kalendářním roce v zákoně je dlouhodobě (od r. 2002) 

osvědčeným způsobem, jak zamezit nárůstu byrokracie a administrativy ve státní 

správě VaVaI. U ministerstva vč. činnosti GA ČR a TA ČR atd. je navržen vyšší 

limit (4 %) proto, že na rozdíl od ostatních poskytovatelů jsou v nákladech na 

činnost zahrnuty i osobní náklady pracovníků, nájmy, technika atd., kterou resorty 

hradí z jiných výdajů. 

Zásadní připomínka. 

824 SP ČR K předmětu podpory – činnost pracovišť AV ČR (§ 3 odst. 2 písm. g) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„g) činnost pracovišť Akademie věd České republiky zajišťovanou pro ně 

společně Akademií věd České republiky podle zvláštního právního 

předpisu8).“, 

Zdůvodnění připomínky 

Vlastní činnost pracovišť AV ČR je již zahrnuta ve výdajích na rozvoji výzkumných 

organizací, kterými pracoviště (ústavy) AV ČR nepochybně jsou. Tyto výdaje by 

Neakceptováno   
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proto, stejně jako u ostatních výzkumných organizací, měly být uváděny ve výdajích 

podle písm. a) a platit pro ně stejné podmínky. Naproti tomu další část výdajů je 

zajišťována AV ČR společně pro více ústavů najednou (např. prostřednictvím 

Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.), které nelze rozepsat do výdajů na 

rozvoj výzkumných organizací a ty by měly být zahrnuty do tohoto předmětu 

podpory dle písm. g). 

Zásadní připomínka. 

825 SP ČR K Národní politice výzkumu, vývoje a inovací (§ 4 odst. 1) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„(1) Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky je dokument 

schvalovaný vládou, který obsahuje na období 7 let základní cíle podpory, její věcné 

zaměření podporované účelově a institucionálně, výhled vývoje výdajů na výzkum, 

vývoj a inovace z rozpočtu Evropské unie, z veřejných prostředků a ze soukromých 

zdrojů ve stejném členění, způsob jejich zajištění a opatření k realizaci politiky, 

zahrnující i indikátory plnění cílů politiky, které jsou každoročně vyhodnoceny; 

součástí dokumentu jsou a dále priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 

stanovující oblasti, jejichž rozvoj bude výrazněji podporován, koncepcei 

mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích a národní 

výzkumnáou a inovační strategiei pro inteligentní specializaci České republiky (dále 

jen „Národní politika výzkumu, vývoje a inovací“).“. 

Zdůvodnění připomínky 

Pro každý cíl musí být definován minimálně jeden povinný ukazatel-indikátor 

(KeyGoalIncdicator) a pro cíle nižších úrovní rovněž povinný indikátor výkonnosti 

(Key Performance Indikátor). Tyto indikátory musí být každoročně vyhodnocovány, 

Akceptováno jinak   
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protože jak se ukázalo při hodnocení plnění cílů a opatření politik v minulosti, je 

hodnocení v delším období formální nebo konstatuje neplnění cílů. 

Zásadní připomínka. 

826 SP ČR Ke Koncepci výzkumu, vývoje a inovací (§ 4 odst. 2) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„(2) Koncepce výzkumu, vývoje a inovací poskytovatele je dokument schvalovaný 

vládou, který obsahuje na období 7 let cíle podpory v působnosti daného 

poskytovatele, její věcné zaměření v členění na programy, institucionální podporu 

na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, popř. na další aktivity jím 

podporované, výhled vývoje výdajů na výzkum, vývoj a inovace, jež mají být 

poskytnuty z rozpočtu poskytovatele a ze soukromých zdrojů, způsob plnění opatření 

Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a opatření k realizaci koncepce 

poskytovatele, zahrnující i indikátory plnění cílů koncepce, které jsou každoročně 

vyhodnoceny.“. 

Zdůvodnění připomínky 

Viz předchozí připomínka, všechny koncepce musí tvořit jeden vzájemně provázaný 

systém. 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno  

827 SP ČR K Dlouhodobé koncepci rozvoje výzkumné organizace (§ 4 odst. 3) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„(3) Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace je dokument schvalovaný 

Akceptováno jinak   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



317 
 

poskytovatelem institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace, který 

obsahuje na období 7 let základní výzkumné cíle dané organizace, její věcné 

zaměření, předpokládanou institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace, výhled vývoje výdajů výzkumné organizace na výzkum, vývoj 

a inovace, výhled vývoje zdrojů financování výzkumné organizace, způsob plnění 

opatření koncepce výzkumu, vývoje a inovacíposkytovatele a opatření k realizaci 

dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace, zahrnující i indikátory plnění 

cílů koncepce, které jsou každoročně vyhodnoceny.“ 

Zdůvodnění připomínky 

Viz předchozí připomínka, všechny koncepce musí tvořit jeden vzájemně provázaný 

systém. U dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace navíc počítá 

s každoročním průběžným hodnocením i Metodika 2017+. 

Zásadní připomínka. 

828 SP ČR K jmenování Vědecké rady ČR (§ 6 odst. 1) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„(1) Vědecká rada České republiky má 15 členů, kteří jsou jmenováni do funkce 

z kandidátů navržených reprezentací vysokých škol, Akademií věd České republiky, 

Svazem průmyslu a dopravy České republiky a dalšími osobami zabývajícími se 

výzkumem, vývojem a inovacemi tak, aby byli u všech jmenujících zastoupeni 

především představitelé základního a aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, a 

dále též významné osobnosti veřejného života, a to následovně:“. 

Ve zvláštní části důvodové zprávy (viz připomínka č. 0) by mělo být zdůvodněno, 

proč by Vědecká rada měla být navrhována nejvyššími volenými orgány státu 

Neakceptováno   
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(Parlament ČR) a zároveň mocí výkonnou (vláda). 

Zdůvodnění připomínky 

Mají-li být ve Vědecké radě ČR zastoupeni představitelé aplikovaného výzkumu, 

vývoje a inovací, musí být mezi navrhovateli explicitně uvedeni a tím např. při 

nominacích osloveni. Explicitní vymezení navrhovatelů pouze na reprezentaci 

vysokých škol a Akademii věd ČR (tj. představitele především základního 

výzkumu) je diskriminační a proto navrhujeme doplnit SP ČR, který sdružuje jak 

představitele uživatelské sféry a inovací, tak výzkumné organizace aplikovaného 

výzkumu (AVO). 

Dále upozorňujeme na pravděpodobnou komplikaci při jmenování třemi jmenovateli 

(vláda, PS, Senát), která by mohla vést k nenaplnění ustanovení o převážném 

zastoupení představitelů VaVaI ve Vědecké radě ČR. Toto navrhujeme řešit tak, že 

převážnou část (tj. nejméně 3 z 5) představitelů VaVaI jmenuje každý 

ze jmenujících (ostatní možnosti by byly procedurálně i věcně značně komplikované 

a prakticky nerealizovatelné). 

Zásadní připomínka. 

829 SP ČR K úkolům ministerstva – chybějící odpovědnost za přípravu právních předpisů 

(§ 7 odst. 2, nové písm. b) 

Žádáme o doplnění textu ustanovení o nové písm. b) a to následujícím způsobem: 

„b) přípravy právních předpisů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací,“. 

Zdůvodnění připomínky 

Akceptováno   
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V úkolech ministerstva (§ 7 odst. 2 a 3) ani v novele kompetenčního zákona (§ 44) 

není uvedena odpovědnost ministerstva za přípravu právních předpisů pro oblast 

výzkumu, vývoje a inovací. 

Zásadní připomínka. 

830 SP ČR K úkolům ministerstva – pořadí úkolů (§ 7 odst. 2) 

Doporučujeme změnit pořadí úkolů v § 7 odst. 2 tak, že stávající písm. f) bude 

přesunuto za nové písm. b) a další písm. přečíslována. 

Zdůvodnění připomínky 

Zpracování návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace podle § 15 

(= písm. f) je jedním z klíčových úkolů ministerstva nezbytných pro koordinaci 

oblasti VaVaI a proto by mělo mít uvedeno dříve než za analytickými zprávami aj. 

úkoly. 

Doporučující připomínka. 

Akceptováno   

831 SP ČR K návrhu výdajů SR VaVaI – poskytovatelé (§ 15 odst. 4) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

(4) Správci rozpočtových kapitol, ze kterých jsou výzkum, vývoj a inovace 

podporovány včetně ministerstva, zpracují návrh výdajů na výzkum, vývoj a inovace 

svých kapitol včetně návrhu na využití nároků z nespotřebovaných výdajů tak, aby 

přednostně zajistili plnění projektů zahájených v předchozích letech a dalších 

závazků. 

Akceptováno   
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Zdůvodnění připomínky 

Návrhy na využití nároků z nespotřebovaných výdajů jsou předmětem přípravy 

návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace, ale povinnost je předložit, odůvodnit a 

projednat nebyla dosud zakotvena v zákoně. Z hlediska státního rozpočtu se NNV 

považují za spotřebované výdaje a způsob jejich projednání a zdůvodnění tak 

v minulosti závisel na rozhodnutí RVVI, což v letech, kdy návrh SR VaVaI nebyl 

schválen, se ukázalo za nedostatečné. Vzhledem k tomu, že při přípravě návrhu 

rozpočtu, zejména u výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU, hrají NNV čím dál 

větší úlohu, navrhuje se zakotvit tuto povinnost do zákona. 

832 SP ČR K závazným ukazatelům výdajů SR VaVaI – ukazatele poskytovatelů (§ 16 

odst. 2 písm. b) 

Žádáme o náhradu písm. b) jiným zněním a to následujícím způsobem: 

„b) institucionální podpora na výzkumnou infrastrukturu zabezpečení agendy 

výzkumu, vývoje a inovací.“. 

Zdůvodnění připomínky 

Jednotlivé části zákona musí být vzájemně v souladu. Podle § 17 odst. 2 písm. b) je 

institucionální podpora na výzkumné infrastruktury poskytována ministerstvem. 

Není tedy možné, aby dalším závazným ukazatelem jednotlivých rozpočtových 

kapitol s výjimkou ministerstva byla podle písm. b) institucionální podpora na 

výzkumnou infrastrukturu. Naproti tomu by závazným ukazatelem měly být (viz též 

připomínka č. 0) výdaje na agendu výzkumu, vývoje a inovací poskytovatelů. 

Zásadní připomínka. 

Neakceptováno   
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833 SP ČR K závazným ukazatelům výdajů SR VaVaI – chybějící ukazatele ministerstva 

(§ 16 nový odst. 3) 

Žádáme o doplnění nového odst. 3 a to následujícím způsobem: 

„(3) Z celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace ministerstva jsou 

dalšími závaznými ukazateli 

a) výdaje Grantové agentury České republiky celkem, z toho institucionální 

výdaje na zabezpečení agendy výzkumu, vývoje a inovací a na účelové 

výdaje programy grantových projektů, 

b) výdaje Technologické agentury České republiky celkem, z toho 

institucionální výdaje na zabezpečení agendy výzkumu, vývoje a inovací a 

na účelové výdaje programy programových projektů, 

c) institucionální výdaje na zabezpečení agendy výzkumu Vědecké rady České 

republiky, 

d) institucionální výdaje na výzkumné infrastruktury celkem, 

e) výdaje na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a 

inovacích celkem, z toho institucionální výdaje na mezinárodní spolupráci 

a účelové výdaje na programy programových projektů mezinárodní 

spolupráce.“. 

Zdůvodnění připomínky 

Návrh zákona v § 16 odst. 2 další závazné ukazatele ministerstva vyjímá z ukazatelů 

ostatních poskytovatelů („Z celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace 

jednotlivých rozpočtových kapitol s výjimkou ministerstva jsou dalšími závaznými 

ukazateli …“), ale dále je už neuvádí. 

Akceptováno částečně 
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Zásadní připomínka. 

834 SP ČR K § 18 písm. b) – na konci odstavce je za slovy „Evropské unie“ navíc písm. „a“. 

Doporučující připomínka. 

K nástrojům institucionální podpory – rozvoj výzkumné organizace (§ 17 odst. 

2 písm. a)Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„a) rozvoj výzkumné organizace podle § 3 odst. 2 písm. a) v souladu s cíli 

organizace dlouhodobou koncepcí rozvoje výzkumné organizace podle § 4 odst. 3,“. 

Zdůvodnění připomínky 

„Cíle organizace“ jsou nedefinovaný pojem, v návrhu zákona není uvedeno, v jakém 

dokumentu jsou zakotveny, ani jak jsou hodnoceny; dále není uvedeno, zda jde o 

cíle výzkumné nebo jiné atd. Naproti tomu v § 4 odst. 3 vymezujícím dlouhodobou 

koncepci rozvoje výzkumné organizace jsou výzkumné cíle uvedeny („… který 

obsahuje na období 7 let základní výzkumné cíle dané organizace, …“), společně 

s řadou dalších náležitostí, které vymezují tento předmět podpory (viz též 

připomínka č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno   

835 SP ČR K podmínkám pro zápis do Seznamu výzkumných organizací (§ 19 odst. 2) 

Žádáme o doplnění textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„(2) Do seznamu se zapisují organizace, které požádaly o zápis do seznamu a 

prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí a 

podmínek pro veřejné financování jejích nehospodářských a hospodářských činností 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   
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stanovených předpisy Evropské unie16) včetně prokázání zapisovaných údajů.“. 

„16) 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. 

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. 

Část 2.1. body 17 až 20 Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).“. 

Zdůvodnění připomínky 

Jak vyplývá z předpisů EU, zejména z části 2.1. bodů 17 až 20 Sdělení Komise - 

Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) nestačí, aby 

výzkumná organizace splňovala definiční znaky – musí současně splňovat i 

podmínky pro veřejné financování jejích nehospodářských a hospodářských 

činností. To, že poskytovatel poskytne příjemci dotaci výlučně na jeho 

nehospodářské činnosti, nezaručuje, že nejde o veřejnou podporu podle vymezení 

práva EU nebo že podpora je slučitelná s vnitřním trhem (viz připomínka č. Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.), protože výzkumná organizace jako celek musí splňovat 

podmínky pro veřejné financování jejích nehospodářských a hospodářských 

činností. 

Zásadní připomínka. 

836 SP ČR K údajům zapisovaným do Seznamu výzkumných organizací (§ 19 odst. 3, nové 

písm. h) 

Žádáme o doplnění o nové písm. h) a návazně o úpravu současného písm. h) jako 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   
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nového písm. i) a to následujícím způsobem: 

„h) údaje o splnění podmínek pro veřejné financování jejích nehospodářských 

činností stanovených předpisy Evropské unie podle odstavce 2 zahrnující 

využití výzkumných kapacit výzkumné organizace podpořených z veřejných 

prostředků pro nehospodářské a hospodářské činnosti výzkumné 

organizace,“ 

hi) další skutečnosti k zapsané výzkumné organizaci, zejména údaje o předmětu 

činnosti, který definuje výzkumné kapacity.“. 

Zdůvodnění připomínky 

Návazně na předchozí připomínku č. 0 o podmínkách pro veřejné financování 

nehospodářských a hospodářských činností výzkumné organizace je třeba vymezit 

tyto činnosti i v údajích zapisovaných do seznamu. Předmět činnosti nedefinuje 

výzkumné kapacity výzkumné organizace (jak je navrženo), ty jsou stanoveny 

součtem nehospodářských a hospodářských činností výzkumné organizace (a to 

pouze ty, které jsou, byť částečně) podporovány z veřejných prostředků – pokud 

jsou podpořeny výlučně ze soukromých prostředků, nemůže dojít k narušení trhu a 

podmínka maximální kapacity hospodářských činností (20 %) se ustanovení netýká. 

Zásadní připomínka. 

837 SP ČR K použití inst. podpory a výjimce pořízení majetku podle zákona č. 134/2016 

Sb. (k § 21 nový odst. 3) 

Žádáme o doplnění o odst. 3 a to následujícím způsobem: 

„(3) V případě, že v nákladech hrazených z institucionální podpory není podrobně 

Neakceptováno 
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specifikován a odůvodněn jako jedinečný předmět služby nebo pořízení hmotného 

nebo nehmotného majetku ve výzkumu, vývoji a inovacích, včetně ceny a kurzu 

platného v době podání žádosti a dodavatele, postupuje příjemce podle zákona o 

zadávání veřejných zakázek.“ 

Zdůvodnění připomínky 

I pro institucionální podporu by měla být zachována výjimka z postupu podle 

zákona o zadávání veřejných zakázek v případě, že jde o odůvodněný nákup 

jedinečného zařízení stejně jako je tomu u účelové podpory (viz § 27 odst. 3). 

Poskytovatel musí toto odůvodnění (stejně jako jiné způsobilé náklady) samozřejmě 

uznat, tj. schválit. 

Zásadní připomínka. 

838 SP ČR K hodnocení programů (§ 24 odst. 5) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„(5) Postup a podmínky ex-ante, průběžného a závěrečného hodnocení programů a 

hodnocení jejich dopadů a postup a podmínky vstupního, průběžného a závěrečného 

hodnocení projektů stanovuje ministerstvometodika hodnocení programů a jejich 

výsledků schvalovaná vládou.“. 

Zdůvodnění připomínky 

Nestačí v návrhu zákona pouze vymezit, kdo stanovuje postup a podmínky 

hodnocení programů (to ostatně vyplývá už z úkolů ministerstva), ale je třeba 

stanovit, jakou formou/způsobem se tak děje, Navržen je stejný postup i znění 

Akceptováno 
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ustanovení jako u hodnocení výzkumných organizací (viz § 20 odst. 2). 

Zásadní připomínka. 

839 SP ČR K postupu u organizačních složek státu (§ 25 odst. 6) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„(6) Je-li poskytovatel i příjemce nebo další účastník projektu organizační složkou 

státu nebo organizační jednotkou ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, 

vydá poskytovatel rozhodnutí o podpoře. …“. 

Zdůvodnění připomínky 

V prvé řadě je poskytovatel z definice vždy organizační složkou státu (viz § 2 písm. 

j). Za druhé původní dikce ustanovení opomněla organizační jednotky ministerstva, 

zabývající se výzkumem a vývojem (viz § 2 písm. k). 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno  

840 SP ČR K poskytnutí účelové podpory - závazky (§ 26 odst. 2 písm. b) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„b) má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo 

rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, 

státnímu fondu, zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení,“. 

Zdůvodnění připomínky 

Viz § 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

Neakceptováno 

ČSSZ je organizační složkou státu, 

závazky vůči ČSSZ jsou tedy závazky 

vůči státu 
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státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Zásadní připomínka. 

841 SP ČR K vyhlášení veřejné soutěže ve VaVaI (§ 28 odst. 2) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„(2) Veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, popřípadě její změnu či zrušení 

musí vyhlásit poskytovatel prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a 

inovací a zároveň ji můžemusí uveřejnit na svých webových stránkách, popř. i jiným 

vhodným způsobem.“.Zdůvodnění připomínky 

Všichni poskytovatelé zveřejňují vyhlášení na svých webových stránkách 

(formulačně navrženo „na svých webových stránkách“ podle § 32 odst. 8. Lze 

formulovat na obou místech i jinak, např. jako v § 37: „na své adrese ve veřejné 

informační síti (internetové adrese)“, ale navrhuje se sjednotit v celém návrhu 

zákona). 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno částečně 

842 SP ČR K minimální délce soutěžní lhůty (§ 31 odst. 1) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„(1) Soutěžní lhůta je období, ve kterém je možno podávat návrhy projektů. Začíná 

se počítat ode dne následujícího po dni vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji 

a inovacích prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací a 

končí v den ukončení přijímání návrhů projektů. Délka soutěžní lhůty pro veřejnou 

soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je nejméně 43 dní kalendářních dnů, pokudve 

Neakceptováno   
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schváleném programu není uvedena a odůvodněna lhůta kratší“. 

Zdůvodnění připomínky 

Pro specifické programy je minimální délka soutěžní lhůty 43 kalendářních dnů 

nadbytečná až kontraproduktivní - jde zejm. o programy, které mají urychlit transfer 

znalostí nebo o programy územních samosprávních celků s relativně malým 

objemem veřejné podpory (cca statisíce Kč celkem). 

Zásadní připomínka. 

844 SP ČR K právům k výsledkům dalších účastníků (§ 34 odst. 3 a návazně k § 25 odst. 2 

písm. i)) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení § 34 odst. 3 a to následujícím způsobem: 

„(3) Práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, která není veřejnou 

zakázkou, patří příjemci. U projektů, na nichž se podílí více účastníků, náleží práva 

všem spolupracujícím subjektům v míře odpovídající rozsahu jejich účasti na řešení 

projektu s tím, že rozsah práv účastníků je vymezen ve smlouvě o poskytnutí podpory 

podle § 25 odst. 2 písm. i). Příjemce a další účastník, kteří nejsou fyzickými 

osobami,který není fyzickou osobou,upraví způsob nakládání s výsledky svým 

vnitřním předpisem. 

a návazně o úpravu textu ustanovení § 25 odst. 2 písm. i): 

„i) smluvní podmínky pro účast dalších účastníků projektu včetně jejich práv 

k výsledkům projektu, případná výše jejich podpory s uvedením výše výdajů 

státního rozpočtu a její rozdělení v jednotlivých letech včetně termínů a způsobu 

jejího poskytování a kontroly, 

Akceptováno   
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Zdůvodnění připomínky 

Znění § 34 odst. 3 mj. není v souladu se zněním § 34 odst. 4 písm. b, bod 2 

(„jakákoliv práva k výsledkům projektu, jakož i související přístupová práva, náleží 

všem spolupracujícím subjektům v míře odpovídající rozsahu jejich účasti na řešení 

projektu,“), přitom oba odst. 3 a 4 se vztahují na stejné případy výsledků výzkumné 

činnosti. Práva k výsledkům tedy musí být řešena nejen u příjemce, ale i u dalších 

účastníků řešení a proto se navrhuje doplnění § 34 odst. 3 a návazně i § 25 odst. 2 

písm. i). 

Zásadní připomínka. 

845 SP ČR K údajům CEP (§ 37 odst. 1 a 2) 

Návazně na zapracování připomínky č. 0 je třeba upravit i dikci: 

- § 37 odst. 1 doplnění písm. c): 

„c) strukturální projekt,“, 

- § 37 odst. 2 písm. a) vypuštění bodu 5: 

„5. financování z rozpočtu Evropské unie a dalších finančních mechanismů 

zajišťujících cíle ve výzkumu, vývoji a inovacích,“ 

Zásadní připomínka. 

Neakceptováno 

846 SP ČR K přechodnému ustanovení – seznam výzkumných organizací (§ 41 odst. 4) 

Žádáme o vypuštění přechodného ustanovení o seznamu výzkumných organizací: 

„(4) Seznam výzkumných organizací podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za seznam 

podle tohoto zákona. Informace obsažené v seznamu výzkumných organizací 

Akceptováno jinak 

Seznam výzkumných organizací byl 

zrušen. 
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podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, jsou obsahem seznamu podle tohoto zákona.“. 

Zdůvodnění připomínky 

Podle návrhu MŠMT na nařízení vlády o zápisu na seznam výzkumných organizací 

podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb. se posuzují pouze definiční znaky 

výzkumné organizace a neposuzuje se splnění podmínek pro veřejné 

financování jejích nehospodářských a hospodářských činností stanovených 

předpisy Evropské unie. Vzhledem k navržené změně (viz připomínka č. 0) 

není možné tento seznam přechodným ustanovením převzít jako seznam do 

nového zákona. 

Zásadní připomínka. 

847 SP ČR K přechodnému ustanovení – uzavření výkonnostních smluv (§ 41 odst. 6) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„(6) Do doby uzavření výkonnostních smluv dle tohoto zákona, bude institucionální 

podpora na rozvoj výzkumné organizace a na výzkumnou infrastrukturu 

poskytována dle dosavadních právních předpisů. Ministerstvo zajistí, aby v období 

od roku 2018 do roku 2022 (dále jen „přechodné období“) bylo provedeno 

hodnocení výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur v souladu s tímto 

zákonem. Počet hodnocených výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur 

bude rovnoměrně rozvržen do jednotlivých let přechodného období. Po provedení 

hodnocení poskytovatel nebo ministerstvo podle § 34 odst. 2 písm. a) uzavře 

s příslušnou výzkumnou organizací výkonnostní smlouvu dle tohoto zákona, která 

nahrazuje rozhodnutí o poskytnutí podpory vydané podle dosavadních právních 

předpisů.“. 

Zdůvodnění připomínky 

Akceptováno jinak 

Upraveno jinak. 
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Podle § 34 odst. 2 písm. a) institucionální podporu na rozvoj výzkumné organizace 

poskytuje nejen ministerstvo, ale v první řadě poskytovatel, tj. kompetenčně 

příslušný orgán (ministerstvo ji poskytuje jen v případě, že ji kompetenčně příslušný 

orgán poskytovat nemůže). 

Zásadní připomínka. 

848 SP ČR Ke zmocňovacímu ustanovení (§ 42 odst. 1) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 3 odst. 2 písm. f), § 7 odst. 3 písm. 

d), § 21 odst. 8, § 26 odst. 6, § 36 odst. 2 až 4, 6 a 7, 10, 12 a 15, a § 37 odst. 1 

až 6 a § 38 odst. 4.“ 

Zdůvodnění připomínky 

Přechodná ustanovení nekorespondují s návrhem předchozích ustanovení zákona, 

chybí odkazy na dvě ustanovení (§ 7 odst. 3 písm. d) a § 38 odst. 4), která zmocňují 

k vydání prováděcího předpisu o informačním systému výzkumu, vývoje a inovací a 

tím současně vymezují jeho obsah. 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno jinak 

Upraveno jinak. 

849 SP ČR Ke zmocňovacímu ustanovení (§ 42 odst. 2) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení (spojení odst. 1 a 2) a to následujícím způsobem: 

„(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 3 odst. 2 písm. f), § 7 odst. 3 písm. 

d), § 21 odst. 8, § 26 odst. 6, § 36 odst. 2 až 4, 6 a 7, 10, 12 a 15, a § 37 odst. 1 

až 6 a § 38 odst. 4. 

Akceptováno jinak 

Upraveno jinak. 
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(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 19 odst. 10.“ 

Zdůvodnění připomínky 

Není odůvodněno, proč MŠMT připravované nařízení vlády o zápisu na seznam 

výzkumných organizací podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb. má být nahrazeno 

vyhláškou a není k tomu ani důvod – seznam výzkumných organizací se týká všech 

poskytovatelů, kteří jim poskytují podporu a proto by ho i nadále měla schvalovat 

vláda. 

Zásadní připomínka. 

850 SP ČR K účinnosti (§ 49) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018 2019.“. 

Návazně je třeba upravit i termíny přechodných ustanovení návrhu. 

Zdůvodnění připomínky 

Vzhledem legislativnímu procesu je navržený termín nabytí účinnosti od 1. ledna 

2018 nereálný a i při shodě nad návrhem zákona ve všech etapách legislativního 

procesu je nejbližší možný termín 1. ledna 2019. 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno 

851 SP ČR Ke kompetencím ministerstva (část druhá, § 44 bod 3) 

Žádáme o úpravu textu ustanovení a to následujícím způsobem: 

Akceptováno 
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„3. § 19a zní: 

"§ 19a 

Ministerstvo pro výzkum a vývoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech 

výzkumu a vývoje, vědní politiky výzkumu, vývoje a inovací a mezinárodní 

spolupráce v těchto oblastech.“ 

Zdůvodnění připomínky 

Pojem „vědní politika“ není definován na rozdíl od pojmu “politika výzkumu, 

vývoje a inovací“ (popř. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací“) podle § 4 

návrhu zákona. 

Zásadní připomínka. 

852 SP ČR K poznámkám pod čarou 

Doporučujeme, aby poznámky pod čarou byly upraveny podle LPV (uvedeny na 

konci zákona atd.). 

Zdůvodnění připomínky 

Pravidla pro psaní poznámek pod čarou stanovuje čl. 47 LPV. 

Doporučující připomínka. 

Akceptováno 

Všechny poznámky pod čarou byly 

revidovány. 

853 SUJB Zásadní připomínka 

K § 14 a § 44: Z důvodu absence zákonného zakotvení navrhujeme, aby byla blíže 

specifikována role Ministerstvo vnitra jako poskytovatele institucionální podpory na 

rozvoj výzkumných organizací zabývajících se bezpečnostním výzkumem. S 

poskytováním institucionální podpory souvisí také potřeba jednoznačně stanovit, 

Akceptováno   
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kdo a jak bude tyto výzkumné organizace hodnotit. Konkrétní návrh nové úpravy 

bude nutné konzultovat s Ministerstvem vnitra. 

854 SUJB K § 1 a § 2 písm. a):  Zatímco § 1 uvádí, že "zákon upravuje podporu výzkumu, 

vývoje a inovací z veřejných prostředků České republiky", dle § 2 písm. a) se pro 

účely tohoto zákona podporou výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků 

rozumí "podpora poskytovaná ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu územních 

samosprávných celků, včetně podpory z fondů kontrolovaných orgány veřejné 

správy, z rozpočtu jiných států, z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků 

mezinárodních organizací." Doporučujeme v § 1 odstranit slova "České republiky".  

Vysvětleno 

Podle prvního odstavce § 1 upravuje 

zákon „podporu výzkumu, vývoje a 

inovací z veřejných prostředků České 

republiky a veřejných prostředků ze 

zahraničí“. 

855 SUJB K § 46: doporučujeme doplnit novelizaci zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích tak, aby bylo umožněno vykonávat smluvní výzkum v 

rámci jiné činnosti veřejné výzkumné instituce. Současné znění § 21 odst. 2 zákona 

č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích stanoví, že jinou činností je 

činnost, která není výzkumem. Navrhujeme nově stanovit, že jinou činností je 

činnost, který není nezávislým výzkumem, čímž by se dosáhlo souladu s novou 

definicí smluvního výzkumu, jež je uvedena v § 2 písm. s) návrhu zákona o podpoře 

VaVaI.  

Neakceptováno 

I smluvní výzkum může hypoteticky 

spadat do hlavní činnosti veřejné 

výzkumné instituce. Smluvní výzkum 

není možné podporovat na základě 

blokové výjimky. Není důvod však 

předem vylučovat možnost, že některý 

z poskytovatelů bude notifikovat 

režim podpory či ad hoc podporu, 

která bude zahrnovat spolufinancování 

smluvního výzkumu. Bude-li na 

základě notifikace taková podpora 

souladná s pravidly EU o veřejné 

podpoře, bude možné ji podporovat 

z veřejných prostředků a stane se tak 

součástí hlavní činnosti VVI (viz § 2 
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odst. 1 a 3 zákona). 

856 SUJB K § 46: Doporučujeme doplnit změnu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích i o změnu posledních dvou slov § 2 odst. 6 - místo 

"obchodním zákoníkem" uvést "občanským zákoníkem".  

Akceptováno jinak 

Upraveno jinak. Po přijetí nového 

občanského zákoníku nejsou 

soukromoprávní závazkové vztahy 

nadále rozlišovány podle toho, zda se 

řídí obchodním zákoníkem či 

občanským zákoníkem. Navíc dle 

navrhované právní úpravy se vztahy 

mezi veřejnou výzkumnou institucí a 

státem, příp. územním samosprávným 

celkem, jakožto poskytovatelem, mají 

řídit veřejnoprávní smlouvou dle 

správního řádu a nikoli smlouvou 

soukromoprávní. 

857 SUJB V § 2 písm. h), t) a u) by měl být text upraven a vypuštěny slova „se rozumí“, která 

jsou obsažena již v návětí. 

Akceptováno   

858 SUJB V § 2 písm. k), l) a n) by měla být vypuštěna čárka před slovem „zabývající“. 

Obdobné úpravy by měly být provedeny u všech těsných přívlastků v textu předpisu 

– domníváme se, že jelikož jde o definiční znaky jednoznačně určující konkrétní 

znaky, nemůže jít o přívlastky volné, které by se oddělovaly čárkou. 

Akceptováno   

859 SUJB V § 2 písm. q) doporučujeme upravit formulaci „soutěž… na naplnění cílů…“. Akceptováno jinak   

860 SUJB V § 2 písm. s) doporučujeme nahradit čárku před slovem „smluvní“ středníkem. Akceptováno   
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861 SUJB Upozorňujeme, že v § 2 písm. o), p), r) a v) je zaváděna legislativní zkratka pro 

právě definované sousloví. 

Akceptováno   

862 SUJB Obecně doporučujeme do textu předpisu doplnit spojky „a“ a „nebo“ na místech, 

kde má býti vyjádřeno více variant (vždy mezi poslední dvě varianty) a kde tyto 

spojky chybí. 

Akceptováno 

Byla provedena revize textu. 

863 SUJB V § 9 odst. 5 doporučujeme vypustit slovo „zásadně“, je-li ředitel vázán pořadím 

grantových projektů bez výjimky. Má-li naopak toto pořadí pouze zohlednit, 

doporučujeme užít například formulaci „přitom zohlední pořadí…“. 

Akceptováno   

864 SUJB V § 13 by odstavec na konci měl být zařazen jako samostatný odstavec č. 3. V 

odstavci 3 tohoto paragrafu doporučujeme rozdělit jednotlivé činnosti výzkumné 

rady na jednotlivá písmena tak, jak je tomu v odst. 2. 

Akceptováno   

865 SUJB K § 19: upozorňujeme, že legislativní zkratka „seznam“ není zavedena na prvním 

místě svého výskytu. Tato zkratka by měla být vypuštěna, jelikož slovo „seznam“ je 

používáno i v jiných významech a souslovích (např. „seznam hostitelských 

výzkumných organizací“). 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   

866 SUJB V § 24 odst. 5 doporučujeme nahradit slovo „ex-ante“ jiným vhodným českým 

pojmem. 

Akceptováno 

867 SUJB V § 29 odst. 4 písm. d) by měla být čárka nahrazena tečkou. Následující odstavce by 

měly být zařazeny jako samostatně číslované odstavce. Obdobná úprava by měla být 

provedena u všech samostatně řazených odstavců, které nejsou číslovány. 

Akceptováno  

868 SUJB V § 36 odst. 5 písm. a) by mělo být vypuštěno slovo „nebo“ na konci. Akceptováno   

869 TA ČR Zásadní připomínky Akceptováno   
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K § 2 

V důvodové zprávě k § 1 navrhovatel deklaruje závaznost evropské legislativy 

vztahující se k veřejné podpoře, a to bez nutnosti přepisu do národní legislativy. V 

kontextu tohoto není zřejmé, za jakého důvodu jsou zde shodně s předchozí úpravou 

uvedeny definice pojmů, nepřesně převzaté z evropské legislativy. Taková duplicita 

přináší spíše interpretační nejasnosti a nepřispívá k legislativní čistotě předpisu. 

Například pojem smluvní výzkum uvedený v § 2 písm. s) je uveden odkazem, 

obsahuje však matoucí doplnění odkazu o vysvětlující text.  

Navrhujeme uvést pojmy vyplývající z evropské legislativy formou odkazů na 

příslušné evropské předpisy. 

Kde to bylo možné, byly použity 

odkazy na přímo použitelné předpisy 

EU. 

870 TA ČR K § 2 písm. n) 

Ustanovení v definici dalšího účastníka zmiňuje uzavření smlouvy o účasti na řešení 

projektu. Absentuje však úprava toho, co by měla tato smlouva obsahovat, alespoň 

ve formě nutného minima.  

Navrhujeme doplnit obligatorní náležitosti smlouvy o účasti a řešení projektu.  

Neakceptováno 

Tato úprava není potřebná na úrovni 

zákona. 

871 TA ČR K § 3 odst. 2 písm. e) 

Zařazení spolufinancování výdajů z rozpočtu EU ve VaVaI považujeme za 

nesystémové. Jedná se o financování projektů na základě veřejné soutěže či obdobné 

metody výběru, s jednoznačně stanoveným cílem projektu a určenými výsledky, za 

respektování způsobilých nákladů a dalších podmínek. Jedná se proto povahou o 

účelovou podporu. 

Navrhujeme přesunutí předmětu podpory dle § 3 odst. 1 písm. e) do kategorie 

účelové podpory. 

Neakceptováno 

872 TA ČR K § 3 odst. 3 

Oproti evropským předpisům v oblasti práva veřejné podpory není reflektována 

možnost poskytnutí podpory na studie proveditelnosti. Tento institut umožňuje 

Neakceptováno  
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úsporu značného objemu finančních prostředků, které by jinak byly vynaloženy 

přímo na projekt, o němž bylo možné již v rámci studie proveditelnosti zjistit jeho 

nerealizovatelnost. Rovněž nemůže obstát argument povinnosti provedení studie 

proveditelnost na náklady příjemce, jelikož takový postup nevyhnutelně vede k 

podávání návrhů projektů bez takovéto předchozí studie, přičemž není možné 

příjemce postihovat za neúspěch projektu z objektivních důvodů. 

Navrhujeme zahrnout studie proveditelnosti jako předmět účelové podpory.  

873 TA ČR K § 8 - 14 

Nesouhlasíme s konstrukcí systému státní správy ve smyslu podřízení agentur GA 

ČR a TA ČR Ministerstvu, a začlenění pod služební zákon, a to z důvodu ztráty 

flexibility poskytování podpory základnímu a aplikovanému výzkumu a vývoji. 

Přenesení odpovědnosti za přípravu programu na Ministerstvo připravuje systém o 

schopnost flexibilně reagovat na aktuální situaci v oblasti výzkumu a vývoje a 

optimálně zaměřovat a vyhodnocovat programy. 

Požadujeme odstranit vztah podřízenosti agentur ministerstvu a zaměření jeho role 

primárně na úlohu koordinační, koncepční a metodickou. Požadujeme vyjmutí 

agentur z působnosti zákona o státní službě.  

Neakceptováno   

874 TA ČR K § 12 odst. 5 

Dle návrhu ředitel TA ČR rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory či 

vydání rozhodnutí o podpoře, o pořadí návrhů projektů rozhoduje ale projektová 

rada. Toto ustanovení považujeme za rozporné z pohledu tradičního dělení 

kompetencí, jelikož v takovém případě rozhodnutí o tom, který projekt bude 

podpořen, rozhoduje někdo jiný, než kdo rozhoduje o vydání právního titulu k 

poskytnutí, přičemž tento se nemůže odchýlit o stanoveného pořadí projektů, přitom 

nese odpovědnost za vznik dotačního titulu. 

Navrhujeme tyto dvě odpovědnosti sjednotit u jednoho orgánu.  

Akceptováno   
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875 TA ČR K § 17 odst. 1 

V celém zákoně není definován charakter výkonnostních smluv, zejména to, jaké 

právo se na výkonnostní smlouvy subsidiárně využije v případě absence úpravy 

některých otázek. Je sice uvedeno, že se jedná o smlouvu o poskytnutí podpory (dále 

jen “výkonnostní smlouva”), což poukazuje na smlouvu o poskytnutí podpory dle § 

17 rozpočtových pravidel, chybí zde však odkaz na subsidiární použití občanského 

zákoníku, jako v případě smlouvy o poskytnutí podpory, rovněž obsah této smlouvy 

není zřejmý.  

Navrhujeme doplnit bližší úpravu povahy a obsahu výkonnostních smluv. 

Akceptováno jinak  

Viz § 20 odst. 4 s uvedení povinných 

informací výkonnostní smlouvy. 

876 TA ČR K § 24 odst. 1 písm. b) 

Navrhujeme doplnit za slovo “rámec” slovo “veřejné”, aby bylo zjevné, že se jedná 

o rámec veřejné podpory dle evropských předpisů, nikoliv jen odkaz na vnitrostátní 

předpis, dle kterého je podpora poskytována.  

Akceptováno 

Text vypuštěn. 

877 TA ČR K § 24 odst. 5 

Ustanovení stanoví, že postup ex-ante, průběžného a závěrečného hodnocení 

programů a hodnocení jejich dopadů a postup a podmínky vstupního, průběžného a 

závěrečného hodnocení projektů stanovuje ministerstvo. Takové zmocnění je 

neúplné, jelikož není definován dokument, kterým tak ministerstvo činí.  

Navrhujeme upřesnění právního aktu, kterým bude toto zmocnění naplněno.  

Akceptováno 

Obecná pravidla pro hodnocení 

programů budou stanovena 

metodikou, kterou schválí vláda. 

888 TA ČR K § 25  

Ustanovení týkající se smlouvy o poskytnutí podpory neřeší postavení dalšího 

účastníka v případě, kdy je smlouva uzavřena pouze s příjemcem, a další účastník se 

účastní projektu na základě smlouvy o účasti na řešení projektu. Přestože dochází v 

tomto případě k transferu prostředků prostřednictvím příjemce, dle pravidel veřejné 

podpory se stále jedná o veřejné prostředky, mělo by proto být postavení dalšího 

účastníka jakožto příjemce veřejných prostředků vyjasněno. Tato otázka v minulosti 

Akceptováno jinak 

Další účastník bude povinně uzavírat 

smlouvu o poskytnutí podpory spolu 

s příjemcem, bude tak mít postavení 

regulérního spolupříjemce. 
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činila značné problémy z pohledu vymahatelnosti dodržování podmínek rozpočtové 

kázně dalšími účastníky, resp. kontrol a vymáhání ze strany finančních úřadů. 

Navrhuje doplnit nový odst. 2, který zní: 

(2) Pro potřeby posouzení dodržování podmínek poskytnutí podpory se na dalšího 

účastníka hledí jako na příjemce veřejných prostředků.  

889 TA ČR K § 25 odst. 3 

Toto ustanovení shodně se stávající úpravou uvádí, že součástí smlouvy 

o poskytnutí podpory je schválený návrh projektu. Tento požadavek klade 

zbytečnou administrativní zátěž na poskytovatele, když návrh projektu zpravidla 

obsahuje řadu údajů, nutných pro posouzení projektového záměru, nikoliv však již 

pro samotné řešení projektu. Z návrhu projektu lze identifikovat pouze některé 

údaje, které představují závazné indikátory řešení projektu, a ty je vhodné připojit 

jako součást smlouvy.  Jedná se zejména o finanční údaje, některé termíny, či 

výsledky projektu. Tyto údaje by si měli upravit jednotliví poskytovatelé dle 

vlastních potřeb a specifik jednotlivých soutěží.  

Navrhujeme vypuštění tohoto ustanovení. 

Neakceptováno 

890 TA ČR K § 26 odst. 2 písm. c) 

Jednou z podmínek poskytnutí podpory je skutečnost, že úpadek ani hrozící úpadek 

příjemce či dalšího účastníka není řešen v insolvenčním řízení. Toto ustanovení 

vyvolávalo v praxi řadu problémů, jelikož z něj není zřejmé, zda musí být osvědčen 

úpadek či hrozící úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení, či postačí pouze zahájení insolvenčního řízení. Pro zahájení 

insolvenčního řízení stačí pouze návrh jiného subjektu.  

Požadujeme upřesnit, zda příjemce ztrácí způsobilost k poskytnutí podpory pouhým 

zahájením insolvenčního řízení, nebo až rozhodnutím o tom, že je účastník v úpadku 

či v hrozícím úpadku.  

Akceptováno  
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891 TA ČR K § 23 odst. 1 

Návrh zákona sice uvádí i nové finanční nástroje, nicméně dle důvodové zprávy 

nebude možné využití těchto nástrojů přímo poskytovateli, ale pouze 

prostřednictvím ČMZRB. Role ČMZRB je v systému finančních nástrojů 

významná, nicméně bez úpravy role poskytovatelů v této oblasti bude stále docházet 

k nejasnostem. Mechanismus implementace finančních nástrojů, provázání s 

veřejnými soutěžemi a ostatní praktické náležitosti nejsou v návrhu popsány. Dle 

současných zkušeností to v podstatě bude i nadále bránit využití těchto nástrojů 

v praxi podpory výzkumu a vývoje. 

Navrhujeme doplnit mechanismus poskytování finančních nástrojů a uvedení 

možností jejich realizace poskytovateli. 

Neakceptováno 

Není předpokládáno, aby finanční 

nástroje typické pro bankovní sektor 

byly využívány poskytovateli, které 

nemají s aplikací takových nástrojů 

zkušenosti. 

892 TA ČR K § 26 odst. 3 

Z předchozí úpravy je převzato ustanovení stanovující povinnost započetí 

poskytování podpory do 60 dnů od uzavření smlouvy, příp. v dalších letech do 60 

dnů od počátku kalendářního roku. Toto ustanovení lze využít výhradně pro 

poskytování dotací (ne ostatních finančních nástrojů), přičemž dále také neumožňuje 

poskytování podpory výhradně zpětně. Máme za to, že dlouhá řada praktických 

zkušeností v minulosti ukázala, že proplácení dotace ex-ante přináší problémy 

spojené se zpětnou vymahatelností dotace a nepředstavuje v mnoha případech pro 

příjemce dostatečnou motivaci k dodržování podmínek poskytnutí podpory tak, aby 

bylo možné v konečném důsledku dosáhnout efektivní realizace projektu. Dále pak 

v tomto ustanovení zákona není obsažena úprava týkající se mechanismu finančních 

nástrojů.  

Navrhujeme změnu ustanovení tak, aby byla podpora poskytována na daný 

kalendářní rok či etapu v termínech stanovených ve smlouvě o poskytnutí podpory. 

Neakceptováno 

893 TA ČR K § 26 odst. 6 

Není zřejmé, co přesně bude prováděcí právní předpis upravovat. Postup a 

Akceptováno 
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podmínky poskytnutí podpory a jejího použití by měly být uvedeny v podmínkách 

poskytnutí podpory každého poskytovatele v návaznosti na konkrétní podmínky 

programu a veřejné soutěže. Stanovení těchto podmínek centrálně přinese vyšší 

rigidnost poskytování podpory v rozporu s potřebami odvětví VaV. 

Navrhujeme odstranění tohoto ustanovení. 

894 TA ČR K § 27 odst. 3 

Ustanovení bylo rovněž převzato z dosavadní úpravy, nicméně nebyla vyřešena 

výkladová nejasnost ohledně toho, zda se zákon aplikuje jako celek, tedy i s tím, že 

jej použijí pouze subjekty splňující definici zadavatele (více než 50 % dotace), či 

zda již z tohoto ustanovení se na příjemce hledí jako na zadavatele bez ohledu na 

míru podpory. Rovněž není zřejmá možnost aplikace výjimek dle § 29 až 31 ZZVZ.  

Navrhujeme upřesnění ustanovení tak, že příjemce postupuje dle zákona o veřejných 

zakázkách, naplňuje-li definici zadavatele dle tohoto zákona. 

Akceptováno 

895 TA ČR K § 29 odst. 4 a 5 

Není zřejmý záměr navrhovatele ve vztahu k formulaci “poskytovatel si může 

vyžádat”. Tato formulace v rozporu s důvodovou zprávou nepočítá s přísnějším 

dokládáním kvalifikace u uchazečů, se kterými by měla být uzavřena smlouva o 

poskytnutí podpory.  

Navrhujeme úpravu formulace “může vyžádat” na “vyžádá”.  

Neakceptováno 

896 TA ČR K § 32 odst. 9 

Ustanovení uvádí, že návrh projektu nesmí být v průběhu veřejné soutěže ve 

výzkumu a vývoji měněn. Není však zakotven postup v případě zřejmé nesprávnosti 

v psaní a počtech v již podaném návrhu projektu. 

Navrhujeme doplnit výjimky zákazu změn v projektu v průběhu veřejné soutěže pro 

zjevné chyby v psaní a počtech.  

Neakceptováno 
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897 ÚOHS K § 1 návrhu 

V ustanovení § 1 je vymezen předmět úpravy a uvádí se, že „..Tento zákon upravuje 

podporu výzkumu,……..v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské 

unie…“. „Přímo použitelné předpisy“ chápu spíše jako různá nařízení (EU), 

upravující poskytování veřejné podpory, než  jako konkrétní články jednoho 

předpisu, kterým je v tomto případě dle poznámky pod čarou č. 1 Smlouva o 

fungování Evropské unie. Navrhuji proto deklarovat zajištění souladu s pravidly 

veřejné podpory jiným způsobem. Dále uvádím, že v některých částech 

navrhovaného textu nejsou „přímo použitelné předpisy“ žádným způsobem 

specifikovány.  

Tato připomínka je doporučující.  

Akceptováno 

898 ÚOHS K § 2 návrhu 

Návrh zákona v § 2 „vymezení pojmů“ uvádí pojmy, které jsou v oblasti veřejné 

podpory pro výzkum, vývoj a inovace již zavedeny unijními předpisy (Nařízení 

Komise č. 651/2014 – dále také „obecné nařízení o blokových výjimkách“ a Rámec 

pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – dále jen „Rámec“), přičemž 

jednotlivé definice uvedené v návrhu zákona se neshodují s těmi v unijních 

předpisech. V rozdílnosti jednotlivých definic spatřuji riziko nejednotného právního 

výkladu a riziko možných budoucích komplikací při dokládání zajištění souladu 

poskytování podpory v oblasti VaVaI s předpisy EU. Např. definice výzkumné 

organizace uvedená v § 2 písm. t) sice oproti definici dle unijních předpisů navíc 

vyžaduje zápis v registru, ale neřeší zákaz přednostního přístupu k výsledkům pro 

podniky, které mohou mít na výzkumnou organizaci rozhodující vliv (k povinnosti 

vést oddělené účetnictví – viz níže). Odlišně od předpisů EU jsou v předloženém 

návrhu upraveny také např. pojmy základní výzkum či výzkumná infrastruktura. 

V souvislosti s definicí aplikovaného výzkumu v předloženém návrhu je nutno 

Akceptováno   

K připomínce o obsahu pojmu 

„aplikovaný výzkum“ se uvádí, že 

předkladatel si je rozdílů vědom a 

diskuse o těchto rozdílech trvá od roku 

2000, tedy od doby přípravy nařízení 

vlády č. 88/2000 Sb.  

Předkladatel tedy vyhověl 

požadavkům připomínkových míst 

omezit právní nejistotu poskytovatelů 

a příjemců, pokud jde o pojmy a jejich 

soulad s evropským právem, a definice 

pojmů vyřešil odkazy na přímo 

použitelný předpis EU. Nelze však 

vyhovět požadavku na převzetí pojmů, 
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upozornit, že unijní úprava (dle Rámce) považuje za aplikovaný výzkum 

průmyslový výzkum a experimentální vývoj nebo jejich kombinace. V této 

souvislosti může docházet k interpretačním problémům. Při ponechání stávajícího 

pojmu aplikovaný výzkum je nezbytné vyhodnotit, zda v návrhu vymezený pojem 

„aplikovaný výzkum“ skutečně svým obsahem odpovídá unijnímu pojmu 

průmyslový výzkum, jehož ekvivalentem má aplikovaný výzkum, ve smyslu 

předloženého návrhu, být.  

K písm. s) – formulace je nejasná, tj. není zřejmé, ke které části věty se vztahuje 

„podle přímo použitelného předpisu Evropské unie“. Mám za to, že se vztahuje 

k pojmu “podnik“, nicméně pro běžné uživatele navrhovaného právního předpisu 

může být tato formulace matoucí. Považuji tuto „definici“ pojmu podnik za 

nadbytečnou a navrhuji tuto část věty, tj. „podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie“, odstranit. V čl. 1 Přílohy I obecného nařízení o blokových 

výjimkách, na kterou je v poznámce pod čarou č. 4 odkazováno, je podnik 

definován jako subjekt vykonávající hospodářskou činnost, aniž by bylo dále 

uvedeno, co se rozumí hospodářskou činností. Pojmy „podniky“ a „hospodářská, 

resp. ekonomická činnost“ jsou definovány v rámci celé řady rozhodnutí a rozsudků 

příslušných orgánů Evropské unie a dle našeho názoru není třeba tento pojem 

v navrhovaném textu definovat. Pokud by přeci jen měla definice pojmu podnik 

v textu zůstat, postačí uvést odkaz na Přílohu I obecného nařízení o blokových 

výjimkách jako poznámku pod čarou č. 4 ke slovu „podnik“. Případně, s ohledem na 

uvedené, zařadit pro pojem „podnik“ samostatnou definici.  

Dále je v textu zmíněna „přiměřená odměna“, aniž by bylo jinde v návrhu předpisu 

definováno, co se rozumí přiměřenou odměnou. Poznámka pod čarou č. 3 sice 

odkazuje na body 25 a 26 Rámce, ve kterých je blíže specifikováno, jakou cenu si 

výzkumná organizace za poskytnutý smluvní výzkum či výzkumné služby má 

účtovat, nicméně tato poznámka pod čarou je uvedena u pojmu „smluvní výzkum“ a 

které jsou uvedeny v evropské 

legislativě, a současně zachovat 

rozdílné chápání těchto pojmů 

v českém kontextu. 

Pojem „podnik“ se nedefinuje a odkaz 

na přímo použitelný předpis EU byl 

odstraněn. 

V souladu s bodem 2.2 článkem 25 

Sdělení Komise – Rámec … 

zastáváme názor, že pojem „přiměřená 

odměna“ není nutné definovat, neboť 

je dostatečně srozumitelně vysvětlen 

v článku 25. 

Text původního písmene w), nyní x) 

byl upraven ve smyslu připomínky. 
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může tak být nejasné, zda se poznámka pod čarou vztahuje pouze k definici 

smluvního výzkumu či zda by při jeho poskytování měly být respektovány všechny 

podmínky uvedené v bodech 25 a 26 Rámce. 

K písm. j) – uvádí se, že poskytovatelem je organizační složka státu nebo územní 

samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu 

poskytuje. Je tomu skutečně tak, že poskytovatelem v oblasti VaVaI mohou být 

pouze tyto subjekty? Nejsou i jiné subjekty nakládající s veřejnými prostředky, které 

mohou poskytovat podporu v oblasti VaVaI (např. v rámci podpory z ESIF)?. 

K písm. w) – způsobilé náklady jsou vymezeny šířeji, než je jejich vymezení 

v rámci unijních předpisů, ve kterých jsou vždy omezeny na „rozsah nezbytný pro 

účely projektu“. Pokud nejsou v návrhu např. osobní náklady omezeny na rozsah 

nezbytný pro účely projektu z důvodu možnosti jejich aplikace na institucionální 

podporu, bylo by vhodné doplnit toto ustanovení ve vztahu k účelové podpoře a 

omezit osobní náklady na „rozsah nezbytný pro účely projektu“, případně na 

„rozsah nezbytný pro podpořenou činnost“.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Požaduji dát příslušné pojmy do souladu s definicemi uvedenými v daných 

unijních předpisech.  

Tyto připomínky vznáším jako zásadní, neboť mají vliv na výklad klíčových 

pojmů v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací a dokládání souladu (vůči 

Evropské komisi) poskytování podpory v oblasti VaVaI s relevantními předpisy EU 

platnými v oblasti veřejné podpory. 

899 ÚOHS K § 18 návrhu 

 

Akceptováno   
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Zákon v poslední větě § 18 odst. a) i b) shodně uvádí formulaci „u kterých 

poskytnutá podpora není veřejnou podporou podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie.“ V prvé řadě je nutno upozornit, že podle § 1 předloženého návrhu 

se „přímo použitelnými předpisy EU“ (množné číslo) rozumí čl. 107-109 Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Jinde v textu se „přímo použitelnými předpisy“ zase 

rozumí např. obecné nařízení o blokových výjimkách či procesní nařízení. V § 18 

odst. a) i b) je použito jednotné číslo (na rozdíl od § 1 návrhu zákona – viz 

připomínka výše), přičemž chybí poznámka pod čarou a není tak zřejmé, jaký 

„přímo použitelný předpis“ je v tomto případě míněn. Mám za to, že úmyslem 

předkladatele je, aby institucionální podpora mohla být poskytována pouze na 

neekonomické (tj. nehospodářské) činnosti výzkumných organizací a výzkumných 

infrastruktur, tedy aby taková podpora nezakládala veřejnou podporu ve smyslu čl. 

107 odst. 1 SFEU a nemusela tak být poskytnuta v režimu některé z výjimek ze 

zákazu veřejné podpory. Pokud je zde tedy „přímo použitelným předpisem EU“ 

míněno, že institucionální podpora by neměla zakládat veřejnou podporu, měly by 

být předmětné věty upraveny, např. takto „u kterých poskytnutá podpora není 

veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU“. Dále je nutno upozornit, že 

pokud by byl text ponechán ve stávajícím znění, výklad navrhovaného znění by pak 

mohl být také ten, že poskytnutá podpora může být veřejnou podporou (ve smyslu 

čl. 107 odst. 1 SFEU), kterou však nelze poskytnout podle přímo použitelného 

předpisu EU (v tomto případě podle nařízení o de minimis či obecného nařízení o 

blokových výjimkách, které jsou obě přímo použitelnými předpisy EU), ale musí 

být notifikována Evropské komisi. Pro úplnost dodávám, že s ohledem na uvedené 

by tak mělo z celého návrhu zákona jasně vyplývat, co je považováno za „přímo 

použitelný předpis EU“ a tento pojem následně v textu správně používat, případně 

tento předpis jednoznačně identifikovat.  

Tato připomínka je zásadní. 
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Připomínka má zásadní charakter, neboť navrhovaný text obsahuje zásadní 

nepřesnost ohledně unijních předpisů v oblasti veřejné podpory. 

900 ÚOHS K § 19 návrhu 

Odst. 2 – zavádí se požadavek prokázání naplnění definičních znaků organizace pro 

výzkum a šíření znalostí, stanovených předpisy Evropské unie, za účelem zápisu do 

seznamu výzkumných organizací. Z jakého důvodu se zavádí definice výzkumné 

organizace v § 2 písm. t) předkládaného návrhu, když zde se požaduje naplnění 

definice ve smyslu obecného nařízení o blokových výjimkách (nikoliv tedy ve 

smyslu navrhovaného zákona), pro jejíž naplnění je nutno doložit více skutečností 

(vedení odděleného účetnictví pro hospodářské činnosti a vyloučení přednostního 

přístupu podniků, které uplatňují rozhodující vliv na výzkumnou organizaci) než 

vyžaduje definice výzkumné organizace dle § 2 odst. t) ? – k definicím viz také naše 

připomínka shora.  

Tuto připomínka je zásadní. 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   

901 ÚOHS K § 22 návrhu 

Odst. 2 – doporučuji upřesnit, že náklady na činnosti ve výzkumu, vývoji a 

inovacích, které může příjemce institucionální podpory hradit jiné výzkumné 

organizaci, musí souviset s nehospodářskými činnostmi této „jiné výzkumné 

organizace“. 

 

Dále je zde částečně promítnut požadavek obsažený v unijní definici výzkumné 

organizace, vztažený k povinnosti vést oddělené účetnictví pro hospodářské 

činnosti. Dle navrhovaného ustanovení vede příjemce institucionální podpory, která 

by měla být poskytována na nehospodářské činnosti, oddělenou evidenci o 

vynaložených výdajích nebo nákladech. Požadavek by však měl zahrnovat jak 

Akceptováno   
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oddělenou evidenci o výdajích nebo nákladech, tak i o příjmech a financování. Dále 

je otázkou, zda je tímto dostatečně zabráněno možnému křížovému financování 

hospodářských činností prostřednictvím činností nehospodářských, nakolik jistě i 

účelová podpora může být výzkumným organizacím poskytnuta na financování 

nehospodářských činností výzkumné organizace.  

 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

902 ÚOHS K § 24 návrhu 

Odst. 1, písm. f) – záměr programu by měl obsahovat návrh intenzity podpory, má-li 

program splňovat předpoklady pro uplatnění blokové výjimky dle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie. Z celého návrhu zákona není patrné, zda 

předkladatel zvažoval rovněž možnost, že na program či ad hoc/jednotlivou 

podporu, nebude moci být využito žádné výjimky (tedy nařízení de minimis ani 

bloková výjimka) a program/ad hoc/jednotlivá podpora bude muset být notifikována 

(oznámena) Evropské komisi. Pokud by takový případ nastal, bude nutno splnit 

podmínky stanovené v Rámci (vč. intenzity podpory), který však není „přímo 

použitelným předpisem Evropské unie“.  

Odst. 2 – zavádí se postup schvalování programu. Nesouhlasím s navrhovaným 

zněním, dle kterého je v rámci zaváděného postupu uvedeno, že povinnost oznámit 

vládou schválený program Evropské komisi a postup při oznámení včetně postupu 

při změnách programu se řídí přímo použitelnými předpisy Evropské unie, přičemž 

v tomto případě se přímo použitelnými předpisy EU rozumí nařízení Rady č. 

2015/1589 a nařízení Komise č. 794/2004. V prvé řadě je nutno uvést, že povinnost 

oznámit Evropské komisi program podpory či ad hoc podporu, vyplývá z čl. 108 

odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Jedná se o povinnost stanovenou primárním 

právem EU a její začlenění do zákona se tak jeví nadbytečné. Nicméně pokud by 

Akceptováno 
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tato povinnost měla být (z důvodu určité právní opatrnosti upozornit na existující 

povinnost) součástí navrhovaného zákona, je nutno do poznámky pod čarou č. 25 

doplnit cit. článek SFEU. Dále upozorňuji, že oznamování (notifikace) je sice 

realizována v souladu s přímo použitelnými předpisy, zmíněnými v poznámce pod 

čarou č. 25, nicméně je nezbytné postupovat také v souladu se zákonem č. 215/2004 

Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o 

podpoře výzkumu a vývoje. Tato skutečnost v navrhovaném ustanovení uvedena 

není. Současně pokud by měla být v navrhovaném předpisu obsažena povinnost 

notifikovat (stanovená SFEU),  pak by měla být v návrhu zmíněna i povinnost 

oznámit (v tomto případě nikoliv ve smyslu notifikovat) program Evropské komisi 

v případě aplikace blokové výjimky, případně uvedené vyřešit vložením do 

poznámky pod čarou č. 25 také nařízení Komise č. 651/2014. S povinností 

notifikovat pak souvisí také splnění podmínek Rámce (k tomuto také má předchozí 

připomínka). 

Odst. 3, písm. g) – návrh programu obsahuje zejména „nejvyšší povolenou intenzitu 

podpory a její odůvodnění a další povinnosti stanovené přímo použitelnými předpisy 

Evropské unie, má-li program splňovat předpoklady pro uplatnění blokové výjimky 

dle přímo použitelného předpisu Evropské unie“. Dle našeho názoru se duplicitně 

v jedné větě, pokaždé zřejmě s jiným významem, objevuje termín „přímo použitelný 

předpis EU“. Pokud je tímto míněno, že návrh programu musí obsahovat náležitosti 

stanovené blokovou výjimkou, postačí, když tato skutečnost bude zmíněna pouze 

v závěru věty; termín v úvodní části věty by pak měl být odstraněn. Pokud je dle 

navrhované věty nezbytné, aby návrh programu obsahoval jak náležitosti, stanovené 

blokovou výjimkou, tak i přímo použitelným předpisem zmíněným v úvodní části 

věty, je vhodné tyto „přímo použitelné předpisy“  specifikovat a větu upravit např. 

tímto způsobem: „…a další povinnosti stanovené přímo použitelnými předpisy 

Evropské unie (zde by měla být poznámka pod čarou s uvedením relevantních 
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předpisů; nicméně není zřejmé, o jaké další přímo použitelné předpisy by se mělo 

jednat); má-li program splňovat předpoklady pro uplatnění blokové výjimky dle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie, musí splňovat (i) podmínky v tomto 

předpisu stanovené“. Navíc, bylo by dostatečné, pokud by poznámka pod čarou č. 

16 byla přiřazena ke slovům „bloková výjimka“ a slova „dle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie“ odstraněna.  

Odst. 4 – do výčtu je nutno ve smyslu nařízení Komise č. 794/2004, kterým se 

provádí nařízení Rady (ES) č. 2015/1589, kterým se stanová prováděcí pravidla 

k článku 108 SFEU doplnit i snížení způsobilých nákladů (čl. 4 odst. 2 písm. c) cit. 

nařízení Komise). 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

903 ÚOHS K § 26 návrhu 

Odst. 2, písm. f) – uvádí se, že účelová podpora může být poskytnuta příjemci a 

dalšímu účastníku řešení projektu, vůči němuž nebyl v návaznosti na rozhodnutí 

Evropské komise vystaven inkasní příkaz podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie. Pro budoucí uživatele předkládané novely může být matoucí a 

zavádějící ponechání poslední části věty „podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie“, nakolik pro ně nemusí být zřejmé, ke které části věty se toto slovní 

spojení vztahuje. Požaduji odstranění tohoto slovního spojení také z následujícího 

důvodu. Tzv. princip Deggendorf je obecnou zásadou pro možnost poskytnout 

novou podporu. A sice pokud byl příjemci vystaven inkasní příkaz v návaznosti na 

rozhodnutí EK, kterým byla předchozí podpora prohlášena za protiprávní a 

neslučitelnou, a tento příkaznení splacen, tj. nebyla navrácena původní protiprávní 

a neslučitelná podpora, nemůže být příjemci poskytnuta podpora nová a musí se 

vyčkat, dokud nebude splacena původní protiprávní a neslučitelná podpora. Tento 

Akceptováno   
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princip se uplatňuje nejen při aplikaci blokové výjimky, ale také v případě 

notifikace podpory Evropské komisi. Dále je nutno do věty doplnit, že se jedná o 

nesplacený inkasní příkaz. 

Princip Deggendorf i zákaz poskytnutí podpory podniku v obtížích jsou jedny ze 

zásadních podmínek pro poskytnutí podpory. Je nezbytné upozornit, že pokud by 

nemohla být na program podpory aplikována bloková výjimka a muselo by se 

přistoupit k notifikaci, je nezbytné, aby byly mj. i tyto dvě zásady naplněny. 

Doporučuji proto tyto dvě zásady promítnout rovněž do podmínek odst. 2, před 

písmena e) a f) (která se týkají situace, kdy je využita bloková výjimka), aby bylo 

zajištěno jejich dodržení i v případě notifikace podpory Evropské komisi.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

904 ÚOHS K § 34 návrhu 

odst. 4 písm. b) – uvádí se podmínky pro využití výsledků VaVaI, je-li příjemcem 

účelové podpory projektu podnik dle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

spolu s výzkumnou organizací. Opět není zřejmé, ke které části textu se vztahuje 

slovní spojení „dle přímo použitelného předpisu Evropské unie“ a navrhované znění 

tak může být pro uživatele právního předpisu matoucí. Dále je nutno upozornit, že 

pro zabránění poskytnutí nepřímé podpory podniku, který účinně spolupracuje 

s výzkumnou organizací na určitém projektu, je nezbytné splnění podmínek 

stanovených v odst. 27-29 Rámce i v případě, že podnik není příjemcem účelové 

podpory (spolu s výzkumnou organizací). Dále je nutno uvést, že předložený návrh 

neřeší zabránění poskytnutí nepřímé podpory podnikům v případech, kdy tyto 

podniky účinně spolupracují s výzkumnými infrastrukturami (které také mohou 

dle předloženého návrhu obdržet institucionální podporu). 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 

Odkaz na „přímo použitelný předpis 

EU“ byl vypuštěn. Byla doplněna 

velká infrastruktura. 

Ke druhé části připomínky: zmíněné 

články popisují 4 situace 

- Podnik hradí veškeré náklady. 

Neposkytuje se podpora a tento 

zákon tuto situaci neřeší. 

- Volné šíření. Upraveno 

v písmeni b)¨bod 1. 

- Rozdělení duševních práv. 

Upraveno v písmeni b) bod 2. 

- Náhrada ve výši tržní ceny. 
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Upraveno v písmeni b) bod 3.  

905 ÚOHS K § 39 návrhu 

Odst. 2 – uvádí se, že „při porušení podmínek rozhodnutí o povolení výjimky ze 

zákazu veřejné podpory se postupuje podle zákona o veřejné podpoře“. V prvé řadě 

je třeba uvést, že výjimku ze zákazu veřejné podpory povoloval v rámci správního 

řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě zákona č. 59/2000 Sb., o 

veřejné podpoře, který byl zrušen zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 

vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. 

Od vstupu ČR do EU rozhoduje o tzv. slučitelnosti veřejné podpory Evropská 

komise. Navrhované znění tak zřejmě má pokrývat situace, kdy Evropská komise 

rozhodne o slučitelnosti podpory na základě notifikace (zde opět naše připomínka 

shora, kdy není vyjasněno, zda se bude návrh zákona vztahovat také na notifikované 

podpory, nikoliv pouze na podpory oznámené podle obecného nařízení o bokových 

výjimkách) a podmínky takového rozhodnutí nebudou dodrženy. Nicméně 

ustanovení § 7 zákona č. 215/2004 Sb. se vztahuje zejm. na případy protiprávní, 

v každém případě však neslučitelné podpory. Navrhované ustanovení § 39 odst. 2 

tak nepokrývá situace, kdy je program podpory realizován na základě obecného 

nařízení o blokových výjimkách, přičemž Evropská komise, např. na základě 

provedeného monitoringu, rozhodne o navrácení podpory, neboť nebyly dodrženy 

podmínky obecného nařízení o blokových výjimkách, ani podmínky Rámce či 

situace, kdy je proti poskytování podpory VaVaI (realizované ať již mimo režim 

veřejné podpory či na základě obecného nařízení o blokových výjimkách) podána u 

Evropské komise stížnost a na základě takové stížnosti, po provedeném šetření, 

Evropská komise rozhodne o (prozatímním) navrácení podpory. V obou případech 

se jedná o situace, kdy nebylo vydáno rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti 

(které bylo následně porušeno). Navrhované ustanovení tak nepokrývá všechny 

situace, které mohou, při nerespektování pravidel veřejné podpory, nastat. 

Akceptováno   
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Tato připomínka je zásadní. 

906 ÚOHS K § 7 návrhu 

Návrh zákona v § 7 odst. (2) uvádí, že Ministerstvo pro výzkum a vývoj plní 

koordinační úlohu v oblasti výzkumu a vývoje, a má tedy mimo jiné kompetenci 

vydávat stanoviska k podpoře v této oblasti. Vzhledem k tomu, že podpora 

výzkumu, vývoje a inovací obecně může splňovat definiční znaky veřejné podpory 

dle čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie a vzhledem k tomu, že dle § 3 

zákona č. 215/2004, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, jsou 

koordinačními orgány pro veřejnou podporu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

a Ministerstvo zemědělství, uvádím, že navrhované ustanovení může způsobit 

interpretační nejasnosti ohledně kompetencí jednotlivých orgánů. Navrhuji proto 

tuto skutečnost, tedy že uvedeným (navrhovaným) ustanovením  nejsou  dotčeny  

kompetence Úřadu a Ministerstva zemědělství v oblasti veřejné podpory, promítnout 

do textu navrhovaného ustanovení.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno   

907 ÚOHS Žádám o vysvětlení, jak je zamýšlena aplikace ustanovení § 7 odst. (3) písm. c), kde 

se uvádí, že za podporu výzkumných infrastruktur odpovídá Ministerstvo pro 

výzkum a vývoj. Z pohledu pravidel veřejné podpory lze v obecné rovině uvést, že 

za poskytnutí podpory je odpovědný poskytovatel této podpory. Citované 

ustanovení zákona tak považuji za problematické, a to z důvodu možné interpretace, 

která by vztahovala odpovědnost za poskytování veřejné podpory výzkumným 

infrastrukturám na Ministerstvo pro výzkum a vývoj, což by představovalo riziko 

ohledně následných řízení o veřejné podpoře i s ohledem na možnou nutnost 

navracení podpory.  

Tato připomínka je zásadní. Připomínka má zásadní charakter, neboť navrhovaný 

text může představovat riziko pro posouzení subjektu odpovědného za poskytnutí 

Akceptováno jinak   
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podpory. 

908 ÚOHS K formální stránce ohledně textu, kterým je tvořen předložený materiál uvádím, že 

se v textu vyskytují chyby v psaní, číslování odstavců, seznamech (např. chybějící 

písm. c) v §7 odst. 3) i v poznámkovém aparátu (např. duplicitní poznámka pod 

čarou č. 2 na str. 2 a 6). Navrhuji provést revizi textu. 

Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno  

909 VUV Zásadní připomínky: 

Poznámka na str. 1: „Články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie.“ 

doporučujeme upravit na „Nařízeni EU 651/2014 a Rámec pro státní podporu 

výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)“. Článek 107 Smlouvy zmíněnou 

problematiku neupravuje.  

Akceptováno  

910 VUV V § 2 jsou míchány pojmy, které jsou v Nařízení, s pojmy specifickými pro náš 

zákon. Jedná se o pojmy základní výzkum, aplikovaný výzkum a vývoj. Je to 

s nařízením nekonzistentní terminologie, obzvláště „aplikovaný výzkum“ znamená 

v Nařízení něco jiného než zde. Pojem „Projekty inovací“ v Nařízení neexistuje – 

formy podpory inovací jsou v Nařízení specifikovány jinak. Zákon by měl používat 

stejnou terminologii jako je v Nařízení, resp. se na ni odvolávat. 

Akceptováno   

Pokud je to možné, vymezení pojmů je 

řešeno odkazem na přímo použitelný 

předpis EU. 

911 VUV V § 2 písm. d) doporučujeme doplnit slovo „přímo“ následovně: „…která není 

přímo zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi“. 

Akceptováno jinak   

Vyřešeno odkazem na přímo 

použitelný předpis EU. 

912 VUV § 2 písm. e) na konec věty doplnit slova: „pro uplatnění nebo využití v praxi.“ Akceptováno jinak 

912 VUV V § 2 písm. t) se uvádí, že výzkumnou organizací se rozumí subjekt zapsaný 

v Seznamu výzkumných organizací podle tohoto zákona. Zápis v Seznamu VO by 

Akceptováno jinak   
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neměl být součást definice VO, implikuje totiž, že cokoli je zapsáno v tomto 

seznamu, automaticky má nárok na podporu. 

Řešeno odkazem na přímo použitelný 

právní předpis. 

913 VUV V § 2 písm. v) odst. 1 za slovo „vědomosti“ doplnit výraz „a poznatky“ a za slova 

„které jsou publikovány“, doplnit slova „popř. jinak prezentovány a doloženy“. 

Akceptováno   

914 VUV V § 2 písm. w), odst. 4 („ostatní provozní náklady nebo výdaje a doplňkové náklady 

vysokých škol“) nelze v takové obecné části takto selektivně vyčleňovat tento typ 

subjektů. 

Akceptováno   

916 VUV V § 2 chybí specifikace způsobilých nákladů pro režim podpory spadající pod 

Nařízení: 

• způsobilými náklady na inovace poskytované podle blokové výjimky náklady 

nebo výdaje vymezené nařízeními Komise (EU) na podporu inovačním 

klastrům, podporu na inovace určené malým a středním podnikům a podporu 

na inovace postupů a organizační inovace, 

• způsobilými náklady na investiční podporu na výzkumnou infrastrukturu 

poskytované podle blokové výjimky náklady nebo výdaje vymezené 

nařízeními Komise (EU), 

• způsobilými náklady na projekty výzkumu a vývoje (poskytované podle 

blokové výjimky) náklady nebo výdaje vymezené nařízeními Komise (EU). 

Akceptováno jinak   

Byla zvolena obecná definice 

způsobilých nákladů. Způsobilé 

náklady dle připomínky jsou uvedeny 

v přímo použitelném předpise EU, 

nelze je opisovat, jak v jiné 

připomínce ÚV ČR uvádí. Odkazovat 

na všechny myslitelné kombinace 

jednotlivých způsobilých nákladů je 

zbytečné a ponechává se na 

poskytovateli, aby příslušné způsobilé 

náklady pro daný druh podpory 

stanovil např. v zadávací dokumentaci. 

917 VUV Vzhledem k nekonzistentní terminologii nelze tvrdit to, co je uvedené v § 3 Odst.1). 

Podporu lze poskytnout jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, 

předpisy Evropské unie a v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje 

a inovací, a to jako účelovou nebo institucionální podporu. 

Neakceptováno 

Poznámka nemá charakter konkrétní 

připomínky. 
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918 VUV § 4 Odst. 2) Koncepce výzkumu, vývoje a inovací poskytovatele a Odst. 3) 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace jsou definované jako materiály 

schvalované vládou. Navrhujeme nutnost schválení vládou z definice vymazat, 

neboť takové schvalování není v případě výzkumu nutné a je pouze formální. 

Neakceptováno   

919 VUV V § 6 písm. je uvedeno, že Vědecká rada ČR má 15 členů. Je to příliš malý počet na 

to, aby bylo možné zajistit oborové zastoupení. Německá Wissenschaftsrat (WR) má 

54 členů, z nich 32 jmenovaných prezidentem na návrh MPG, HhG, FrG, WLG, 

DFG, konference rektorů (24 členů) a spolkové a federálních vlád (8 členů) a 22 

vyslaných spolkovou vládou (6) a spolkovými zeměmi (16). Doporučujeme 

zdvojnásobit počet členů. 

Neakceptováno   

920 VUV Do § 6 navrhujeme doplnit odst. (4) o tom, že formu a organizaci činnosti stanoví 

Jednací řád, který Vědecká rada sama schválí. Doplnit písm. c) „činnost vědecké 

rady ČR probíhá v souladu se Statutem a řídí se jednacím řádem VR“. 

Akceptováno jinak   

921 VUV V §7 odst. 4, písm. b) navrhujeme upravit počet zastoupení grémia příjemců 

podpory. V případě plného zastoupení všech příjemců by šlo o těleso čítající více 

než 200 osob, což by bylo velmi neefektivní. 

Neakceptováno   

922 VUV V § 14, odst. 3, písm. c) navrhujeme doplnit „čerpání a využití evropských 

strukturálních a investičních fondů v oblasti výzkumu“ i o přípravu samotných 

Operačních programů a formulaci pravidel, s výjimkou průmyslového výzkumu, 

včetně zajištění jejich udržitelnosti. Současně doplnit písm. d) čerpání a využití 

evropských strukturálních a investičních fondů v oblasti průmyslového výzkumu a 

vývoje a inovací, včetně zajištění jejich udržitelnosti. 

Akceptováno jinak  

Text vypuštěn.  

923 VUV V § 17, odst. 1 se mluví o výkonnostní smlouvě, jejíž forma a obsah není v zákoně 

specifikována. 

Akceptováno   
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924 VUV V § 17, odst. 2 písm. g) navrhujeme vymazat slovo „pracovišť“, neboť by to 

vylučovalo dotace vědeckým společnostem. 

Akceptováno   

925 VUV Z nadpisu § 18 „Výzkumná organizace a výzkumná infrastruktura jako příjemce 

institucionální podpory“ zřejmě omylem vyplývá, že by i výzkumná infrastruktura 

musela být právnickou osobou. 

Neakceptováno 

Výzkumná infrastruktura může být i 

samostatná právnická osoba, např. tzv. 

ERIC. Protože tuto možnost nelze 

vyloučit, domnívá se předkladatel, že 

by pojem „výzkumná infrastruktura“ 

neměl být vpuštěn. 

926 VUV V § 18 se uvádí, že Příjemci institucionální podpory na rozvoj výzkumných 

organizací podle § 3 odst. 2 písm. a) a na výzkumné infrastruktury podle § 3 odst. 2 

písm. b) mohou být veřejné a státní vysoké školy, Akademie věd České republiky 

atd. Akademie je organizační složka státu, čili navrhujeme změnit text na „ústavy 

AV ČR“. 

Akceptováno  

927 VUV Případně navrhujeme nahradit celý § 18 následujícím přehlednějším způsobem. 

Příjemci institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací podle § 14 odst. 

2 písm. a) a na výzkumné infrastruktury podle § 14 odst. 2 písm. b) mohou být 

výzkumné organizace 

a) u kterých poskytnutá institucionální podpora není veřejnou podporou podle přímo 

použitelného předpisu EU, 

b) které jsou uvedeny v seznamu výzkumných organizací podle § 19, 

c) které jsou zřízeny státem nebo zákonem nebo které provádí výzkum a vývoj ve 

veřejném zájmu, tj. 

Neakceptováno 
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1. veřejné výzkumné instituce, zřízené podle zvláštního právního předpisu, 

2. veřejné a státní vysoké školy, zřízené podle zvláštního právního předpisu, 

3. organizační složky státu, organizační složky územních samosprávných celků 

nebo organizační jednotky ministerstev zabývajících se výzkumem a 

vývojem, 

4. příspěvkové organizace zabývající se výzkumem a vývojem, nebo 

5. další subjekty zabývající se výzkumem a vývojem ve veřejném zájmu, 

přičemž veřejný zájem je definován poskytovatelem v koncepci výzkumu, 

vývoje a inovací 

928 VUV V § 19 by měl být kromě Seznamu výzkumných organizací také Seznam 

výzkumných infrastruktur. 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   

929 VUV V § 19 by mělo být výslovně řečeno, že zápis do Seznamu VO nezakládá nárok na 

institucionální podporu a její poskytnutí je plně v pravomoci poskytovatele. 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   

930 VUV V § 21 odst. 4 písm. b) navrhujeme nahradit „Akademií věd České republiky“ slovy 

„ústavem Akademie věd České republiky“. 

Akceptováno jinak  

(dle připomínky AV ČR) 

931 VUV V § 24 Program výzkumu, vývoje a inovací není v Nařízení, přitom inovace zcela 

jednoznačně spadají pod Nařízení. 

Neakceptováno 

Věcná působnost zákona je širší než 

působnost nařízení o blokových 

výjimkách. Nařízení upravuje 

podmínky, za jejichž splnění je 

podpora slučitelná se soutěžním 

právem EU. Nařízení však nikterak 
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neupravuje institucionální a procesní 

aspekty poskytování podpory, tyto 

otázky jsou ponechány v gesci 

členských států. 

932 VUV V § 7, Odst. 5 písm. a) je uvedeno, že Ministerstvo plní úkoly nadřízeného 

správního orgánu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury 

České republiky. Doporučujeme zvážit, zda skutečně začlenit GAČR a TAČR. 

Neakceptováno  

933 VUV Díl III Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je až příliš podrobný, většina 

z toho by měla být součástí pravidel jednotlivých poskytovatelů, nikoliv v zákoně. 

Neakceptováno 

934 KOL K § 40 odst. 1: 

Ve výčtu ustanovení v druhé větě je uveden § 13. Domníváme se, vzhledem k jeho 

obsahu, že toto není správné a měl být patrně uveden jiný paragraf.  

Akceptováno   

935 KOL K § 40 odst. 2:  

Olomoucký kraj nesouhlasí s nově navrženou povinností v § 40 nového zákona 

zpracovat krajskou koncepci výzkumu, vývoje a inovací. Krajská koncepce by měla 

být v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací, platná 7 let a měla by 

být schválena v zastupitelstvu kraje; návrh zpracuje krajský úřad. Olomoucký kraj 

upozorňuje, že v ČR je zpracovaná Národní výzkumná a inovační strategie pro 

inteligentní specializaci ČR zpracovaná Úřadem vlády ČR (tzv. RIS3 strategie), pro 

kterou je v každém kraji zpracovaná regionální příloha. Z materiálu zcela jasně 

nevyplývá, jak bude do budoucna naloženo s RIS3 strategií, resp. jaká je 

souvztažnost Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a RIS3 strategie, a to 

s ohledem na minimálně částečně obdobnou tématiku, kterou řeší.  

Akceptováno jinak 

Použit název „regionální inovační 

strategie kraje“. 

936 NKÚ K § 2 písm. o) 

Doporučujeme vypustit slovo „nebo“ na konci 2. bodu před textem „(dále jen 

„program“)“.  

Akceptováno   
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937 NKÚ K § 2 písm. s) 

Doporučujeme znění ustanovení upravit, neboť z jeho textu vyplývá, že „výzkumná 

infrastruktura“ obdrží přiměřenou odměnu. Z vymezení pojmu výzkumné 

infrastruktury v ustanovení § 2 písm. u) je však zřejmé, že se nejedná o subjekt, 

který by mohl odměnu přijmout. 

Akceptováno   

938 NKÚ K § 4 odst. 1 

Toto ustanovení zákona uvádí náležitosti „Národní politiky výzkumu, vývoje a 

inovací“, ve které by měly být mj. určeny priority aplikovaného výzkumu, vývoje a 

inovací. Doporučujeme doplnit, aby v Národní politice výzkumu, vývoje a inovací 

byly určeny i priority základního výzkumu, popř. požadavek orientovat podporu 

základního výzkumu tak, aby získané poznatky byly uplatnitelné v prioritních 

oblastech navazujícího aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. V této souvislosti 

doporučujeme doplnit pojmy orientovaný a neorientovaný výzkum. 

Neakceptováno   

939 NKÚ K § 5 odst. 1 

Úpravu týkající se Vědecké rady České republiky doporučujeme doplnit. Ze 

současného navrhovaného znění není např. zcela zřejmé, jakým způsobem tento 

kolektivní orgán jedná a kdo jej zastupuje navenek. 

Akceptováno jinak   

940 NKÚ K § 5 odst. 2 písm. d) 

Slova „ministrem pro výzkum a vývoj“ doporučujeme nahradit slovy „služebním 

orgánem“. Současně podotýkáme, že pokud jsou ředitelé Grantové agentury České 

republiky a Technologické agentury České republiky vybíráni a jmenováni podle 

zákona o státní službě, není zcela zřejmý smysl projednání návrhů na jejich 

jmenování Vědeckou radou České republiky a případné dopady výsledků tohoto 

projednání. Projednání jmenování ředitelů Vědeckou radou České republiky již na 

skutečnosti jejich jmenování nic nemění a celý proces pouze prodlužuje. 

Akceptováno jinak   
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941 NKÚ K § 6 odst. 1 

Doporučujeme znění ustanovení upřesnit. Vymezení, kdo navrhuje kandidáty na 

členy Vědecké rady České republiky, není zcela jednoznačné. V ustanovení je 

uvedeno, že bude vybráno z kandidátů navržených reprezentací vysokých škol, 

Akademií věd a dalšími osobami zabývajícími se výzkumem, vývojem a inovacemi. 

Není zřejmé, kdo je míněn „osobou zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi“ 

a proč je zvlášť uvedena reprezentace vysokých škol a Akademie věd. Navíc je 

v písm. a) tohoto ustanovení uvedeno, že 5 členů Vědecké rady České republiky je 

jmenováno vládou na návrh ministra pro výzkum a vývoj. Není zřejmé, zda se jedná 

o dalšího oprávněného navrhovatele, či nikoliv. Z ustanovení nevyplývá, jakým 

způsobem probíhá navrhování kandidátů, kdo proces iniciuje, kdo návrhy přijímá, 

jak je řešeno vyloučení možnosti jmenování shodných osob apod. Upozorňujeme, 

že při takto široce vymezeném okruhu navrhovatelů a bez jasně stanovených 

kvalifikačních kritérií pro členy Vědecké rady České republiky může dojít k situaci, 

kdy pro značný počet kandidátů na členy bude obtížné hledat většinovou shodu pro 

jmenování jednotlivých členů. 

Akceptováno   

942 NKÚ K § 6 odst. 2 

Pokud za výkon funkce člena Vědecké rady České republiky náleží odměna a 

cestovní náhrady, není zřejmé, kdo příslušné finanční prostředky členům Vědecké 

rady České republiky vyplácí (s ohledem na ustanovení § 7 odst. 3 písm. k) se 

domníváme, že Ministerstvo pro výzkum a vývoj). 

Akceptováno   

943 NKÚ K § 6 odst. 3 

Doporučujeme doplnit ustanovení i o další důvody zániku členství před uplynutím 

funkčního období. Navrhované stanovení příčin zániku je i s ohledem na absenci 

kvalifikačních kritérií pro členství ve Vědecké radě České republiky nedostatečné. 

Doporučujeme doplnit minimálně o zánik členství z důvodu právní moci rozsudku, 

jímž je omezena svéprávnost člena rady a právní moci rozsudku, jímž byl odsouzen 

Akceptováno   
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pro úmyslný trestný čin. 

944 NKÚ K § 7 

Doporučujeme ustanovení upřesnit s ohledem na používání pojmu „výzkum, vývoj 

a inovace“ a pojmu „výzkum a vývoj“. Ministerstvo pro výzkum a vývoj má být 

ústředním orgánem státní správy odpovědným za oblast výzkumu a vývoje a plnit 

koordinační úlohu v oblasti výzkumu a vývoje, a to např. přípravou základních 

strategických dokumentů pro oblast výzkumu a vývoje. V uvedeném případě není 

zcela zřejmá vazba na základní strategický dokument vymezený v ustanovení § 4 

odst. 1 zákona. Dále ministerstvo přijímá stanoviska ke koncepcím a k návrhům 

programů výzkumu, vývoje a inovací předkládaných ke schválení vládě, 

vyhodnocuje průběžné plnění základních koncepčních dokumentů pro oblast 

výzkumu a vývoje, zpracovává podrobné analytické zprávy o stavu výzkumu, 

vývoje a inovací a zpracovává návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a 

inovace. Z uvedeného vyplývá, že plní i úkoly, které jsou nad vymezený rámec jeho 

koordinační úlohy, která se vztahuje pouze k oblasti výzkumu a vývoje. 

Vysvětleno 

Navržená formulace vychází z toho, že 

některé strategické dokumenty typu 

národní politika se vždy týkají všech 

tří oblastí, tedy výzkumu, vývoje a 

inovací. Ministerstvo je tedy gesčním 

orgánem za přípravu těchto 

dokumentů, ale státní správa je podle 

jiného ustanovení tohoto návrhu 

zákona svěřená MPO. Podobně je 

tomu i v jiných případech uvedených 

v připomínce. V praxi to mimo jiné 

znamená, že obě ministerstva budou 

velmi úzce spolupracovat při řízení 

sféry VaVaI. 

945 NKÚ K § 7 odst. 3 

Doporučujeme změnu v označení písmen uvedeného ustanovení z důvodu 

chybějícího písmena c). 

Akceptováno   

946 NKÚ K § 7 odst. 3 písm. f) 

Doporučujeme změnu v odkazu na ustanovení týkající se vedení seznamu 

výzkumných organizací podle § 18. Seznam výzkumných organizací je stanoven v § 

19 návrhu zákona. 

Akceptováno   

947 NKÚ K § 8 odst. 3 písm. c) 

Doporučujeme upravit uvedené ustanovení na následující znění: „realizaci 

Akceptováno  
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programů a dalších aktivit v oblasti základního výzkumu včetně veřejných soutěžíve 

výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů v souladu se 

základnímistrategickými dokumenty pro oblast výzkumu, vývoje a inovací,“ tak, aby 

byla zabezpečena návaznost činnosti Grantové agentury České republiky na 

základní strategické dokumenty pro oblast výzkumu, vývoje a inovací. 

948 NKÚ K § 8 odst. 3 písm. e) 

Doporučujeme doplnit ustanovení tak, aby se vztahovalo i na poskytování účelové 

podpory grantových projektů na základě rozhodnutí o podpoře; obdobnou úpravu 

doporučujeme i v dalších ustanoveních návrhu zákona. 

Neakceptováno  

949 NKÚ K § 8 odst. 3 

Doporučujeme uvedený odstavec doplnit o další písmeno, ve kterém bude stanovena 

povinnost Grantové agentury České republiky zabezpečit „hodnocení programů 

realizovaných Grantovou agenturou České republiky“. 

Akceptováno jinak 

Povinnost je zakotvena v § 22 odst. 3 

písm. j) a k). To se týká i obou 

agentur.  

950 NKÚ K § 9 odst. 3 

V návrhu je uvedeno, že výběr, jmenování a odvolání ředitele Grantové agentury 

České republiky se řídí zákonem o státní službě. Není proto zřejmý důvod 

projednání jmenování ředitele Grantové agentury České republiky Vědeckou radou 

České republiky a případné dopady výsledků tohoto projednání (srov. připomínka č. 

5). 

Neakceptováno 

951 NKÚ K § 10 odst. 2 

Doporučujeme v poslední větě „Grantová rada Grantové agentury České republiky 

má 5 členů, které z kandidátů navržených Vědeckou radou České republiky jmenuje 

na funkční období 4 let ministr pro výzkum a vývoj.“ doplnit oprávnění ministra pro 

výzkum a vývoj člena Grantové rady rovněž odvolat. 

Akceptováno   
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952 NKÚ K § 10 odst. 3 

Doporučujeme v poslední větě „Vědecká rada Grantové agentury České republiky 

má 12 členů, které z kandidátů navržených Vědeckou radou České republiky jmenuje 

na funkční období 4 let ministr pro výzkum a vývoj.“ doplnit oprávnění ministra pro 

výzkum a vývoj člena vědecké rady Grantové agentury České republiky rovněž 

odvolat. 

Akceptováno   

953 NKÚ K § 11 odst. 3. písm. a) 

Mezi slova „Technologické“ a České republiky“ doporučujeme vložit slovo 

„agentury“. 

Akceptováno   

954 NKÚ K § 11 odst. 3 písm. c) 

Doporučujeme upravit uvedené ustanovení na následující znění: „realizaci 

programů a dalších aktivit v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně 

programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a 

inovacích na podporu projektů a veřejných zakázek v souladu se základními 

strategickými dokumenty pro oblast výzkumu, vývoje a inovací,“ tak, aby byla 

zabezpečena návaznost činnosti Technologické agentury České republiky na 

základní strategické dokumenty pro oblast výzkumu, vývoje a inovací. 

Akceptováno   

955 NKÚ K § 11 odst. 3 písm. e) 

Doporučujeme doplnit ustanovení tak, aby se vztahovalo i na poskytování účelové 

podpory na řešení programových projektů na základě rozhodnutí o podpoře; 

obdobnou úpravu doporučujeme i v dalších ustanoveních návrhu zákona. 

Neakceptováno  

956 NKÚ K § 11 odst. 3. písm. i) 

Doporučujeme text „podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi 

a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů“ nahradit 

textem „podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem 

Akceptováno   
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a podílové financování programových projektů“. Obdobné ustanovení 

doporučujeme doplnit i v případěGrantové agentury České republiky. 

957 NKÚ K § 11 odst. 3 

Doporučujeme uvedený odstavec doplnit o další písmeno, ve kterém bude 

stanovena povinnost Technologické agentury České republiky zabezpečit 

„hodnocení programů realizovaných Technologickou agenturou České republiky“. 

Akceptováno   

958 NKÚ K § 12 odst. 3 

V návrhu je uvedeno, že výběr, jmenování a odvolání ředitele Technologické 

agentury České republiky se řídí zákonem o státní službě. Není proto zřejmý důvod 

projednání jmenování ředitele Technologické agentury České republiky 

Vědeckou radou České republiky a případné dopady výsledků tohoto projednání 

(srov. připomínka č. 5 a č. 15). 

Akceptováno   

959 NKÚ K § 13 odst. 2 

Doporučujeme v poslední větě „Projektová rada Technologické agentury České 

republiky má 5 členů, které z kandidátů navržených Vědeckou radou České 

republiky jmenuje na funkční období 4 let ministr pro výzkum a vývoj.“ doplnit 

oprávnění ministra pro výzkum a vývoj člena projektové rady Technologické 

agentury České republiky rovněž odvolat.  

Akceptováno   

960 NKÚ K § 13 odst. 3 

Doporučujeme v poslední větě  „Výzkumná  rada Technologické agentury  České 

republiky má 12 členů, které z kandidátů navržených Vědeckou radou České 

republiky jmenuje na funkční období 4 let ministr pro výzkum a vývoj.“ doplnit 

oprávnění ministra pro výzkum a vývoj člena výzkumné rady Technologické 

agentury České republiky rovněž odvolat. 

Akceptováno   
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961 NKÚ K § 14 odst. 1 

Doporučujeme upravit znění ustanovení způsobem, aby z něj byla zřejmá 

povinnost jednotlivých poskytovatelů realizovat programy a další aktivity výzkumu, 

vývoje a inovací v jejich působnosti v souladu se základními strategickými 

dokumenty pro oblast výzkumu, vývoje a inovací. Dále, aby byla zřejmá povinnost 

jednotlivých poskytovatelů předkládat připravované koncepce výzkumu, vývoje a 

inovací a připravované programy v jejich působnosti ke stanovisku Ministerstvu pro 

výzkum a vývoj a ke schválení vládě. 

Akceptováno jinak   

962 NKÚ K § 18 písm. b) 

Doporučujeme vypustit spojku „a“ na konci textu. 

Akceptováno   

963 NKÚ K § 19 

Není zcela zřejmé, proč je úprava Seznamu výzkumných organizací začleněna v 

části zákona týkající se pouze institucionální podpory. Doporučujeme úpravu 

seznamu výzkumných organizací v rámci zákona začlenit jinam. Zároveň však není 

zcela zřejmý účel takto vedeného informačního systému veřejné správy. Z 

připomínkového řízení k věcnému záměru navrhovaného zákona mj. vyplynulo, že 

centrální seznam výzkumných organizací je pro posouzení naplnění definičních 

znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie 

pouze orientační a že je povinností každého poskytovatele podpory v okamžiku 

jejího poskytování ověřit, že příjemce skutečně definiční znaky naplňuje. Pokud by 

jednotliví poskytovatelé nemohli využít k ověření definičních znaků údajů ze 

seznamu výzkumných organizací a uchazeči o podporu by museli naplnění 

definičních znaků opět dokládat, ztrácel by centrálně vedený seznam výzkumných 

organizací smysl. 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   

964 NKÚ K § 19 odst. 4 

Doporučujeme poslední slovo ustanovení „žadatele“ nahradit textem „výzkumné 

Akceptováno  
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organizace“. Text vypuštěn.   

965 NKÚ K § 21 odst. 2 

Doporučujeme slovo „příjemci“ nahradit  slovem „uchazeči“. V tomto případě 

podpora může být poskytnuta uchazeči, pokud splňuje uvedené podmínky. 

Neakceptováno   

966 NKÚ K § 21 odst. 3 

Obdobně jako v případě odst. 2 doporučujeme nahradit slovo „příjemce“ slovem 

„uchazeč“. 

Neakceptováno  

967 NKÚ K § 21 odst. 5 

Ustanovení je zmatečné, neboť odkazuje na ustanovení § 36 odst. 2 písm. d) návrhu 

zákona, které však návrh neobsahuje.  

Akceptováno    

968 NKÚ K § 21 odst. 6 

Doporučujeme nahradit v ustanovení pojem „rozhodnutí o poskytnutí podpory“ 

pojmem „rozhodnutí o podpoře“ a ustanovení zároveň doplnit o pojem „smlouva o 

poskytnutí podpory“. 

Akceptováno jinak 

969 NKÚ K § 21 odst. 7 

Doporučujeme nahradit první slovo na straně 24 „účelovou“ za slovo 

„institucionální“. Uvedená ustanovení se týkají poskytování institucionální podpory. 

Akceptováno  

Text vypuštěn. 

970 NKÚ K § 21 

Doporučujeme doplnit do ustanovení další odstavec, který by stejně jako v případě 

účelové podpory stanovil poskytovateli povinnost uchovávat doklady o každé 

poskytnuté podpoře nejméně po dobu 10 let ode dne poskytnutí podpory. 

Akceptováno  

971 NKÚ K  § 25 odst. 2 

Doporučujeme doplnit do ustanovení, že smlouva může být prodloužena pouze 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



368 
 

v odůvodněných případech. Jinak by její časové vymezení na dobu ne delší než 180 

dníode dne ukončení řešení projektu ztrácelo opodstatnění, jestliže další věta 

obsahuje možnost ji bez dalších podmínek prodloužit. 

972 NKÚ K § 25 odst. 4 

Doporučujeme doplnit odkaz na občanský zákoník v poznámce pod čarou 

Akceptováno jinak 

Smlouvy o poskytnutí podpory byly 

podřízeny režimu veřejnoprávních 

smluv. 

973 NKÚ K  § 25 odst. 6 

Doporučujeme poslední větu nahradit textem: „V tomto případě poskytovatel 

postupuje přiměřeně jako u více příjemců podle odstavce 5.“ Případ poskytnutí 

podpory více příjemcůmje upraven v odst. 5 a lze jej v uvedeném případě více 

organizačních složek státu s ohledemna jejich jiné právní postavení použít pouze 

přiměřeně. 

Akceptováno 

974 NKÚ K § 25 odst. 7, 8, 10, 11 a 12 

Doporučujeme doplnit v ustanovení pojem „smlouva o poskytnutí podpory“ pojmem 

„rozhodnutí o podpoře“. 

Akceptováno částečně 

U některých odstavců nebylo doplnění 

nutné, neboť se v jejich případě 

uplatní odkaz uvedený v odst. 6 (Pro 

náležitosti a změny rozhodnutí o 

podpoře se přiměřeně použijí 

ustanovení o  smlouvě o poskytnutí 

podpory). 

975 NKÚ K § 26 odst. 2 

Doporučujeme pojmy „příjemci“ a „dalšímu účastníkovi“ nahradit pojmy 

„uchazeči“ a „spoluuchazeči“. V tomto případě podpora může být poskytnuta 

Neakceptováno 
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uchazeči či spoluuchazeči, pokud splňují uvedené podmínky. 

976 NKÚ K § 26 odst. 2 

Doporučujeme změnit označení písmen ustanovení, neboť návrh obsahuje dvakrát 

písmeno b). 

Akceptováno 

978 NKÚ K § 26 odst. 3 

Doporučujeme doplnit v ustanovení pojem „smlouva o poskytnutí podpory“ pojmem 

„rozhodnutí o podpoře“. 

Akceptováno 

979 NKÚ K § 27 odst. 5 

Z  textu není jednoznačně zřejmé, co lze chápat pod odkazem na zákon o zadávání 

veřejných zakázek, který nijak konkrétně vlastnictví majetku neupravuje. 

Doporučujeme text formulačně a významově zpřesnit.  

Akceptováno 

Text vypuštěn 

980 NKÚ K  § 28 odst. 1 

Doporučujeme doplnit odkaz na občanský zákoník v poznámce pod čarou. 

Neakceptováno 

981 NKÚ K § 28 odst. 2 

Doporučujeme v první větě vypustit text „změnu či“ a zároveň za první větu doplnit 

text: „Vyhlášené podmínky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nesmí 

poskytovatel měnit.“. Domníváme se, že jakákoliv změna podmínek již vyhlášené 

veřejné soutěže by vedla k netransparentnímu postupu a nerovnému postavení 

uchazečů. 

Akceptováno jinak 

982 NKÚ K § 28 odst. 5 

Doporučujeme nahradit text „Tyto údaje“ textem „Tyto osobní údaje“. 

 

Neakceptováno 

Nejedná se vždy výlučně o osobní 

údaje. 
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983 NKÚ K § 32 odst. 3 

Doporučujeme stanovit lhůtu pěti pracovních dnů. V případě kalendářních dnů se 

může ojediněle jednat i o lhůtu představující pouze jeden či dva pracovní dny. 

Akceptováno  

984 NKÚ K § 36 odst. 9 a § 37, odst. 2 a 4 

Doporučujeme vypustit z textu hypertextové odkazy 

Akceptováno   

985 NKÚ K § 38 odst. 1 

Doporučujeme doplnit ustanovení i o účelovou podporu. 

Akceptováno   

986 NKÚ K § 38 odst. 2 

Doporučujeme zpřesnit text druhého odstavce, který se jeví jako rozporný, oporu 

nelze najít ani v důvodové zprávě k § 38. V navržené formulaci lze shledat 

nejednoznačnost či rozpornost ve stanovení povinnosti uložené poskytovateli 

podpory v oblasti kontroly - podle věty první je povinen provést kontrolu po 

ukončení řešení projektu nebo nejméně jedenkrát během pěti let poskytování 

institucionální podpory, podle věty druhé, pokud je doba poskytování delší než dva 

roky, nejméně jedenkrát v průběhu řešení projektu nebo poskytování institucionální 

podpory. Znamená to, že u institucionální podpory by měl poskytovatel provést 

kontrolu nejméně jedenkrát během pěti let a jedenkrát v průběhu poskytování, 

pokud trvá déle než dva roky? 

Akceptováno jinak   

987 NKÚ K § 38 odst. 4 

Doporučujeme doplnit v ustanovení pojem „smlouva o poskytnutí podpory“ pojmem 

„rozhodnutí o podpoře“. 

Akceptováno 

988 NKÚ K § 49 

Upozorňujeme, že v rozporu s důvodovou zprávou je v návrhu zákona navržena 

účinnost dnem 1. ledna 2018 oproti 1. červnu 2018 v důvodové zprávě. 

Akceptováno 
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989 RVŠ ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ PŘIPOMÍNKA: 

Rada VŠ nepovažuje za vhodné, aby vzniklo nové ministerstvo mající v kompetenci 

výzkum, které by zároveň nemělo v kompetenci vysokoškolské vzdělávání. Rada 

VŠ považuje za důležité, aby v maximální míře byla podporována synergie mezi 

vzděláváním a výzkumem. Pokud má vzniknout nová legislativa v oblasti výzkumu, 

pro vysoké školy by bylo vhodné přejít na kontraktový systém financování. V jeho 

rámci by se vysoká škola zavázala plnit dohodnuté ukazatele v oblasti vzdělávání, 

výzkumu a další tvůrčí činnosti a v dalších oblastech tvořících jejich „třetí roli“. Stát 

by se zavázal vysokou školu v daném objemu a v daném čase financovat. Zákon by 

měl specifikovat způsob vyjednávání kontraktu, monitorování jeho plnění a způsob 

řešení případných sporů. Předkládaný návrh však nejde tímto směrem a naopak 

spíše prohlubuje stávající nevyhovující stav, kdy jsou výzkumná a vzdělávací 

politika státu od sebe odtrženy. Pokud by mělo i přes zásadní nesouhlas RVŠ 

vzniknout nové ministerstvo, pak by do oblasti jeho působnosti měly kromě GAČR 

a TAČR spadat i AV ČR a vysoké školy a to ve všech ohledech (činnostech). 

Neakceptováno 

990 RVŠ Zpřesnění formulace u specifického vysokoškolského výzkumu. (§2, písm. i) 

Zdůvodnění  

Zákon o podpoře výzkumu …, §2, písm. i): slovo „bezprostředně“ je nadbytečné a 

nejasné, doporučujeme vypustit a ponechat jen „… které jsou spojeny s jejich 

vzděláváním …“ 

Neakceptováno 

Slovo „bezprostředně“ Není 

nadbytečné a poukazuje na účel, pro 

který se tento typ institucionální 

potřeby poskytuje.  

991 RVŠ § 2, písm. o) bod 2) na konci věty přebývá „nebo“ Akceptováno 

992 RVŠ §2, písm. p) – definuje pojem projekt a zavádí pro něj legislativní zkratku 

„výzkumný projekt“. Dále jsou v materiálu používány termíny projekt, grantový 

projekt a programový projekt, což vytváří terminologické nejasnosti a právní 

nejistoty. 

Akceptováno 

Bylo opraveno. 

9158 VUV V § 2, písm. w) doplnit nový odst. 5: „způsobilými náklady na inovace, investiční 

podporu výzkumné infrastruktury a projekty výzkumu a vývoje poskytované podle 

blokové výjimky spadající pod Nařízení“. 

Neakceptováno  
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Upravit a sjednotit používání výše uvedených pojmů. 

Zásadní připomínka 

V § 3. odst. 3, písm. a), b) se sice říká, že grantový projekt i programový projekt 

jsou výzkumnými projekty, ale v dalších paragrafech návrhu zákona se mluví často 

jen o projektu, aniž by bylo jasné, zda jde o výzkumný projekt, či jeho možné 

podoby – grantový projekt a programový projekt. Terminologické nejasnosti 

přinášejí právní nejistotu – tu je nutné odstranit. 

993 RVŠ §2, písm. w) – nejasné definice způsobilých nákladů v bodě 1. a 4. 

Je nutné upřesnit definice složek osobních nákladů a ostatních provozních 

nákladů. 

Zásadní připomínka 

Zdůvodnění V § 3. odst. 3, písm. a), b) se sice říká, že grantový projekt i 

programový projekt jsou výzkumnými projekty, ale v dalších paragrafech návrhu 

zákona se mluví často jen o projektu, aniž by bylo jasné, zda jde o výzkumný 

projekt, či jeho možné podoby – grantový projekt a programový projekt. 

Terminologické nejasnosti přinášejí právní nejistotu – tu je nutné odstranit. 

Neakceptováno 

Definice byla zkrácena. Specifikace 

byla ponechána na poskytovateli. 

Podrobnosti jsou stanoveny 

v evropských předpisech. 

994 RVŠ §2, písm. w) – nejasné definice způsobilých nákladů v bodě 1. a 4. 

Je nutné upřesnit definice složek osobních nákladů a ostatních provozních 

nákladů. 

Zásadní připomínka 

Podle takto definovaných osobních a ostatních provozních 

nákladů není jasné, jaké náklady může poskytovatel stanovit 

jako způsobilé při veřejné soutěži. 

Neakceptováno 

Definice byla zkrácena. Specifikace 

byla ponechána na poskytovateli. 

Podrobnosti jsou stanoveny 

v evropských předpisech. 

995 RVŠ §2, písm. w) měly by být způsobilé i náklady spojené s přenosem výsledků do 

výuky studentů. U vysokých škol toto činit ukládá jednak zákon o vysokých 

školách, jednak požadavky NAU. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak 

Byla upravena definice způsobilých 

nákladů. Podrobnosti jsou v evropské 

právní úpravě a ponechává se na 

poskytovateli, zda navrhované náklady 

bude považovat za způsobilé 
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k financování z výdajů na VaVaI. 

996 RVŠ Nejasná vazba Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (7 let) nejen na 

dosavadní 3leté rozpočtové plánování v ČR, ale i na 5leté strategické plánování 

vysokých škol. (§4, odst. 3) 

Zásadní připomínka. 

Zákon o podpoře výzkumu …, §4, odst. 3): dosavadní rozpočtové plánování je 3leté. 

Zákon o podpoře výzkumu předpokládá zavedení 7letého výhledu (Dlouhodobá 

koncepce rozvoje výzkumné organizace) pouze pro oblast vědy, nicméně pro 

sestavování dlouhodobých 7letých finančních plánů pro VŠ nebude možné rozumně 

přesně kalkulovat výhled, když budou chybět výhledy na další činnosti vysokých 

škol. Plánování tak bude nutně do určité míry formální. Tento problém je nutné ve 

spolupráci s MF ČR a s MŠMT při finalizaci zákona vyjasnit. 

Akceptováno 

997 RVŠ Nejasné postavení a pravomoce nezávislé Vědecké rady. (§5) 

Zásadní připomínka. 

Vědeckou radu v podobě tzv. nezávislého orgánu vůbec nedoporučujeme zřizovat. 

V navržené podobě prakticky pouze navrhuje kandidáty do některých orgánů GAČR 

nebo TAČR, což mohou dělat přímo instituce zmíněné u jmenování VR ČR. 

Neakceptováno 

Vědecká rada České republiky je 

koncipována podle německého 

Wissenschaftsrat jako nezávislý 

odborný poradní orgán. 

998 RVŠ §5, odst. (1), písm. d) uvádí, že Vědecká rada ČR „projedná návrhy na jmenování 

ředitele Grantové agentury České republiky a ředitele Technologické agentury 

České republiky . . .“. 

Požadujeme upřesnit, kdo a jakou cestou bude návrhy na jmenování ředitele 

GA ČR a ředitele TA ČR předkládat Vědecké radě České republiky. 

Zásadní připomínka 

Kdo a jakou cestou bude předkládat návrhy na ředitele GA ČR a ředitele TA ČR 

Vědecké radě ČR? 

Neakceptováno 

Z kontextu je zřejmé, že konzultaci 

provede ten, kdo jmenuje, tj. 

ministerstvo. 

999 RVŠ §5, odst. (1), písm. e), uvádí, že Vědecká rada ČR „navrhuje ministrovi pro výzkum 

a vývoj kandidáty do dalších orgánů Grantové agentury České republiky a 

Technologické agentury České republiky . . .“., aniž by bylo jasné, co jsou to ony 

„další orgány“. Požadujeme proto jejich explicitní vyjmenování, tj. že Vědecká rada 

Akceptováno 
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ČR „navrhuje ministrovi pro výzkum a vývoj kandidáty do grantové rady a 

vědecké rady Grantové agentury České republiky a do projektové rady a 

výzkumné rady Technologické agentury České republiky“.  

Termín „další orgány“ je v této souvislosti zcela vágní a nejasný. Dozvíme se to až v 

§10 a §13, což při čtení §5 není známo. Není důvod, proč by grantová rada a 

vědecká rada GA ČR, resp. projektová rada a výzkumná rada TA ČR neměly 

být v §5, odst. (1), písm. e) explicitně vyjmenovány. 

1000 RVŠ Není jasné kolik má členů vědecká rada – je to 15 navrhovaných z AV, RVŠ, ČKR a 

pak 5 za vládu, 5 za PS a 5 za Senát, nebo 15 celkem, s tím že PS, Senát a vláda si 

vyberou z nominací AV, RVŠ, ČKR? A jak je zajištěno, že nevyberou případně 

stejného kandidáta. Zcela zmatečný text. Přeformulovat. 

Zásadní připomínka. 

Neakceptováno 

Text je zcela srozumitelný a uvádí 

mimo pochybnost, že Vědecká rada 

České republiky má 15 členů. 

1001 RVŠ V §6 Vědecká rada ČR nemá být jmenována způsobem, který implikuje spíše její 

politický charakter, než odbornost. 

Zásadní připomínka. 

Neakceptováno 

Jde o konstatování připomínkového 

místa bez návrhu řešení. 

1002 RVŠ Zamezení možnosti nominovat do VR ČR osoby nezapojené s VaV a omezení 

možností netransparentních návrhů. (§6) 

Zásadní připomínka. 

Zákon o podpoře výzkumu …, §6: navrhovatelé by měli být významné osoby 

zabývajícími se výzkumem, vývojem a inovacemi. Zákon by měl obsahovat 

formulaci, že budou …. zastoupeni především významní představitelé základního a 

aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.“ Slovo „především“ umožňuje do VR 

zapojovat osoby, které vědě nerozumí a nemají s nic společného (tzv. trafiky). Zcela 

odborné a nepolitické postavení VR ČR je klíčové i proto, že nominuje členy orgánů 

GAČR, TAČR. 

Akceptováno jinak 

1003 RVŠ V §6, odst. (3) nejsou vyjmenovány jiné důvody zániku členství ve VR ČR než 

vzdání se funkce a odvolání. 

Požadujeme doplnit i další důvody pro zánik členství a příčiny odvolání. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 
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Existují i jiné důvody zániku členství (např. úmrtí) a i jiné důvody odvolání z 

funkce, než jen to, že se člen po dobu 1 roku nezúčastňoval na činnosti VR ČR. 

Takové důvody je nutné uvést. 

1004 RVŠ §6 odst. 3 Máme sice vymezen zánik funkce před koncem funkčního období, 

nemáme však vymezeno ŽÁDNÉ funkční období. Navrhujeme podobně jako u 

NAU funkční VR ČR na max. 2 x 4 roky za život. 

Akceptováno jinak 

1005 RVŠ Ministerstvo pro výzkum a vývoj vůbec nezřizovat. (§7) 

Zásadní připomínka. 

Neakceptováno 

1006 RVŠ §7, odst. (2), písm. d) – není jasné, co se rozumí pod pojmem „základní koncepční 

dokumenty“. Požadujeme upřesnit, co je ve smyslu §7, odst. (2), písm. d) 

základním koncepčním dokumentem. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Byl doplněn odkaz na § 4. 

1007 RVŠ V případě zřízení ministerstva vyškrtnout 5a (nadřízenost GAČR a TAČR). 

(§7, odst. 5a) 

Zásadní připomínka. 

Neakceptováno 

1008 RVŠ V § 7, odst. 5, písm. e) se uvádí, že Ministerstvo „připravuje programy účelové 

podpory výzkumu a vývoje uskutečňované Grantovou agenturou České republiky a 

Technologickou agenturou České republiky“. Požadujeme zachovat kompetence 

GA ČR a TA ČR jako poskytovatele ve smyslu toho, že připravují nové 

skupiny grantových projektů, resp. programů. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 

Doplněno „ve spolupráci“. Jde o praxi 

obvyklou v evropských zemích.  

1009 RVŠ GAČR není vhodné definovat jako správní úřad. (§8) Neakceptováno 

Jde o konsolidaci státní správy VaVaI 

a aplikaci zákona o státní službě. 

1010 RVŠ Připomínka pro případ, kdy by předkladatel trval na tom, že GAČR a TAČR jsou 

správními úřady: V §8 a § 11 jsou GA ČR a TA ČR vymezeny jako správní úřad. 

Požadujeme doplnit, kdo je statutárním zástupcem, kdo je správcem 

rozpočtové kapitoly, kde je sídlo GA ČR a TA ČR. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 
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1011 RVŠ Připomínka pro případ, kdy by předkladatel netrval na tom, že GAČR a TAČR jsou 

správními úřady: Zrušení kontrolní rady GA ČR a TA ČR znamená, že není jasné, 

kdo bude řešit stížnosti na postup poskytovatele (GA ČR a TA ČR). 

Požadujeme doplnit. 

Vysvětleno 

Bude se postupovat standardním 

způsobem. Ve věci procesu je 

oprávněn rozhodnout ředitel (je ale 

vázán pořadím), další úrovní je 

nadřízený úřad, tedy ministerstvo. 

Vždy je možné obrátit se na soud, což 

platí obecně. 

1012 RVŠ V § 8 zcela chybí explicitní uvedení orgánů GA ČR a v § 11 chybí explicitní 

uvedení orgánů TA ČR. 

Požadované uvedení těchto orgánů zařadit jako § 8, odst. (4), resp. § 11, odst. (4) 

Text § 8, odst. (4) by měl znít: „Orgány Grantové agentury České republiky jsou 

ředitel, grantová rada a vědecká rada Grantové agentury České republiky.“ Text § 

11, odst. (4) by měl znít: „Orgány Technologické agentury České republiky jsou 

ředitel, projektová rada a výzkumná rada Technologické agentury České republiky.“ 

Akceptováno 

Doplněn nový odstavec 4. 

1013 RVŠ 9 Ředitel GAČR musí mít stanoveno omezené funkční období. Nelze mu dát 

definitivu dle služebního zákona. 

Zásadní připomínka. 

Neakceptováno 

Ředitel je státním zaměstnancem dle 

služebního zákona.  

1014 RVŠ V §9, odst. (6) a (7), resp. §12, odst. (6) a (7) se uvádí, za jakých podmínek je, resp. 

není ředitel GA ČR a TA ČR vázán stanoviskem grantové rady GA ČR, resp. 

projektové rady TA ČR. Toto ustanovení je nevhodně formulováno a může vést k 

paralyzování celé soutěže. 

Požadujeme proto odstranit odst. (6) a (7) § 9, resp. odst. (6) a (7) § 12. 

Zásadní připomínka 

Ustanovení odst. (6) a (7) § 9, resp. odst. (6) a (7) §12 dávají řediteli GA ČR a TA 

ČR pravomoc rozhodnout bez ohledu na pořadí projektů stanovené odbornými 

poradními orgány. Grantová rada GA ČR, resp. projektová rada TA ČR nesou 

odbornou odpovědnost za pořadí projektů a v jejich pravomoci není toto pořadí 

Neakceptováno 

Ředitel nemá neomezenou pravomoc, 

jak se snaží tvrdit připomínkové místo. 

V textu § 9 odst. 5 je výslovně psáno, 

že ředitel „je vázán pořadím 

grantových projektů“. 
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změnit na základě podnětu/stížnosti, kterou uzná ředitel za důvodnou. Ale zásadní 

otázka je - na základě čeho se ředitel takto rozhodne? kdo rozhodne o oprávněnosti 

takové stížnosti? Kdy se o tom rozhodne? – v průběhu soutěžní lhůty? v průběhu 

hodnotící lhůty? po vyhlášení výsledků soutěže? nebo dokonce po rozdělení dotace? 

To jsou velmi závažné otázky, které návrh zákona neřeší. 

Ustanovení odst. (6) a (7) § 9, resp. odst. (6) a (7) §12 považujeme za 

nebezpečné z pohledu zajištění odborné nezávislosti a autonomie rozhodování o 

využití přidělených prostředků GA ČR a TA ČR. 

1015 RVŠ § 10 Chybí jakákoli procesní úprava jednání Vědecké rady GA ČR, není jasné, kdo 

je předseda, kdo jednání svolává, řídí, komunikuje za Vědeckou radu GA 

ČR…Absentuje např. odkaz na Statut GAČR, který někdo navrhuje a schvaluje… 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno 

Doplněn odkaz na statut a jednací řád. 

1016 RVŠ Zásadní připomínka 

V §10, odst. (2) nejsou dostatečně vymezeny pravomoci a odpovědnosti grantové 

rady GA ČR, resp. v §13, odst. (2) nejsou dostatečně vymezeny pravomoci a 

odpovědnosti projektové rady TA ČR. Dále je bez vysvětlení redukováno funkční 

období členů grantové rady, resp. projektové rady jen na 1 funkční období. 

Mělo by být uvedeno v §10 odst. (2), že „Funkční období členů grantové rady je 

čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě funkční období celkem.“, resp. v §13, 

odst. (2) že „Funkční období členů projektové rady je čtyřleté s možností jmenování 

nejvýše na dvě funkční období celkem.“. 

Dále by měly být rozšířeny pravomoci grantové rady GA ČR v §10. odst. (2), resp. 

projektové rady TA ČR v §13, odst. (2) takto: „a) navrhuje řediteli způsob výběru 

členů a složení dalších odborných poradních orgánů, koordinuje a metodicky vede 

jejich činnost, b) připravuje a schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, 

vývoji a inovacích, c) stanoví pořadí projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, 

vývoji a inovacích.“ Požadujeme úpravu pravomocí grantové rada GA ČR., 

resp. projektové rady TA ČR a úpravu funkčního období jejich členů. 

Akceptováno  

Viz § 10 odst. 3 a § 13 odst. 3 

s omezením funkčního období a 

opakováním funkčních období. 

1017 RVŠ TAČR není vhodné definovat jako správní úřad. (11§) Neakceptováno 

1018 RVŠ § 12 Ředitel TAČR musí mít stanoveno omezené funkční období. Nelze mu dát 

definitivu dle služebního zákona. 

Neakceptováno 
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Zásadní připomínka. Ředitel je státním zaměstnancem dle 

služebního zákona. 

1019 RVŠ § 13 Chybí jakákoli procesní úprava jednání Výzkumné rady TA ČR, není jasné, 

kdo je předseda, kdo jednání svolává, řídí, komunikuje za Výzkumnou radu TA 

ČR…Absentuje např. odkaz na Statut VR TAČR, který někdo navrhuje a 

schvaluje…Připomínka platí pro projektovou radu obdobně. 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno 

Doplněn odkaz na statut a jednací řád. 

1020 RVŠ Nejasný obsah výkonnostní smlouvy. (§17, odst. 1) 

Zásadní připomínka. 

Nejde o připomínku nýbrž o názor 

připomínkového místa. 

Náležitosti výkonnostní smlouvy jsou 

uvedeny v § 20 odst. 4. 

1021 RVŠ Doplnit s pětiletým předstihem. 

(§20, odst. 2) 

Zásadní připomínka. 

Neakceptováno 

1022 RVŠ §20 odst. 2 Bylo by vhodné zachovat synergický efekt – tj. že pro vysoké školy 

bude jedna metodika společně vypracovaná MŠMT, NAU a případně novým 

ministerstvem, tak aby hodnocení a financování byly jednotné. 

Zásadní připomínka. 

Neakceptováno 

Na úrovni zákona je vhodnější 

ponechat pouze celkovou povinnost 

provádět hodnocení v pětiletých 

cyklech a podmínky hodnocení 

ponechat otevřené, aby hodnocení 

mohlo být v průběhu let upravováno 

na základě zkušeností z ČR i ze zemí 

s vyspělou evaluační kulturou. 

Varianta zvláštní úpravy pro vysoké 

školy tím vůbec není dotčena. 
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1023 RVŠ Nejasný rozsah a obsah dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace. 

(§21, odst. 4) 

Zásadní připomínka. 

Vysvětleno 

Dlouhodobé koncepce rozvoje 

výzkumné organizace je uveden v § 4 

odst. 3. 

1024 RVŠ V § 24, odst. (2) návrhu zákona se uvádí „Pokud je poskytovatelem ministerstvo, 

návrh programu zpracuje a projedná ministerstvo s Grantovou agenturou České 

republiky nebo Technologickou agenturou České republiky“. Toto ustanovení 

popírá postavení GA ČR a TA ČR jako poskytovatele a je v rozporu s § 7 

předloženého návrhu zákona, podle kterého ministerstvo poskytovatelem není. 

Požadujeme 

- upravit větu v § 24, odst. (2) tak, aby byla v souladu s §7 a § 24, odst. (1), 

podle kterých ministerstvo poskytovatelem není,  

- uvedení skutečnosti nepřipouštějící pochyby, že GA ČR a TA ČR jsou 

poskytovateli v §8, resp. §11. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

1025 RVŠ Omezení oznamovací povinnosti nepodstatných změn. (§25, odst. 8) 

Zákon o podpoře výzkumu …, §25, odst. 8): 

doporučujeme upravit text, aby se předešlo hlášení nepodstatných změn: „… nebo 

které by mohly mít podstatný vliv na řešení projektu, a to do 7 kalendářních dnů 

…“. 

Akceptováno jinak 

Text byl vypuštěn a věc se ponechává 

na úpravě vztahů mezi poskytovatelem 

a příjemcem. Zbývající oznamovací 

povinnosti uvedené v zákoně se týkají 

podstatných skutečností, které se 

poskytovatel musí dozvědět. 

1026 RVŠ Omezení účinnosti správního řádu, ale také správního soudnictví? 

(§32, odst. 11) 

Zákon o podpoře výzkumu …, §32, odst. 11): Bude věta „Na rozhodování 

poskytovatele podle odstavců 4 a 8 se nevztahuje správní řád.“ znamenat, že tato 

rozhodnutí nepodléhají přezkumu ve správním soudnictví? Pokud ano, je nutno 

explicitně uvést? 

Vysvětleno 

Přezkoumání soudem není omezeno. 

Stejný princip platí i v současnosti. 
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1027 RVŠ Zpřesnění evidovaných osob v IS VVI. (§37, písm. 7) 

Zákon o podpoře výzkumu …, §37, písm. 7): „ nebo dalších fyzických osob 

podílejících se na projektu…“ 

Specifikace by měla být konkrétnější, např. takto: „… nebo dalších fyzických osob 

podílejících se na projektu jako spoluuchazeč …“- z textu není jasné, že se nejedná 

o všechny členy týmu projektu, ale pouze o řešitele u uchazeče a spoluuchazeče. 

Akceptováno jinak 

Požadovaná informace souvisí se 

strukturou údajů a bude součástí 

prováděcího předpisu. 

V tomto ustanovení jde o oprávnění 

shromažďovat potřebné osobní údaje a 

neřeší se tzv. role na projektu. 

1028 RVŠ Část V., str. 3, Změna zákona č. 111/1998 Sb. 

Nejasné vymezení zapojení výsledků hodnocení VVŠ ve VaV do nároku na dotaci. 

Část V., str. 3, Změna zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách: změna VŠ 

zákona neobsahuje dostatečně podrobný popis nebo odkaz, jak (např. v jakém 

rozsahu) se výsledky hodnocení VVŠ provedené podle zvláštních předpisů 

promítnou do dotace na rozvoj. 

Vysvětleno 

Míru zohlednění výsledků hodnocení 

vysokých škol nelze upravit zákonem. 

Je otázka, zda je vůbec účelné 

stanovovat zákonem takovou 

podrobnost. 

1029 RVŠ V platném zákoně 130/2002 Sb. je v § 22 vymezena dvoustupňová soutěž. V návrhu 

nového zákona tato možnost chybí. Proč? 

Není znám důvod, proč bylo ustanovení a dvoustupňové soutěži z návrhu zákona 

odstraněno. Pokud by chtěl nyní některý poskytovatel touto cestou postupovat, 

neměl by k tomu zákonné možnosti.  

Vysvětleno 

Dvoustupňová veřejná soutěž se 

neosvědčila a pro veřejnou soutěž ve 

výzkumu, vývoji a inovacích se 

neužívá. 

1030 ČKR § 2 – Do obecného ustanovení – Vymezení pojmů doplnit další pojmy k definování 

–  VVO, RVO, veřejná podpora, výkonnostní smlouva. 

Zásadní připomínka 

Doporučujeme doplnění textu návrhu z důvodu jednoznačného vymezení pojmů 

Neakceptováno 

Definice těchto pojmů nejsou 

potřebné. VVO – zkratka není jasná. 

RVO, tedy rozvoj výzkumné 

organizace, je postačujícím způsobem 
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v návaznosti na další ustanovení návrhu zákona i uchopení celé výzkumné 

infrastruktury a institucionální podpory. 

vysvětlen v § 17 odst. 2 písm. a), kde 

se uvádí, že má být v souladu 

s dlouhodobou koncepcí výzkumné 

organizace. Obsah pojmu 

„výkonnostní smlouva je dostatečně 

osvětlen v § 20 odst. 4. Pro oblast 

veřejné podpory existuje rozsáhlá 

legislativa, včetně evropské. 

1031 ČKR (§2, písm. i) Zpřesnění formulace u specifického vysokoškolského výzkumu.  

Zákon o podpoře výzkumu …, §2, písm. i): slovo „bezprostředně“ je nadbytečné a 

nejasné, doporučujeme vypustit a ponechat jen „… které jsou spojeny s jejich 

vzděláváním …“ 

Neakceptováno 

Slovo „bezprostředně“ Není 

nadbytečné a poukazuje na účel, pro 

který se tento typ institucionální 

potřeby poskytuje. 

1032 ČKR Připomínka k definici pojmu „základní výzkum“ 

Navrhujeme úpravu definice následujícím způsobem:  

„základním výzkumem teoretická nebo experimentální práce prováděná zejména 

za účelem získání nových poznatků o základních principech jevů a pozorovatelných 

skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi“.  

A priori se dle navržené definice nepočítá s praktickým využitím získaných 

výsledků, což je v principu (jak ukazuje praxe) špatně. 

Akceptováno jinak 

Bylo vyhověno požadavku odkazovat 

se na přímo použitelný předpis EU. 

1033 ČKR § 2 písm. v) bod 1 – i v základním výzkumu jsou výsledky chráněny autorským 

právem – typicky publikace právem autorským. Z navrženého znění může vyplývat 

opak. 

Upravit text tak, aby bylo zřejmé, že i výsledky základního výzkumu jsou chráněny. 

Vysvětleno 

Publikování výsledku neznamená, že 

je omezena nebo dokonce 

znemožněna ochrana autorských práv. 
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To, že mají být dále publikovány, neznamená, že by s nimi mohl každý nakládat bez 

omezení. 

Osobnostní autorská práva jsou 

nepřenositelná, autor se jich nemůže 

ani zříci. Obava je zcela 

neopodstatněná. 

Definice obsahuje i druhou část „jinak 

prezentovány a doloženy“, z čehož 

vyplývá, že nemusí být publikovány, 

jak tvrdí připomínkové místo. 

1034 ČKR § 2, písm. w, bod 2 

„…do způsobilých nákladů lze u výzkumných projektů zahrnout pouze takovou část 

nákladů nebo výdajů na jeho pořízení, která odpovídá předpokládanému využití pro 

danou činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích“ 

Navrhujeme doplnit „nebo výdajů“ z toho důvodu, že se domníváme, že stávající 

formulaci by bylo možné vykládat tak, že způsobilými náklady budou v projektech 

vždy jen odpisy, nikoliv samotné pořízení investice, byť by majetek byl po celou 

dobu životnosti na 100% využívaný pro daný projekt. Nákup investic není účtován 

přes nákladové účty, ale přes rozvahové (04*, 9*). V úvodu bodu 2 je formulace 

uvedena správně „náklady nebo výdaje“. 

Akceptováno jinak 

Definice byla zjednodušena, neboť 

precizní vymezení je v evropské 

právní úpravě. 

1035 ČKR § 2, písm. w, bod 4 

„…a doplňkové náklady vysokých škol vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti 

s danou činností ve výzkumu, vývoji a inovacích“ 

Zásadní připomínka. 

Ani důvodová zpráva neříká, proč jsou doplňkové náklady omezeny pouze na 

Akceptováno jinak 

Definice byla zjednodušena, neboť 

precizní vymezení je v evropské 

právní úpravě. 

Ponechává se na poskytovateli, aby 

v zadávací dokumentaci nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



383 
 

vysoké školy. Předpokládáme, že se jedná o nepřímé náklady/režie, které evidují 

všechny organizace. Omezení jen na vysoké školy postrádá smysl. 

Nadto takto definované doplňkové náklady budou dle našeho názoru v praxi 

znamenat absolutní nemožnost uplatnit nepřímé náklady  

v jakékoli podpoře výzkumu, ať již účelové či institucionální. 

Pokud má definice odrážet doplňkové náklady ve smyslu nepřímých nákladů/režií, 

na což nedává odpověď ani důvodová zpráva, navrhujeme změnu úpravy tak, aby 

odpovídala obecně uznávané definici – např. EK v rámci H2020 „„costs that cannot 

be identified as specific costs directly linked to the performance of the action“.  

Ponechání této definice může znamenat: 

- nemožnost hradit doplňkové/nepřímé/režijní náklady (definice dosud není nikde 

stanovena) z institucionálních zdrojů (např. IP na rozvoj organizací); 

- nemožnost uplatnit metodiku full cost (byť dle ukončených projektů OP VK 

některých VVŠ byly tyto zavázány k udržitelnosti vytvořené metodiky po dobu 5 

let); 

- nemožnost aplikovat metodu flat rate, pokud by tak některý z poskytovatelů chtěl; 

- stále se stupňující diskuze (někdy až absurdních) příjemců a poskytovatelů dotace 

o tom, co znamená „vniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektu“ 

a s tím související rizika nemalých nezpůsobilých výdajů; 

- zbytečné komplikace čerpání účelových/“neúčelových“ dotací nad rámec 

jakýchkoliv evropských předpisů – viz. text EK „Costs must be calculated 

according to the applicable accounting rules of the country in which the 

beneficiary is established and according to the beneficiary’s usual cost accounting 

practices. Example: if a beneficiary always charges a particular cost as an 

indirect cost, it must do so also for H2020 actions, and should not charge it as a 

direct cost.“; 

podmínkách upravujících poskytnutí 

institucionální podpory uvedl, jaké 

náklady považuje za způsobilé 

k financování institucionální / 

účelovou podporou, kterou poskytuje, 

případně bližší vymezení neprovedl, 

pokud to odpovídá jeho potřebám. 
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- návrat k metodě tzv. additional costs, což je nereálné. Tato metoda se ukázala 

historicky jako nereálná. 

1036 ČKR § 2 písm. p) – v definici pojmu projekt – doporučujeme z textu….“úkol přesné, 

vědecké, technické nebo hospodářské povahy…..“ – vypustit zejména slovo 

„PŘESNÉ“. 

Doporučujeme změnu úpravy celé definice pro zmatečnost. 

Akceptováno 

1037 ČKR § 2, písm. o): vynechat “nebo” na konci bodu 2 

překlep 
Opraveno 

1038 ČKR § 2, odst. u) Definice výzkumné infrastruktury Základním rysem výzkumných 

infrastruktur je to, že přesahují možnosti jedné instituce, slouží výzkumné komunitě 

v režimu otevřeného přístupu a neslouží tedy jen „subjektu“, ale co nejširšímu 

okruhu zájemců. Stávající definice je chybná a výzkumnou infrastrukturou by 

mohlo být cokoliv. Zákon navíc definuje, že budou financovány institucionálně. 

Akceptováno jinak 

Pro definici výzkumné infrastruktury 

byla přejata odkazem definice z přímo 

použitelného právního předpisu EU. 

1039 ČKR K § 3 odst. 3 – ustanovení uvádí jako předmět účelové podpory mimo jiné i – 

programový projekt – doporučujeme pojmově definovat v § 2. 

Zásadní připomínka. 

Doporučujeme z hlediska ucelenosti a přesnosti výkladu zákona tento nový pojem 

zahrnout do ustanovení o vymezení pojmů v § 2 návrhu. 

Neakceptováno 

Je přípustné, aby definice byla 

uvedena zde. 

1040 ČKR §3, odst. 2, písm. f): “zahrnující všechny činnosti ministerstva” – jakého 

ministerstva? 

nezavedená legislativní zkratka 

Akceptováno 
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1041 ČKR Návrh zákona nezmiňuje ani v přechodných ustanoveních termín zpracování 

prvního dokumentu „Koncepce výzkumu, vývoje a inovací poskytovatele“ (§ 4 

odst. 2) po nabytí účinnosti zákona;  

Bez tohoto dokumentu nebude možné zpracovat povinný dokument „Dlouhodobá 

koncepce rozvoje výzkumné organizace“ (§ 4 odst. 3), který má mj. obsahovat 

výhled institucionálního financování na dobu 7 let, který nelze zpracovat izolovaně 

výzkumnou organizací bez znalosti obecnějších koncepčních výhledů (s 

předpokládanou vazbou na státní rozpočet a jeho zdroje financování institucionální 

podpory). Přitom tento dokument je nezbytným předpokladem poskytnutí 

institucionální podpory (uzavření výkonnostní smlouvy); § 41 odst. 6 zmiňuje 

přechodné období ve vztahu k hodnocení VO. Neobsahuje ustanovení o tom, do kdy 

musí být zpracována „Koncepce…“. Uzavře ministerstvo smlouvu bez toho, že 

bude mít VO zpracovaný koncepční dokument z důvodu neexistence dokumentu 

„Koncepce výzkumu, vývoje a inovací poskytovatele“?  

Akceptováno jinak 

Je možné použít § 41 odst. 1 a 2, 

který se zabývá právními vztahy a 

řízeními vzniklými, resp. zahájenými 

před nabytím účinnosti tohoto zákona. 

1042 ČKR § 4, odst. 3: vynechat “předpokládanou institucionální podporu na dlouhodobý 

koncepční rozvoj výzkumné organizace” 

Výše institucionální podpory bude určována dílem podle výsledků hodnocení VO, 

dílem politickým rozhodnutím (na národní úrovni). Požadavek na uvedení 

“předpokládané výše podpory” znamená, že VO má předjímat výsledky výše 

uvedených aktů. 

Neakceptováno 

Jde o nedorozumění. Ve své koncepci 

navrhne výzkumná organizace výši 

institucionální podpory, kterou 

předpokládá k dosažení cílů koncepce 

svého rozvoje. 

1043 ČKR §4 odst. 3, na konec doplnit větu: 

“Za dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace podle předchozí věty se 

považuje pro účely tohoto zákona i obdobný strategický dokument, který výzkumná 

organizace podle jiných právních předpisů pravidelně projednává s poskytovatelem 

Akceptováno jinak 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



386 
 

a který popisuje mj. i její koncepci rozvoje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.” 

Veřejné vysoké školy jsou ze zákona povinny vypracovat, projednat 

s poskytovatelem (MŠMT) a zveřejnit své strategické záměry, a to standardně 

dokonce častěji než jednou za 7 let; dále schvalují každoroční plány realizace 

strategického záměru. Tyto materiály se týkají mj. vzdělávací i tvůrčí činnosti 

vysoké školy, potažmo tedy zahrnují i celou oblast výzkumu, vývoje a inovací. 

Požadovat za této situace další koncepční dokument mezi VVŠ a MŠMT se jeví 

jako nadbytečné a neefektivní. 

1044 ČKR Nejasná vazba Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace (7 let) nejen na 

dosavadní 3leté rozpočtové plánování v ČR, ale i na 5leté strategické plánování 

vysokých škol. (§4, odst. 3) 

Zásadní připomínka. 

Zákon o podpoře výzkumu …, §4, odst. 3): dosavadní rozpočtové plánování je 3leté. 

Zákon o podpoře výzkumu předpokládá zavedení 7letého výhledu (Dlouhodobá 

koncepce rozvoje výzkumné organizace) pouze pro oblast vědy, nicméně pro 

sestavování dlouhodobých 7letých finančních plánů pro VŠ nebude možné rozumně 

přesně kalkulovat výhled, když budou chybět výhledy na další činnosti vysokých 

škol. Plánování tak bude nutně do určité míry formální.  

Tento problém je nutné ve spolupráci s MF ČR a s MŠMT při finalizaci zákona 

vyjasnit.  

Akceptováno 

1045 ČKR K § 5 – do působnosti Vědecké rady doplňujeme jako nový bod f) - návrhy na 

zápisy výzkumných organizací do seznamu VO. 

Zásadní připomínka. 

Neakceptováno 

Seznam výzkumných organizací je 

zrušen. 
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Doporučujeme určitou formu odborného dozoru ze strany Vědecké rady ohledně 

výběru VO s cílem udržet měřítko vysoké odborné úrovně těch VO, které budou 

v seznamu zapsány. Správcem seznamu je sice dle § 19 ministerstvo, nicméně 

vysoce odborný pohled by měla zajišťovat VR. VR nebude výkonný orgán, a když 

bude někdo ve VR aktivní a bude pomáhat, členství by mohlo být neomezené.  Tak 

je to ve VR univerzit i v zahraničí. 

1046 ČKR K § 6 – volbu členů Vědecké rady navrhujeme svěřit jen do kompetence vlády (ne 

PS a Senát).  

Doplnit následovně:  

“aby byli zastoupeni především uznávaní představitelé základního a aplikovaného 

výzkumu, vývoje a inovací, a dále též významné osobnosti veřejného života se 

zkušenostmi v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,” 

Zásadní připomínka. 

Vědecká rada je vysoce expertním orgánem pro oblast vědy, proto je zřejmé, že 

jejími členy by měli být prvotřídní významní odborníci z různých oblastí vědy a 

veřejného života. Větší záruku a operativnost pro posouzení tohoto hlediska dle 

našeho názoru má vláda. Volba parlamentem by mohla vést k nevhodné politizaci 

celé záležitosti. 

Neakceptováno 

Dle stávajícího návrhu je zajištěna 

větší reprezentativnost a větší 

nezávislost jmenovaných na moci 

výkonné, což je záměr předkladatele. 

1047 ČKR Legislativní zkratka „ministerstvo“ je zavedena paragrafem 7; pojem „ministerstvo“ 

je použit poprvé již v § 2 a § 3; 

Nevyjasněný význam pojmu „ministerstvo“ v § 2 a  § 3 (před vymezením této 

zkratky v  § 7); jde ve zmíněných paragrafech 2 a 3 rovněž o ministerstvo pro 

výzkum a vývoj, anebo obecně jakékoli ministerstvo? 

Akceptováno 
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1048 ČKR § 7, odst. 4b: návrhy na zastoupení v grémiu příjemců by měly vycházet jen od 

příjemců. 

Je na zvážení, zda by návrhy neměly předkládat jen reprezentace příjemců podpory 

a AV ČR. 

Neakceptováno 

1049 ČKR Nejasnost – hodnocení VO. 

Zásadní připomínka. 

Podle §7 odst. 3 písm. b) ministerstvo odpovídá za hodnocení VO.  

Naproti tomu §17 odst. 1 věta čtvrtá stanovuje, že výše institucionální podpory na 

rozvoj VO je “vždy závislá na výsledku hodnocení provedeného poskytovatelem 

dle tohoto zákona”. 

Není zcela jasné, jestli se jedná o nezávislá hodnocení a jaké nástroje má 

ministerstvo, aby mohlo kontrolovat soulad hodnocení poskytovatele s metodikou 

podle §20 odst. 2. 

Vysvětleno 

Ministerstvo odpovídá za celkový 

rámec hodnocení a za případné 

hodnocení prováděné na národní 

úrovni. 

Poskytovatelé hodnotí své „vlastní“ 

výzkumné organizace. 

1050 ČKR § 7, odst. 3b (odst. 2e): z textu návrhu zákona není přímo patrné, zda bude MVV 

zajišťovat a zveřejňovat hodnocení dopadů programů všech poskytovatelů. 

§ 24, odst. 3, písm. d) a j) ve vazbě na § 7, odst. 2, písm. c) dává MVV nástroj 

k ovlivnění (v podstatě jej zmocňuje) k vydání postupu a podmínek hodnocení 

programů a jejich dopadů. Text návrhu nedává jednoznačnou odpověď na to, zda 

bude v kompetenci MVV vydat stanovisko k výsledku hodnocení dopadů programů 

a jejich reflexe v kontextu naplňování základních strategických dokumentů VaVaI 

(je toto zahrnuto v § 7, odst. 2, písm. e)?). 

Vysvětleno 

V návětí § 7 odst. 3 je uvedeno, že 

ministerstvo „odpovídá“, což nelze 

zaměňovat se slovem „provádí“. 

Z toho lze dovodit, že ministerstvo je 

zodpovědné za určitý rámec 

hodnocení, tedy příslušnou rámcovou 

metodiku. 

Pokud jde o stanovisko, ministerstvo 
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vydává stanovisko především 

k dokumentům předkládaným vládě. 

1051 ČKR § 7, odst. (5) e) příprava programů účelové podpory GAČR a TAČR  

Navrhujeme, aby příprava zůstala v rukou agentur, pouze se schválením ze strany 

ministerstva. 

Akceptováno částečně 

Je uvedeno, že příprava probíhá ve 

spolupráci ministerstva a agentur. 

1052 ČKR GAČR a TAČR není vhodné definovat jako správní úřad. (§8 a 11). To je staví do 

role správních orgánů podléhajících režimu zákona o státní službě a správního řádu. 

Žádáme o vyjmutí obou agentur z tohoto režimu. 

Zásadní připomínka. 

Jsme toho názoru, že postavení GAČR jako správního úřadu by vedlo k další 

nadměrné regulaci a byrokratizaci grantového systému v oblasti podpory základního 

výzkumu.  Podřídit agentury režimu zákona o státní službě a správního řádu by 

znamenalo velké nároky na způsob nastavení rozhodování dle správního řádu a 

neúměrné administrativní náklady a časovou neoperativnost, které by hlavní účel 

těchto agentur zatlačilo do pozadí v neprospěch vědy a výzkumu. Navrhujeme, aby 

měl ředitel také praxi jako vědec po vzoru agentur typu ERC. VR ČR složená ze 

zahraničních členů nemůže sama členy Grantové rady a Vědecké rady GAČR 

navrhovat, měli by dostat nominace a z nich vybírat. Agentury by měly navrhovat 

nové programy ministerstvu k projednání a schválení a být za ně odpovědny. Jinak 

se jim bere důležitá role a odpovědnost a stávají se jenom hodnotícími institucemi 

Neakceptováno 

1053 ČKR § 17, odst. 1: vhodná je harmonizace uzavírání výkonnostních smluv pro RVO s 

periodou pětiletého cyklu hodnocení vědy dle M2017+. Předpokládá se a bude pro 

harmonizaci zavedena náběhová fáze?  

Harmonizace by přinesla i) komplexní podklady pro hodnocení plnění závazků 

Vysvětleno 

Není jasné, co se myslí pojmem 

„harmonizace“ v tomto kontextu. Má-

li připomínkové místo na mysli 
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minulé smlouvy a ii) výrazné snížení administrativní náročnosti plnění požadavků 

kladených na VO § 21, odst. 4. [§21, odst. 4, písm. b) záměr takové harmonizaci 

naznačuje, neměla by být zakotvena explicitně?] 

přechodné období, je toto dáno pouze 

§ 40. 

ČKR Nejasný obsah výkonnostní smlouvy. (§17, odst. 1) 

Zásadní připomínka. 

Podrobně specifikovat obsah výkonnostní smlouvy, upřesnit, s kým bude uzavírána. 

Neakceptováno 

Je uveden v § 20 odst. 4 dostatečně 

podrobně. Výkonnostní smlouvu 

uzavírá poskytovatel s příjemcem.. 

1054 ČKR §18 písm. b): odstranit “ a” na konci  

Překlep 

Akceptováno  

Text vypuštěn.   

1055 ČKR K § 19 – ustanovení upravuje zápis organizací, které požádaly o zápis do seznamu a 
prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí 
stanovených předpisy EU  - zde doporučujeme nutnou regulaci VO. Rovněž 
doporučujeme přehodnotit postup dle správního řádu. 

Zásadní připomínka. 

Doporučujeme se zabývat nutnou regulací VO k zápisu do seznamu VO 
z odborného hlediska a současně poukazujeme na aspekty k aplikaci dle správního 
řádu uvedené výše k §§ 8-11. Viz připomínka č. 3 – k seznamu VO by se měla 
vyjadřovat Vědecká rada ČR.  

Neakceptováno 

Seznam výzkumných organizací se 
ruší. 

1056 ČKR Nešťastná formulace v § 19 „Seznam výzkumných organizací (dále jen "seznam") je 
informačním systémem veřejné správy[1]), jehož správcem je ministerstvo“ - 
považování seznamu za systém je nešťastné. 

Neakceptováno 

Seznam výzkumných organizací se 
ruší. 

1057 ČKR § 19, odst. 10: v návrhu zákona není nijak upraveno cokoli, co by se týkalo využití 
informací z vykazování příjmů z transferu znalostí, přesto je v souvislosti se 

Neakceptováno 

Seznam výzkumných organizací se 
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zápisem VO stanovení způsobu vykazování těchto příjmů uvedeno. 

Po zkušenostech s návrhem předpisu upravujícím tuto oblast podle současného 
zákona 130/2002 Sb. je nezbytné specifikovat, z jakého důvodu a jaký okruh příjmů 
z transferu znalostí má být pro účely nového zákona vykazován; tato oblast není 
zmíněna ani v důvodové zprávě k návrhu zákona. 

ruší. 

1058 ČKR Doplnit s pětiletým předstihem.  

(§20, odst. 2) 

Zásadní připomínka. 

Metodiky je vždy nutné stanovit předem, a to s dostatečným předstihem.  

Neakceptováno 

1059 ČKR § 20  (2) Způsob provedení hodnocení stanoví metodika hodnocení výzkumných 
organizací, předkládaná ministerstvem a schvalovaná vládou - zákon neformuluje 
základní principy metodiky hodnocení. 

Současná Metodika 17+ zatím hovoří o způsobu provedení hodnocení méně 
konkrétně. Zákon by měl obsahovat základní principy metodiky hodnocení (nikoli 
nutně její detaily).  

Neakceptováno 

Zásady hodnocení by měly být 
stanoveny metodikou. Není vhodné 
upravovat zákonem. 

1060 ČKR K § 21 – pojem – výkonnostní smlouva – požadujeme definovat v § 2 návrhu. 

Náležitosti a pojem výkonnostní smlouvy je třeba uvést v rámci vymezení pojmů 
návrhu zákona. 

Neakceptováno 

Je dostatečně vysvětlena v § 20 odst. 
4. 

ČKR Nejasný rozsah a obsah dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace. (§21, 
odst. 4) 

Zásadní připomínka. 

Podrobněji specifikovat obsah dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace. 

Neakceptováno 

Je uvedeno v § 4 odst. 3 a nepřímo v 
§ 20 odst. 4. 

1061 ČKR K § 25 – v ustanovení v odstavci 2 bodě d) – nepovažujeme za vhodné hovořit u 
projektů o „předpokládaných“ výsledcích – požadujeme upravit jiným vhodným 

Neakceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



392 
 

způsobem, nebo slovo vypustit. 

Povinnost uvádění předpokládaných výsledků vede v současnosti k formálnímu 
plánování publikací, event. patentů, a poté k produkci výstupů jen pro účel kontroly.   

Nikdo se nemůže zavázat k dosažení 
určitého výsledku předem, může 
pouze předpokládat, že určitého 
výsledku dosáhne. 

Nelze současně připustit, aby 
v návrhu projektu nebyly uvedeny ani 
předpokládané výsledky. Návrh by 
byl zcel nekonkrétní. 

1062 ČKR Omezení oznamovací povinnosti nepodstatných změn.  

(§25, odst. 8) 

Zákon o podpoře výzkumu …, §25, odst. 8): doporučujeme upravit text, aby se 
předešlo hlášení nepodstatných změn: „… nebo které by mohly mít podstatný vliv 
na řešení projektu, a to do 7 kalendářních dnů …“. 

Akceptováno jinak 

1063 ČKR § 25 odst. 2 písm. h) – nahradit navržené znění novám zněním „pravidla pro úpravu 

užívacích a vlastnických práv k výsledkům podle podmínek stanovených tímto 

zákonem,“ 

Při podávání projektu ještě nejsou výsledky projektu známy. Proto by smlouva měla 

stanovit jen pravidla, kterými se bude užívání výsledků projektu řídit. Navíc jde o 

smlouvu s poskytovatelem, jenž zpravidla není vlastníkem výsledků projektu. 

Naopak úprava problematiky výsledků projektu by měla být součástí smlouvy, 

kterou mezi sebou uzavírají jednotliví partneři právě na základě předem 

deklarovaných pravidel ve smlouvě s poskytovatelem. Např. pravidlem může být 

míra tvůrčích příspěvků partnerů nebo podíl na rozpočtu. 

Neakceptováno 

Stávající úprava poskytuje 

dostatečnou volnost všem stranám 

smlouvy, aby mohly zvolit míru 

úpravy, která vyhovuje dané situaci. 

Pokud bude uvedeno slovo 

„pravidla“, jde o příliš nezřetelnou 

úpravu, která nedává jistotu budoucí 

úpravy. 

1064 ČKR Omezení účinnosti správního řádu, ale také správního soudnictví? (§ 32, odst. 11) 

Zákon o podpoře výzkumu …, §32, odst. 11): Bude věta „Na rozhodování 

Vysvětleno 

Přezkoumání soudem není omezeno. 
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poskytovatele podle odstavců 4 a 8 se nevztahuje správní řád.“ znamenat, že tato 

rozhodnutí nepodléhají přezkumu ve správním soudnictví? Pokud ano, je to nutno 

explicitně uvést 

Stejný princip platí i v současnosti. 

1065 ČKR § 34 odst. 3 – nahradit navržené znění tak, aby odpovídalo skutečnosti.  

Zásadní připomínka. 

Příjemce je definován jako osoba, se kterou byla uzavřena smlouva 

s poskytovatelem nebo v jejíž prospěch bylo vydáno rozhodnutí. Pokus se však 

projekt řeší v konsorciu (další účastníci projektu), nemůže platit, že výsledky 

projektu jsou příjemce za situace, kdy výsledku příjemce nedosáhl, ale dosáhla jej 

jiná osoba (další účastník). Uvedené ustanovení by mělo vymezit, že práva 

k výsledkům patří domu, kdo výsledku dosáhl. Navržené znění je i v rozporu 

s právem duševního vlastnictví, neboť popírá základní premisu IPR, že práva 

k výsledkům patří tomu, kdo ho dosáhl resp. v případě zaměstnaneckého díla 

zaměstnavateli apod. Příjemci, často komerční subjekty, se na základě uvedeného 

ustanovení často domáhají po dalších účastnících (vysokých školách), že jsou 

vlastníky, aniž by ovšem, kromě spoluúčasti, se na dosažení výsledku podíleli. 

Neakceptováno 

Z připomínky nejsou zřejmé 

podrobnosti, ale pokud by se jednalo 

o tlak partnerského podniku na práva 

k výsledkům, mohlo by se jednat o 

snahu získat nepovolenou nepřímou 

státní podporu – viz část 2.2.2 odst. 

28 písm. c) Sdělení komise – Rámec 

pro státní podporu … 

S přihlédnutím k uvedenému 

dokumentu je sousloví „v míře 

odpovídající rozsahu jejich účasti na 

řešení“ považován za dostatečné a 

připomínkové místo by se mělo 

soustředit také na využití druhé části 

věty, která zakotvuje povinnost 

upravit tyto záležitosti precizně ve 

smlouvě o poskytnutí podpory. 

1066 ČKR § 34 odst. 4 písm. b) bod 1. Vypustit slova „výzkumné infrastruktury“. 

Tak, jak je definována výzkumná infrastruktura, tak z její činnosti nemohou být 

výsledky, protože to je „věc“ a ta nevyvíjí činnost. Již v současném znění zřejmě 

chyba, kdy chybí slovo „provozovatel“. Nebo naopak doplnit do celého odst. 4 

Akceptováno 
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„provozovatel výzkumné infrastruktury“ viz současný text zákona č. 130.  

1067 ČKR § 34 odst. 4 písm. a) doplnit takto… „a) je-li příjemcem výzkumná organizace a má-

li výlučná práva k výsledku plně financovanému z veřejných prostředků nebo 

k výsledku financovanému z veřejných prostředků a z jejích vlastních zdrojů...“. 

Důvodem je, že navrhované řešení nedává odpověď na otázku, jak nakládat 

s výsledky, které byly dosaženy ze 100 % z veřejných prostředků. Má-li být pro plně 

financované výsledky jiný režim, je třeba ho výslovně uvést. 

Dále je v uvedeném ustanovení uveden demonstrativní (zejména) výčet, jak má být 

s takovými výsledky nakládáno resp. jak mohou být výsledky využity. S ohledem na 

tento demonstrativní výčet je možné využít výsledky i například tak, že bude 

poskytnuta výhradní licence jedné osobě a za úplatu, což je podstatou transferu 

znalostí? Pokud to není možné, proč jsou výzkumné organizace takto omezovány za 

situace, kdy do řešení projektu vkládají svoje prostředky? 

Akceptováno 

Text upraven. 

1068 ČKR § 34 odst. 4 písm. b) bod 1. Nejasné ustanovení. 

Výsledky spolupráce lze v zásadě vždy chránit – např. prostřednictvím obchodního 

tajemství nebo know-how. Lze-li tedy chránit prostřednictvím těchto institutů, 

ustanovení se nepoužije? v jakých případech se vlastně použije? 

Pokud už tedy nastane případ, kdy výsledek nelze chránit, lze připustit i jiný způsob 

využití takového výsledku, než jen jeho „volné šíření? 

Když výsledky nelze chránit, jak mohou vznikat „práva k výsledkům“? 

Nejde o připomínku 

1069 ČKR § 34 odst. 4 písm. b) body 2 a 3. Nejasná ustanovení. 

Vztahují se uvedené body (2 a 3) jen na výsledky, které „lze chránit“ i když mezi 

Vysvětleno 

Text byl upraven tak, aby odpovídal 
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všemi třemi body písm. b) je použita spojka „nebo“? 

Ze znění bodů 2 a 3 vyvstává otázka způsobu určení práv k výsledkům dosaženým v 

rámci řešení projektu. Zákon v bodě 2 hovoří o míře účasti na řešení projektu, nikoli 

o míře účasti na dosažení výsledku. Mají se tedy práva výsledkům dosaženým při 

řešení projektu určovat podle míry účasti jednotlivých příjemců na řešení projektu a 

nikoli podle tvůrčích příspěvků jednotlivých příjemců, resp. jejich zaměstnanců, na 

dosažení konkrétních výsledků? Znamená to tedy, že všechny výsledky, kterých je 

dosaženo v rámci projektu, jsou vždy ve vlastnictví všech příjemců, a to v míře 

jejich účasti na řešení projektu bez ohledu na to, zda se na řešení konkrétního 

výsledku všichni příjemci podíleli či nikoli? V takovém případě je tento způsob 

určení vlastnictví výsledků je v rozporu s předpisy upravující duševní vlastnictví, 

tyto předpisy vždy vycházejí z principu, že duševní vlastnictví (výsledek) je toho, 

kdo jej dosáhl, resp. přiznává určitá práva k tomuto duševnímu vlastnictví 

zaměstnavateli osoby, která duševního vlastnictví dosáhla, nikoli třetí osobě, která 

se na dosažení duševního vlastnictví vůbec nemusela podílet. Otázkou dále zůstává, 

co je myšleno rozsahem účasti na řešení projektu, zda účast ve smyslu tvůrčích 

příspěvků na projektu či ve smyslu finančním.  

Ačkoli tedy z gramatického výkladu bodu 2. vyplývá, že výsledky jsou všech 

příjemců podle jejich účasti na řešení projektu, z bodu 3 je možné odvodit odlišný 

přístup, tj. určování vlastnictví výsledků dle skutečných tvůrčích přínosů, tedy že 

výsledek je ve vlastnictví toho příjemce, který jej dosáhl, neboť zde zákon již hovoří 

o právech k výsledkům projektu, která vznikla v důsledku činnosti výzkumných 

organizací. Dle tohoto ustanovení tedy práva k výsledkům vznikají v důsledku 

konkrétní činnosti, nikoli pouze samotnou účastí v projektu, jak je uvedeno v bodě 

2.  

Tento rozpor je třeba vyjasnit. 

podmínkám pro účinnou spolupráci 

výzkumné organizace a podniku 

z hlediska veřejné podpory. Viz 

Rámec odst. 27 a 28 a připomínky 

ÚOHS. 

 

Jde o popis tří situací, které mohou 

nastat nezávisle na sobě, při 

spolupráci podniku s výzkumnou 

organizací / výzkumnou 

infrastrukturou. 

Proto je použita spojka „nebo“. 

1070 ČKR § 34, odst. 4, písm. b) bod 3.: tržní cenu za práva k výsledkům může být obtížné, až 

nemožné stanovit. 

Zásadní připomínka. 

Vysvětleno 

Předkladatel vycházel z části 2.2.2 

bodu 26 Rámce. 
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Proces stanovení skutečné tržní ceny výsledku, který stále může být vzdálen 

praktickému uplatnění, jakkoliv na něj může oprávněně zakládat, není i při známém 

konečném uživateli triviální (ohodnocení očekávaného průmyslového přínosu, 

identifikace konkurenceschopných parametrů/ocenění life-cycle …). Takové 

stanovení může být nákladné. Podmínka podstoupení spolupracujícímu podniku v 

odst. b) bod 3. v podstatě znamená, že cenou bude cena, kterou je podnik ochoten 

zaplatit a nemusí být naplněn požadavek „tržní ceny“.  

1071 ČKR K § 36 odst. 1 – v textu ustanovení je slovní spojení – „aktivity“ výzkumu – 

požadujeme upravit jiným způsobem, např. výstupy výzkumu. 

Doporučujeme upravit text vhodnějším způsobem. 

Neakceptováno 

Připomínkové místo nebere v úvahu 

např. veřejné soutěže ve výzkumu, 

vývoji a inovacích. 

1072 ČKR K § 37 odst. 6 – text upravující vedení Rejstříku technických prostředků 

požadujeme vypustit. Vedení rejstříku technických prostředků považujeme za další 

administrativní opatření, které bude zatěžovat výzkumné instituce na úkor času 

určeného pro výzkumnou činnost.  

Akceptováno  

1073 ČKR §37 odst. 2: písm. b) má končit čárkou, ne tečkou  

Překlep 

Akceptováno 

Text upraven. 

1074 ČKR § 37, odst. 6 a využití přístrojů, strojů a zařízení za nediskriminačních podmínek – 

není zřejmé, o jaké technické prostředky se bude jednat.  

K vyjádření by se měla být poskytnuta informace o představě minimální ceny, která 

má být stanovena zvláštním předpisem.   

Akceptováno 

Bude uvedeno v prováděcím 

předpisu. 

1075 ČKR Zpřesnění evidovaných osob v IS VVI. (§37, písm. 7) Neakceptováno  
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Zákon o podpoře výzkumu …, §37, písm. 7): „ nebo dalších fyzických osob 

podílejících se na projektu…“ 

Specifikace by měla být konkrétnější, např. takto: 

„… nebo dalších fyzických osob podílejících se na projektu ve stejné roli u 

spoluuchazeče …“- z textu není jasné, že se nejedná o všechny členy týmu projektu, 

ale pouze o řešitele u uchazeče a spoluuchazeče. 

Z důvodu konzistence datové řady. 

1076 ČKR K § 49 – nesouhlasíme s datem účinnosti od 1. 1. 2018, navrhuje se datum 1. 6. 

2018. 

S ohledem na významnost nově přijímaného návrhu zákona pro VO požadujeme 

k důkladnému seznámení se s normou delší lhůtu. 

Akceptováno 

Opraveno na 1. 1. 2019 

1077 ČKR Obecně – výsledky projektů  

Právní úprava výsledků projektu je dlouhodobě nejslabším místem a překážkou 

v jejich efektivním využívání. Chápeme, že jde o výsledky, které byly financovány 

nebo kofinancovány z veřejných prostředků, ale je třeba uvést jasná pravidla, jak 

s výsledky nakládat. Výše uvedené množství otázek je jasným signálem, že 

navržená úprava je nejasná, v příjemcích a jejich partnerech vyvolává obavy 

z postihů, přitom to není veřejná podpora sama osobě, která má přispět ke zvýšení 

konkurenceschopnosti, ale právě výsledky a jejich šíření. Proto by úprava jejich 

využití měla být co nejjednodušší a transparentní. 

Vysvětleno 

Jde o poznámku, která nelze 

považovat za připomínku ve smyslu 

Legislativních pravidel. 

1078 ČKR Disproporce důvodové zprávy s ostatními dokumenty  

Zatímco Důvodová zpráva zvažuje 3 varianty úpravy, ostatní dokumenty uvažují 

pouze variantu 2. 

Akceptováno 

Důvodová zpráva byla upravena. 
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1079 ČKR Chybí návrh významných prováděcích právních předpisů, na které návrh zákona 

odkazuje. 

Zásadní připomínka. 

Příklad: § 21 obsahuje ustanovení k poskytnutí institucionální podpory, § 22 

ustanovení k použití podpory; současně v § 21 odst. 8 je odkaz na úpravu podmínek 

poskytnutí podpory a jejího použití prováděcím předpisem; obdobně v případě 

účelové podpory § 26 a § 27; budou prováděcí předpisy předmětem 

připomínkového řízení?  

Vysvětleno 

Bude pouze jeden prováděcí předpis, 

který bude v krátké době předložen 

do mezirezortního připomínkového 

řízení. 
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IX.B 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací a o změně některých souvisejících zákonů 

Po jednání, které proběhlo 29. 6. 2017 (MD), dotčené resorty zaslaly připomínky k návrhu vypořádání připomínek vznesených v mezirezortním 
připomínkovém řízení a nové připomínky, včetně zásadních. Pokud se připomínková místa odkazují na své původní připomínky, je číslo 
připomínky uvedeno v této tabulce. 

 Resort Připomínky Vypořádání 

1 ÚOHS Poznámky pod čarou  

Poznámky pod čarou na sebe v celém dokumentu číselně nenavazují. 

Odkazy na poznámky pod čarou 
překontrolovány. 

2 ÚOHS § 2 písm. f) 

Není jasné, z jakého důvodu se zavádí definice aplikovaného výzkumu, která 
dle navrhovaného znění představuje buď průmyslový výzkum nebo 
experimentální vývoj nebo jejich kombinaci a nikoliv již původní význam ve 
smyslu stávající definice aplikovaného výzkumu dle zákona 130/2002 Sb., 
přičemž je nyní nově zavedena  definice průmyslového výzkumu a  návrh 
rovněž obsahuje definici (experimentálního) vývoje.  Použití termínu 
aplikovaný výzkum je v některých částech textu návrhu zákona zbytečně 
matoucí a duplicitní - Viz také naše připomínka k § 2 písm. p) odst. 1 níže. Je 
třeba termín aplikovaný výzkum odstranit nebo v celém návrhu upravit jeho 
používání tak, aby bylo jednoznačné, o jaký druh výzkumu/vývoje se jedná. 

Akceptováno. 

Definice aplikovaného výzkumu 
vypuštěna. Odkazy v textu návrhu 
zákona nahrazeny odkazy na 
průmyslový výzkum a vývoj. 
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Tato připomínka je zásadní. 

3 ÚOHS § 2 písm. i) 

Definice transferu znalostí je neúplná. Měla by být buď doplněna ve smyslu 
znění bodu 15 písm. v) Rámce pro VaVaI nebo vyřešena odkazem na cit. 
článek Rámce (pokud lze), jako je tomu v případě definic výzkumu a vývoje 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Definice upravena. 

4 ÚOHS § 2 písm. p) odst. 1 

Program výzkumu VaVaI je definován jako soubor určitých podmínek 
potřebných k dosažení cílů „základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, 
vývoje a inovací…“.  Pokud je v § 2 zavedena definice průmyslového 
výzkumu, aplikovaného výzkumu a (experimentálního) vývoje, je 
matoucí/duplicitní zmiňovat v § 2 písm. p) odst. 1 aplikovaný výzkum a 
vývoj, když dle definice je aplikovaný výzkum buď výzkumem 
průmyslovým nebo experimentálním vývojem nebo kombinací obou. 
Z navrženého textu je tak možno míti za to, že se jedná o „základní výzkum, 
průmyslový výzkum,  vývoj a inovace….“ ale také  o „základní výzkum, 
experimentální vývoj,  vývoj a inovace….“ nebo o „základní výzkum, 
kombinaci průmyslového výzkumu a experimentální vývoje, vývoj a 
inovace….“. 

Dále obdobně § 2  písm. s), § 3 odst. 3 druhý pododstavec, § 6 odst. 1, § 11 
odst. 1 atd. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
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5 ÚOHS § 2 písm. x) 

Nesouhlasíme s vypořádáním naší připomínky vztahující se k vymezení 
způsobilých nákladů. Navržený text je vymezen velmi široce a není vztažen 
pouze k podpořeným činnostem či podpořenému projektu. Nesouhlasíme 
s návrhem, aby způsobilé náklady byly vymezeny nejpozději při poskytnutí 
podpory. Pokud jde o programy podpory v oblasti VaVaI, způsobilé náklady 
mají být vymezeny již v tomto programu/výzvě/zadávací dokumentaci. 
Uvedené je nezbytné také z důvodu oznamování programu podpory Evropské 
komisi a případné následné kontrole programu ze strany EK, v jejímž rámci 
musí být prokázáno, že program obsahuje příslušné náležitosti zajišťující 
slučitelnost podpory s vnitřním trhem EU. Pokud se dovětek „nejpozději při 
poskytnutí podpory“ vztahuje k ad hoc podporám, je nutno tuto skutečnost 
jasně v textu vyznačit/uvést. 

Opět upozorňujeme, že se mohou vyskytnout případy, kdy program nebude 
možno realizovat na základě GBER, ale bude nutná notifikace. Bude i 
v takovém případě vyhověno podmínkám navrhovaného zákona, pokud se 
nebude v rámci notifikace postupovat dle přímo použitelného předpisu, tedy 
dle GBER, ale podle Rámce? 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Možnost stanovit podrobnější 
vymezení způsobilých výdajů byla 
omezena pouze pro institucionální 
podporu, která je obvykle 
poskytována mimo program a mimo 
veřejné soutěže. 

6 ÚOHS § 3 

Doporučujeme při odkazování na Smlouvu o Evropské unii (SEU) popř. na 
Smlouvu o fungování EU (SFEU) používat termín primární právo EU a 
nikoliv předpis.  

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Doplněn výslovný odkaz na 
primární právo EU. Záměrem 
předkladatele bylo, aby zákon 
umožňoval poskytování podpory i 
mimo blokové výjimky (tj. na 
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Opětovně uvádíme, že podpora nemusí být realizována pouze na základě 
GBER (tj. nařízení Komise EU č. 651/2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 
s vnitřním trhem), ale také na základě nařízení de minimis nebo na základě 
Rámce, pokud bude v daném případně nezbytná notifikace podpory Evropské 
komisi. Tyto skutečnosti nejsou v návrhu zákona řádně zohledněny. 

Tato připomínka je zásadní. 

základě Rámce či na základě 
notifikace). V případě § 3 
považujeme odkaz na primární 
právo EU za dostačující, je tím 
vyjádřeno, že podpora musí být 
slučitelná s právem EU. Není však 
předjímáno, jakým způsobem 
(bloková výjimka, notifikace) bude 
konformita zajištěna. 

7 ÚOHS § 3 odst. 2) a § 18 

Uvádí se, že předmětem institucionální podpory je mj. dle písm. a) rozvoj 
výzkumné organizace a dle písm. b) výzkumná infrastruktura. Opětovně 
upozorňujeme, že navrhovaný zákon v souvislosti s institucionální podporou 
nestanovuje žádné podmínky či omezení ve vztahu k použití institucionální 
podpory, a to pouze na neekonomické činnosti výzkumné organizace a 
výzkumné infrastruktury. Opětovně upozorňujeme, že institut „institucionální 
podpory“, aniž by bylo jasně stanoveno, že je možno ji poskytnout pouze na 
neekonomické činnosti uvedených subjektů, nezaručuje, že takové 
financování nebude zakládat veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 
SFEU. Pokud nebude poskytnutí institucionální podpory vztaženo 
k financování neekonomických činností VO/VI, bude muset poskytovatel 
takové podpory vždy vyhodnotit, na jaké činnosti VO/VI je tato podpora 
poskytována a v případě, že budou financovány ekonomické činnosti VO/VI 
a nebudou splněna kvantitativní a kvalitativní kritéria stanovená v odst. 20 
Rámce, bude třeba aplikovat některou z výjimek (de minimis, GBER) 
případně notifikovat Evropské komisi. 

Pokud vyplývá z příslušných právních předpisů, že subjekty uvedené v § 18 

Akceptováno. 

Formulace upravena dle návrhu. 

Institucionální podpora na rozvoj 
výzkumné organizace a na 
výzkumnou infrastrukturu není 
záměrně omezena jen na financování 
nehospodářských činností. 
Předkladatel si je vědom, že toto 
pojetí může vést k nutnosti 
notifikace. Omezení na financování 
nehospodářských činností by ale dle 
našeho názoru zúžilo možnost 
podpory nad rámec limitů 
vyplývajících z práva EU, např. i 
bloková výjimka na výzkumnou 
infrastruktura se uplatňuje u 
výzkumné infrastruktury užívané 
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písm. a), které mohou obdržet institucionální podporu, provádějí nezávislý 
VaVaI a/nebo šíření výsledků výzkumu, resp. nehospodářské činnosti ve 
smyslu odst. 19 Rámce, a pouze okrajově činnosti hospodářské, je nezbytné, 
aby pro vyloučení veřejné podpory prováděli hospodářské činnosti pouze za 
podmínek stanovených v odst. 20 Rámce. Pouze v takovém případě může být 
zajištěno, že institucionální podpora nebude zakládat veřejnou podporu ve 
smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. 

K § 18 písm. b) „další výzkumné organizace, které provádějí činnosti ve 
výzkumu a vývoji, jež přispívají k naplnění cílů stanovených v Národní 
politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky a v koncepci výzkumu, 
vývoje a inovací příslušného poskytovatele institucionální podpory, které 
provádějí nehospodářské činnosti ve výzkumu a vývoji ve veřejném zájmu.“  
Věta  „které provádějí nehospodářské činnosti ve výzkumu a vývoji ve 
veřejném zájmu.“ se jeví nadbytečná a logicky nenavazuje na předchozí text. 
Doporučujeme upravit následovně: „další výzkumné organizace, které 
provádějí nehospodářské činnosti ve výzkumu a vývoji, jež přispívají k 
naplnění cílů stanovených v Národní politice výzkumu, vývoje a inovací 
České republiky a v koncepci výzkumu, vývoje a inovací příslušného 
poskytovatele institucionální podpory.“ 

Ponechání  slov „ve veřejném zájmu“ může v konečném důsledku vést 
k situaci, kdy jakákoliv činnost, vykonávaná v oblasti VaVaI „ve veřejném“ 
zájmu, zejm. pokud není v návrhu obsažena definice nehospodářské činnosti, 
může obdržet institucionální podporu. Z hlediska práva veřejné podpory je 
pro vyloučení veřejné podpory v oblasti VaVaI rozhodující, zda se jedná o 
nehospodářské činnosti, tj.  ty činnosti, které jsou uvedeny v odst. 19 Rámce 
pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Navíc v návrhu zákona není 
definováno ani nijak specifikováno, co se rozumí „nehospodářskými 

k výkonu hospodářských i 
nehospodářských činností. 
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činnostmi“. V souvislosti s poskytováním institucionální podpory je vhodné 
tento pojem/činnosti definovat/specifikovat/odkázat na Rámec. 

Tato připomínka je zásadní. 

8 ÚOHS § 3 odst. 2 písm. e) 

Obdobně jako předchozí připomínka, pokud bude institucionální podpora 
použita na spolufinancování výdajů z rozpočtu Evropské unie, opět bude 
třeba vždy vyhodnotit, zda takové (spolu)financování zakládá veřejnou 
podporu či nikoliv. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Předkladatel s připomínkou souhlasí. 
Povinnost posoudit soulad 
poskytované podpory 
s antisubvenčním právem plyne 
z jiných právních předpisů (např. 
předpisy o přípravě programů či 
předpisy předběžné řídící či 
veřejnosprávní kontrole). Tato 
povinnost je nezpochybnitelná. 
Právní úprava obsažená v návrhu 
zákona tyto požadavky nikterak 
neomezuje. 

9 ÚOHS § 7 

Nesouhlasíme se způsobem vypořádání naší připomínky:  

„Návrh zákona v § 7 odst. (2) uvádí, že Ministerstvo pro výzkum a vývoj plní 
koordinační úlohu v oblasti výzkumu a vývoje, a má tedy mimo jiné 
kompetenci vydávat stanoviska k podpoře v této oblasti. Vzhledem k tomu, že 
podpora výzkumu, vývoje a inovací obecně může splňovat definiční znaky 
veřejné podpory dle čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie a vzhledem 
k tomu, že dle § 3 zákona č. 215/2004, o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory, jsou koordinačními orgány pro veřejnou podporu Úřad pro 

Akceptováno. 

Doplněna modifikovaná formulace, 
která se vztahuje nejen k ÚOHS, ale 
také k MZe. 
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ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo zemědělství, uvádím, že 
navrhované ustanovení může způsobit interpretační nejasnosti ohledně 
kompetencí jednotlivých orgánů. Navrhuji proto tuto skutečnost, tedy že 
uvedeným (navrhovaným) ustanovením nejsou  dotčeny  kompetence Úřadu a 
Ministerstva zemědělství v oblasti veřejné podpory, promítnout do textu 
navrhovaného ustanovení.“ 

Vzhledem  k tomu, že předmětná připomínka vypořádána nebyla, nebyla 
provedena odpovídající úprava předloženého návrhu zákona, ačkoli bylo 
předkladatelem konstatováno, že připomínka byla akceptována, požadujeme i 
nadále provedení konkrétní úpravy materiálu tak, aby byly rozptýleny obavy 
Úřadu z možného zásahu do kompetencí novým státním orgánem 
(Ministerstvem pro výzkum a vývoj).  Navrhujeme následující znění textu 
zákona:  „Působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže není působností 
Ministerstva podle tohoto zákona dotčena.“ Ministerstvu pro výzkum a 
vývoj, jako novému ústřednímu orgánu státní správy mohou být svěřeny 
pouze takové kompetence, kterými nebude zasahováno do stávajících 
kompetencí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který je nezávislým 
 úřadem s tím, že  tyto jeho  kompetence nebudou ani v této souvislosti jinak 
 omezovány. 

 Tato připomínka je zásadní. 

10 ÚOHS §7 odst. 3 a) 

Žádáme o vysvětlení, jak je zamýšlena aplikace ustanovení § 7 odst. (3) 
písm. a), kde se uvádí, že za podporu výzkumných infrastruktur odpovídá 
Ministerstvo pro výzkum a vývoj. Z pohledu pravidel veřejné podpory lze 
v obecné rovině uvést, že za poskytnutí podpory je odpovědný poskytovatel 
této podpory. Citované ustanovení zákona tak považujeme za problematické, 

Akceptováno. 

Formulace upraveno. Záměrem bylo, 
aby ministerstvo bylo 
poskytovatelem této kategorie 
podpor, nikoli aby zodpovídalo za 
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a to z důvodu možné interpretace, která by vztahovala odpovědnost za 
poskytování veřejné podpory výzkumným infrastrukturám na Ministerstvo 
pro výzkum a vývoj, což by představovalo riziko ohledně následných řízení o 
veřejné podpoře i s ohledem na možnou nutnost navracení podpory.  

Ve vypořádací tabulce se uvádí, že tato naše připomínka byla 
akceptována jinak, nicméně z předloženého návrhu je zřejmé, že 
akceptována nebyla, neboť současný text je shodný s předešlým 
návrhem.  

Tato připomínka je zásadní. 

soulad podpor poskytnutých jinými 
poskytovateli. 

11 ÚOHS § 17 odst. 1 

V závěru odstavce 1 se uvádí, že při stanovení výše institucionální podpory 
poskytovatel přihlédne k výsledku hodnocení výzkumné organizace. Pokud 
je institucionální podpora poskytována výzkumným organizacím a 
výzkumným infrastrukturám a podle navrhovaného § 19 se provádí 
hodnocení výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur, měl by být  § 
17 odst. 1 v poslední větě doplněn také o „přihlédnutí k výsledku hodnocení 
výzkumných infrastruktur“. 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

12 ÚOHS § 17 odst. 2 písm. g) 

Slovo „podle“ je nadbytečné a je třeba jej odstranit. Tato připomínka je 
doporučující. 

Akceptováno. 

13 ÚOHS § 20 odst. 2 písm. c) Akceptováno. 
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Uvádí se, že institucionální podpora může být poskytnuta příjemci, který není 
podnikem v obtížích. Podnik v obtížích má svoji definici, obsaženou např. 
v GBER – čl. 2 odst. 18. Doporučujeme z důvodu jednotnosti přístupu 
k definici podniku v obtížích, nakolik tato není obsažena v předloženém 
návrhu zákona, odkázat v textu na příslušný článek GBER. 

Tato připomínka je doporučující. 

14 ÚOHS §21 

Odst. 1 - Dle navrhovaného ustanovení vede příjemce institucionální 
podpory, která by měla být poskytována na nehospodářské činnosti, 
oddělenou evidenci o vynaložených výdajích nebo nákladech. Požadavek by 
však měl zahrnovat jak oddělenou evidenci o výdajích nebo nákladech, tak i 
o příjmech a financování – obdobně v § 26 odst. 1, neboť výzkumná 
organizace jistě může obdržet na financování jejich nehospodářských činností 
také účelovou podporu.  

Odst. 2 – doporučujeme upřesnit, že náklady na činnosti ve výzkumu, vývoji 
a inovacích, které může příjemce institucionální podpory hradit jiné 
výzkumné organizaci, musí souviset s nehospodářskými činnostmi této „jiné 
výzkumné organizace“, aby bylo možno zachovat financování mimo režim 
veřejné podpory. 

Ve vypořádací tabulce je uvedeno, že tyto naše připomínky byly 
akceptovány. Z předloženého návrhu ale vyplývá, že ke změně textu ve 
smyslu našich připomínek nedošlo.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

 

 

Neakceptováno. 

Viz vypořádání připomínky ÚOHS k 
§ 3 odst. 2. 
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15 ÚOHS § 23 odst. 1 písm. f) a § 23 odst. 4 písm. g)  

Z  návrhu zákona je v některých částech patrné, že předkladatel zvažoval 
rovněž možnost, že na program či ad hoc/jednotlivou podporu, nebude moci 
být využito žádné přímo aplikovatelné výjimky (tedy nařízení de minimis ani 
GBER) a program/ad hoc/jednotlivá podpora bude muset být notifikována 
(oznámena) Evropské komisi (podle Rámce pro státní podporu výzkumu, 
vývoje a inovací) – např. § 25 odst. 2 druhý pododstavec. Rámec v některých 
vybraných případech připouští např. vyšší míry podpory, než stanovuje 
GBER. Současné znění návrhu zákona však umožňuje poskytnout podporu 
pouze v rozsahu a za podmínek GBER. 

Tato připomínka je doporučující. 

Vysvětleno. 

Nebylo záměrem předkladatele, aby 
podpora na výzkum a vývoj dle 
návrhu zákona mohla být 
poskytována pouze v režimu 
blokové výjimky. Žádáme o 
upřesnění ustanovení (formulací), 
z nichž dle Úřadu plyne závěr, že 
zákon umožňuje poskytnout podporu 
pouze v rozsahu a za podmínek 
GBER. 

16 ÚOHS § 23 odst. 3 

Postup při oznamování podpory Evropské komisi, ať již na základě notifikace 
nebo oznámení dle GBER, se řídí také národním právním předpisem, a to 
zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o výzkumu a vývoji, ve znění pozdějších 
předpisů. Tato skutečnost by měla být v textu návrhu zákona zohledněna. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Doplněn odkaz na zákon č. 
215/2004 Sb. 

17 ÚOHS § 25 druhý pododstavec  

Na konci druhého pododstavce je uvedeno zájmeno „který“. Uvedené 
zájmeno sice navazuje na text pokračující v písm. f), nikoliv však na text 
pokračující v písm. g). Doporučujeme upravit. 

Akceptováno. 

Opraveno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



11 
 

Tato připomínka je doporučující. 

18 ÚOHS § 25 odst. 2 písm. f) 

Doporučujeme odkázat na definici podniku v obtížích obsaženou v GBER, či 
jiným způsobem zdůraznit, že „podnik v obtížích“ je konkrétním způsobem 
definován (viz také naše připomínka shora). 

Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

19 ÚOHS § 25 odst. 2 písm. g) 

Zde navrhovaný text je nesprávný. Správně má být: „vůči němuž nebyl 
v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž je podpora poskytnutá 
z veřejných prostředků prohlášena za protiprávní a neslučitelnou, vystaven 
inkasní příkaz, který je nesplacený.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

20 ÚOHS § 38 odst. 2 

Odst. 2 – uvádí se, že „při porušení podmínek rozhodnutí o povolení výjimky 
ze zákazu veřejné podpory se postupuje podle zákona 215/2004 Sb.“  

Doporučujeme uvést takto: „v případě rozhodnutí Evropské komise o 
navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné podpory, postupuje se dle 
[§ 7] zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje.“ 

Takto formulovaná věta bude pokrývat různé situace, kdy bude poskytovatel 
povinen vymoci podporu zpět a příjemce povinen ji navrátit. Tedy budou 
pokryty jak situace, kdy bylo ze strany Evropské komise vydáno rozhodnutí o 

Akceptováno. 
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slučitelné veřejné podpoře (a podmínky v něm uvedené byly následně 
porušeny), tak i situace, kdy je program podpory realizován na základě 
obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), přičemž Evropská 
komise, např. na základě provedeného monitoringu, rozhodne o navrácení 
podpory, neboť nebyly dodrženy podmínky GBER, či situace, kdy je proti 
poskytování podpory VaVaI (realizované ať již mimo režim veřejné podpory 
či na základě obecného nařízení o blokových výjimkách) podána u Evropské 
komise stížnost a na základě takové stížnosti, po provedeném šetření, 
Evropská komise rozhodne o (prozatímním) navrácení podpory. V obou 
posledně uvedených případech se jedná o situace, kdy nebylo vydáno 
rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti (které bylo následně porušeno). 

Tato připomínka je zásadní. 

21 ÚOHS § 36 

V návrhu zákona není ošetřen motivační účinek podpory, tj. pokud bude 
postupováno podle GBER nebo bude provedena notifikace, musí být 
stanovena povinnost nezahájit práce na projektu před podáním žádosti o 
podporu. V této souvislosti pak musí žádost o podporu obsahovat minimální 
náležitosti stanovené v čl. 6 odst. 2 GBER a v případě ad hoc podpory také 
čl. 6 odst. 3 GBER. Tyto povinné náležitosti žádosti by mohly tvořit součást 
informačního systému VaVaI. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Úprava doplněna do ustanovení § 25 
odst. 3 návrhu zákona. 

22 ÚOHS K materiálu „Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací“ úvodem 
konstatuji, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) 
obdržel dne 26.6.2017  návrh vypořádání jím uplatněných připomínek k  
uvedenému návrhu zákona. Z obdrženého emailu také vyplývá možnost 
zúčastnit se ústního projednání připomínek v Praze dne 29. června 2017.  

Nejde o připomínku, předkladatel 
bere postoj ÚOHS na vědomí. 
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Takto stanovenou lhůtu k posouzení návrhu vypořádání připomínek a zaujetí 
komplexního stanoviska Úřadu k nově přepracovanému návrhu zákona z 
důvodu zapracování všech uplatněných připomínek však považuji za 
naprosto nedostatečnou. Především v této souvislosti upozorňuji na 
skutečnost, že návrh zákona předložený do připomínkového řízení vykazoval 
zásadní nedostatky, v důsledku čehož bylo připomínkovými místy celkem 
uplatněno 1079 připomínek převážně zásadního charakteru. Jenom tato 
skutečnost podle názoru Úřadu odůvodňuje nutnost přepracování návrhu 
předmětného zákona a jeho opětovné předložení do připomínkového řízení.  
Je tedy naprosto nereálné a prakticky nemožné, aby Úřad zpracoval v 
průběhu necelých tří dnů stanovisko k návrhu vypořádání jeho připomínek a 
současně znovu vyhodnotil celý přepracovaný návrh výše uvedeného zákona 
včetně důvodové zprávy.  Stanovenou nepřiměřenou lhůtu k vyjádření Úřadu 
však nelze akceptovat i z důvodu nepřítomností odpovědných pracovníků 
Úřadu na pracovišti  z důvodu jejich předem plánované pracovní cesty do 
zahraničí. Současně sděluji, že některé připomínky Úřadu nebyly plně 
zpracovány nebo byly zpracovány špatně. Proto i za okolností, že připomínka 
byla akceptována, nelze souhlasit se způsobem jejího vypořádání. 

Z výše uvedených důvodů Úřad závěrem navrhuje předložení 
přepracovaného návrhu zákona opětovně do připomínkového řízení.  Pro 
případ, že tomuto návrhu Úřadu vyhověno nebude, vyhrazuje si Úřad 
předložení písemného stanoviska k návrhu vypořádání jeho připomínek a k 
přepracovanému návrhu zákona, neboť se jeho zaměstnanci nemohou  
zúčastnit  projednání připomínek. Z těchto důvodů Úřad zásadně nesouhlasí s 
takto navrženým postupem a způsobem vypořádání. 

1 AV ČR 1. K § 2 písm. I) – definice transferu znalostí 
Pojem „transfer znalostí“ není definován přímo v Nařízení, ale v bodě 1.3 

Akceptováno. 
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Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). 
Tvrzení v Důvodové zprávě, že i tento pojem je v Nařízení definován, je 
chybné. Pokud jsou přímé odkazy jen na Nařízení, je třeba použít jeho 
přesnou a úplnou definici. 

i) transferem znalostí proces, jehož cílem je získávání, shromažďování a 
sdílení explicitních a implicitních znalostí včetně dovedností a kompetencí 
v hospodářských i nehospodářských činnostech, jako jsou spolupráce při 
výzkumu, poradenství, poskytování licencí, zakládání společností typu 
spin-off, publikace a mobilita výzkumných pracovníků a dalších osob, jež 
se podílejí na těchto činnostech, znalostí, jež se týkají používání norem a 
právních předpisů, v nichž jsou tyto normy obsaženy, znalostí podmínek 
reálného provozního prostředí a způsobů organizačních inovací, jakož i 
řízení znalostí v souvislosti s určováním, získáváním, zabezpečením, 
ochranou a využíváním nehmotného majetku10, 
 

2 AV ČR 2. K § 2 písm. k) – k pojmu „poskytovatel“ 
Rozšíření pojmu poskytovatel na „právnické osoby zřízené státem za účelem 
podpory výzkumu, vývoje nebo inovací“ je zásadní změna, která přitom 
v Důvodové zprávě není vůbec zmíněna. Bez jasného odůvodnění a 
specifikace vztahu nového subjektu Naopak ve výčtu chybí územní 
samosprávné celky, které mohou být podle zákona 341/2005 Sb. zřizovateli 
v. v. i. a v principu tedy i poskytovateli. Žádáme bod upravit takto  
k) poskytovatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný 

celek, která rozhoduje o poskytnutí podpory a která tuto podporu 
poskytují, 

Akceptováno. 

Vypuštěn odkaz na právnické osoby 
zřízené státem. Na podpory 
poskytované územními 
samosprávnými celky se ustanovení 
zákona vztahují pouze přiměřeně. 

3 AV ČR 3. K § 2 písm. o)  
Takto vymezený „další účastník“, je fakticky identický s pojmem „příjemce“ 

Akceptováno. 
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a naopak nepostihuje skutečný obsah tohoto pojmu.. Žádáme přeformulovat 
jeho definici následovně 

o) dalším účastníkem projektu právnická osoba, fyzická osoba nebo 
organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, 
zabývající se výzkumem a vývojem, jejíž účast na projektu je vymezena v 
návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení 
projektu,  

4 AV ČR 
4. K § 2 písm. q)  

Klíčový pojem „výzkumný projekt“ tak, jak je formulován, není v souladu 
s Nařízením, které zná pouze „výzkumné a vývojové projekty“, které přitom 
musí spadat do jedné z kategorií  

a) základní výzkum;  

b) průmyslový výzkum;  

c) experimentální vývoj;  

d) studie proveditelnosti. 

Zákon samozřejmě může zavést pojem, který v Nařízení není, ale musí 
specifikovat jeho vztah k pojmům v Nařízení, v tomto případě k pojmu 
"výzkumný a vývojový projekt". Je zjevné, že pojem „výzkumný projekt“ má 
zahrnovat i podporu inovací, což je ovšem v rozporu s výše citovanou 
podmínkou, kam musí výzkumný a vývojový projekt spadat. Podpora inovací 
se děje jinými nástroji, které v návrhu zákona chybějí. Pokud chce zákon 
podporovat inovace, musí to dělat v souladu s Nařízením, viz dále 
připomínka ke způsobilým nákladům. 

Akceptováno jinak. 

GBER neobsahuje vlastní definici 
výzkumného a vývojového projektu. 
Nebylo možno proto tuto definici 
převzít.  

Předkladatel však souhlasí s tím, že 
označení „výzkumný projekt“ je 
zavádějící za situace, kdy se má 
jednat o nástroj využitelný i v oblasti 
inovací. Cílem navrhované úpravy je 
právě to, aby mechanismy týkající se 
projektového řízení byly využitelné 
nejen pro podporu dle čl. 25 GBER, 
ale např. i pro podporu dle čl. 28 a 
29 GBER. 

Termín „výzkumný projekt“ byl 
nahrazen obecným termínem 
„projekt“. 
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Žádáme místo pojmu „výzkumný projekt“ zavést pojem „výzkumný a 
vývojový“ v souladu s Nařízením. 

5 AV ČR 5. K § 2 písm. x) – k pojmu „způsobilé náklady“ 
Nová a velmi stručná formulace způsobilých nákladů 

x) způsobilými náklady takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a 
inovacích, které mohou být příjemcem vynaloženy v rozsahu nezbytném na 
provedení činností ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi; 
podrobnější vymezení způsobilých výdajů stanoví poskytovatel pro jednotlivé 
kategorie podpor v programu, zadávací dokumentaci, dokumentaci veřejné 
soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo nejpozději při poskytnutí 
podpory, 

ignoruje skutečnost, že způsobilé náklady výzkumných a vývojových 
projektů jsou podrobně definovány v článku 25 Nařízení, který musí každý 
poskytovatel respektovat. Podobně jsou v článcích 27 až 29 Nařízení 
definovány způsobilé náklady na různé formy podpory inovací. Žádáme 
proto doplnit výše uvedenou formulaci takto  

U výzkumných a vývojových projektů jsou způsobilé náklady 
specifikovány v článku 25 Nařízení, u podpory inovací v článcích 27 až 
29 Nařízení. 

Neakceptováno. 

Definice způsobilých nákladů 
upravena jiným způsobem. 
Předkladatel považuje za 
nadbytečné, aby zákon uváděl, že 
v případě postupu dle blokové 
výjimky je třeba respektovat 
pravidla stanovená nařízením o 
blokových výjimkách. 

6 AV ČR 
6. K § 3 odst. 3 – předmět účelové podpory 

V souladu s připomínkou 5 žádáme změnit pojem „výzkumný projekt“ na 
„výzkumný a vývojový projekt“, v písmeni a) vypustit omezení na základní 
výzkum, které nemá věcné opodstatnění a odstavec (4) přeformulovat jako 
písmeno c) odstavce (3) s odkazy na Nařízení. Uvedený odkaz na § 22 
odst. 1 písm. b) a c) nedává smysl, neboť tam jsou definovány nástroje 

Akceptováno jinak. 

Navrženou formulaci nebylo možno 
převzít, neboť úvodní část věty 
nenavazovala na text v písm. c) (viz 
„předmětem účelové podpory je 
účelová podpora inovací je podpora 
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2 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

podpory, nikoliv jejich předmět. 

Návrh odstavce: 

(3) Předmětem účelové podpory je 

a) grantový projekt, kterým se rozumí výzkumný a vývojový projekt, ve 
kterém příjemce cíle a způsoby řešení stanovuje sám, 

b)  programový projekt, kterým se rozumí výzkumný a vývojový projekt, ve 
kterém příjemce vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek 
přispěje k naplnění cílů programu; řešení programového projektu může 
obsahovat i nezbytné činnosti základního výzkumu, pokud je 
poskytovatel schválí a pokud na ně navazují činnosti aplikovaného 
výzkumu, vývoje nebo inovací; vybraný 

1. ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené podle 
tohoto zákona, 

2. v zadávacím řízení podle zvláštního právního předpisu2). 

c) účelová podpora inovací je podpora odstavců 27 až 29 Nařízení, 

…). 

Vypuštěn odkaz na § 22 a doplněn 
odkaz na GBER.  

7 AV ČR 
7. K § 7 odst. 6  

Ministerstvo je nadřízeným správním orgánem GA ČR i TA ČR, které jsou 
ovšem i nadále organizačními složkami státu a správními úřady pro 
poskytování účelové podpory, ale nebudou mít samostatnou kapitolu státního 
rozpočtu. Vzhledem k definici poskytovatele (organizační složka státu) a 
skutečnosti, že v současnosti všichni poskytovatelé mají svou vlastní 
rozpočtovou kapitolu, je třeba jednoznačně specifikovat kdo, 

Vysvětleno. 

Rozdělení kompetencí při 
poskytování podpory dle zákona je 
podrobněji uvedeno v § 7 odst. 3 
písm. a), § 8 odst. 1, § 11 odst.. 1, § 
17 odst.. 2, … 
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Ministerstvo, či GA ČR a TA ČR budou poskytovatelé této podpory. 

8 AV ČR 8. K § 33 odst. 6 
Žádáme vypustit ustanovení o bezplatném přístupu k výsledkům 
výzkumu 

(6) K výsledkům výzkumu financovaného v plné výši z veřejných prostředků 
umožní příjemce organizačním složkám státu a územním samosprávným 
celkům bezplatný přístup. 

neboť je v rozporu se skutečností, že v takovém případě je vlastníkem 
výsledku výzkumná organizace, kde výsledek vznikl. Neexistuje důvod, 
proč by k takovému výsledku a to i aplikovaného výzkumu, měl mít 
bezplatný přístup každý poskytovatel. Uplatnění tohoto ustanovení by 
vylučovalo poskytnutí výlučné licence, jak tomu bylo například v případě 
licencí patentů prof. Holého. 

Akceptováno částečně. 

Upraveno jinak. 

10 AV ČR 
9. K § 47 odst. 3 

Tímto přechodným opatřením se „Seznam výzkumných organizací dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona zrušuje“, aniž je v Důvodové zprávě řečeno 
zda, resp. čím bude tento seznam nahrazen. S ohledem na důležitost pojmu 
„výzkumná organizace“ žádáme, aby byla tato důležitá změna v Důvodové 
zprávě zdůvodněna. 

Akceptováno. 

1 MZd V návaznosti na výsledky vypořádání připomínek k návrhu zákona o podpoře 
výzkumu, vývoje a inovací, na jejichž základě došlo k podstatné změně 
obsahu tohoto návrhu zákona, si dovolujeme požádat, aby návrh zákona 
byl znovu předložen do připomínkového řízení.   

Neakceptováno 

Po mezirezortním připomínkovém 
řízení proběhlo další připomínkové 
kolo, kdy většina připomínkových 
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míst zaslala nejen písemné 
komentáře k původním 
připomínkám, ale připojila i zcela 
nové zásadní připomínky. 
Předkladatel je akceptoval, pokud 
nebyly v rozporu s názory jiných 
připomínkových míst. 

1 MZE V souladu se závěry jednání k vypořádání připomínek k návrhu zákona o 
podpoře výzkumu, vývoje a inovací, které proběhlo dne 29. 6. 2017, Vám v 
příloze zasílám vyjádření Ministerstva zemědělství k návrhu na vypořádání 
připomínek. Nad rámec tohoto vyjádření se připojujeme k žádosti ostatních 
připomínkových míst, aby s ohledem na zásadní přepracování návrhu zákona, 
byl návrh opětovně rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. 

Neakceptováno 

Po mezirezortním připomínkovém 
řízení proběhlo další připomínkové 
kolo, kdy většina připomínkových 
míst zaslala nejen písemné 
komentáře k původním 
připomínkám, ale připojila i zcela 
nové zásadní připomínky. 
Předkladatel je akceptoval, pokud 
nebyly v rozporu s názory jiných 
připomínkových míst. 

2 MZE K § 2 písm. w) bod 4) Č. 692 

Navržená definice doplňkových (režijních) nákladů jako „doplňkových 
nákladů pouze u vysokých škol je diskriminační vůči jiným subjektům ve 
VaVaI a navrhuje vypuštění slov „vysokých škol“. 

Odůvodnění: Není důvod, aby vysoké školy měly jiné způsobilé náklady, než 
jiné výzkumné organizace, resp. subjekty. Tzv. „doplňkové náklady 
vysokých škol“ by znamenaly, že pouze vysoké školy mohou mít doplňkové 

Akceptováno. 
Doplněn výčet způsobilých nákladů. 
Vypuštěna slova „vysokých škol“ u 
doplňkových nákladů. 
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neboli režijní náklady, což je v přímém rozporu se současným stavem 
(doplňkové náklady všem příjemcům poskytují všichni poskytovatelé) i 
právem EU. Zásadní připomínka  

Akceptováno jinak   

Vyjádření MZe: 
Na základě diskuze zástupců připomínkujících míst se zástupci předkladatele 
materiálu na jednání k vypořádání připomínek, které se konalo 29.6.2017 na 
Ministerstvu dopravy, podporuje MZe stanovisko ostatních připomínkujících 
míst, že v materiálu, namísto upraveného znění § 2 původního písm. w) 
(nově písm. x), je třeba uvést členění způsobilých nákladů, aby bylo závazné 
pro všechny poskytovatele podpory na VaVaI  a srozumitelné pro všechny 
budoucí uživatele navrhovaného zákona. 

3 MZE K § 2 písm. w) bod 4) Č. 693 

Spojení provozních a doplňkových nákladů do jednoho bodu není vhodné. 
Navrhujeme jejich rozdělení: 

„4. ostatnídalší provozní náklady nebo výdaje, 

5. doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje vzniklé v přímé časové a věcné 
souvislosti s danou činností ve výzkumu, vývoji a inovacích,“. 

Odůvodnění: Ke spojení provozních nákladů (náklady na materiál, cestovní 
náklady atd.) s doplňkovými (režijními) náklady není důvod, jde o náklady 
zcela odlišného charakteru. Zásadní připomínka  

Akceptováno jinak   

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



21 
 

Vyjádření MZe: viz výše uvedené vyjádření k připomínce č. 692 

4 MZE K ČÁSTI ČTVRTÉ (změna zákona o veřejných výzkumných institucích) 
 Č. 699 

Požadujeme část zákona, kterou je novelizována zákon č. 341/2005 Sb., o 
veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, doplnit o 
další novelizační body, které budou principálně vycházet z vládního návrhu 
novely zákona o vysokých školách (sněmovní tisk č. 464). Novela zákona o 
veřejných výzkumných institucích byla ze sněmovního tisku č. 464 
vypuštěna s odůvodněním, že se jedná o věcně nesouvisející přílepek. 
S ohledem na to, že nyní předkládaný návrh zákona si klade za cíl komplexní 
reformu fungování systému vědy, výzkumu a inovací v ČR, pokládáme za 
nezbytné, aby součástí této reformy byla rovněž reforma fungování veřejných 
výzkumných institucí. Širokou diskusi na toto téma ostatně přislíbil i 
místopředseda vlády MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA právě v rámci 
přípravy nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací dopisem ze 
dne 16. 6. 2016.  

Navrhované změny v zákoně o veřejných výzkumných institucích jsou 
z důvodu větší přehlednosti uvedeny až na závěr tohoto dokumentu jako 
příloha č. 2. Text přitom vychází ze sněmovního tisku č. 1033, který byl 
upraven v návaznosti na některé připomínky vlády uvedené ve stanovisku 
vlády k tomuto poslaneckému návrhu zákona. Zásadní připomínka  

Neakceptováno. 

Vyjádření MZe: 
Ministerstvo zemědělství nadále trvá na této připomínce. Předkladatel 
neakceptaci této připomínky nijak nezdůvodnil, návrh na vypořádání proto 

Akceptováno 
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nelze považovat za relevantní podklad dalšího jednání. 
5 MZE K § 29 odst. 6 Č. 717 

První větu tohoto odstavce doporučujeme upravit: „Poskytovatel může 
požadovat splnění dalších požadavků na způsobilost uchazeče, popřípadě 
spoluuchazečů, které souvisí s charakterem a podmínkami vyhlašovaného 
programu. Doporučující připomínka 

Akceptováno   

Vyjádření MZe:  
Přestože byla připomínka ze strany předkladatele akceptována, tak 
v aktualizovaném materiálu nebylo doplnění textu provedeno. 

Akceptováno 

Navržený text doplněn.  

6 MZE K § 30 odst. 1 písm. e) Č. 719 

Zadávací dokumentace by dle tohoto odstavce měla obsahovat „Požadavky 
na cíle projektu, jeho řešení a jeho předpokládané výsledky a na způsob 
ověření jejich dosažení“. Požadujeme vysvětlit (upřesnit), zda požadavky na 
cíle projektu jsou míněny z hlediska struktury přihlášky (tedy přihláška musí 
obsahovat bod „cíle projektu“), nebo zda zadávací dokumentace musí 
obsahovat zadání všech konkrétních cílů jednotlivých návrhů projektů, 
případně se bude jednat o zadání obecnějších cílů podle programu a mini  
mální počet a druhy požadovaných výsledků. Doporučující připomínka  

Neakceptováno 

Vyjádření MZe: 
Přestože se nejedná o zásadní připomínku MZe, tak žádáme o vyjádření 
předkladatele materiálu. 

Vysvětleno. 

Jedná se o strukturu návrhu projektu. 
V dokumentaci soutěže by měl 
poskytovatel vymezit své požadavky 
na příslušnou část návrhu projektu. 
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1 MV Obecně: 

1. S ohledem na rozsáhlé změny celého předloženého materiálu 
požadujeme konání nového mezirezortního připomínkového řízení. 

2. Předložený návrh opětovně nestanoví lhůtu, ve které bude předložen 
návrh první systemizace Ministerstva pro výzkum a vývoj, Grantové 
agentury České republiky a Technologické agentury České republiky, 
ani kdo by měl tento návrh předložit. S ohledem na skutečnost, že 
návrh zakládá vznik těchto úřadů jako úřadů služebních, přičemž 
stanoví postup pro obsazování služebních míst ředitele Grantové 
agentury České republiky a Technologické agentury České republiky 
s přímým odkazem na zákon o státní službě, požadujeme doplnit 
předložený materiál ve smyslu této připomínky.  

3. Nadále požadujeme přeložený návrh doplnit rovněž o úpravu 
delimitace zaměstnanců z Úřadu vlády a převod majetku ve správě 
Úřadu vlády tak, aby byl návrh v souladu s předkládací a důvodovou 
zprávou.  

4. Upozorňujeme, že předložený návrh nijak neupravuje personální 
zajištění fungování Grantové agentury České republiky a 
Technologické agentury České republiky, tedy případnou delimitaci 
dosavadních zaměstnanců stávajících agentur. Doporučujeme tuto 
situaci řešit obdobně jako v případě Agentury pro podnikání a inovace 
(zákon č. 149/2016 Sb., kterým se mění zákona č. 47/2002 Sb., o 
podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969, o 
zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Neakceptováno. 

Po mezirezortním připomínkovém 
řízení proběhlo další připomínkové 
kolo, kdy většina připomínkových 
míst zaslala nejen písemné 
komentáře k původním 
připomínkám, ale připojila i zcela 
nové zásadní připomínky. 
Předkladatel je akceptoval, pokud 
nebyly v rozporu s názory jiných 
připomínkových míst. 

Akceptováno. Doplněno do 
přechodných ustanovení. 

Akceptováno. 

Akceptováno. 

Upraveno obdobně, jako je tomu 
v zákoně č. 149/2016 Sb. 
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 Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

2 MV Připomínka č. 591 k § 24 odst. 3 (nyní § 23 odst. 4):  

Připomínka nebyla akceptována, ačkoliv v tabulce vypořádání připomínek je 
uvedeno, že akceptována byla. Požadujeme vypustit z § 23 odst. 4 písm. d) 
slova: „…a srovnáním cílů programu se stavem v České republice a v 
zahraničí,..“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

3 MV Připomínka č. 600 k § 34 (nyní § 33):  

Tato připomínka nebyla akceptována, ačkoliv v tabulce vypořádání 
připomínek je uvedeno, že akceptována byla. Požadujeme provést úpravu 
obdobně jako je tomu u Technologické agentury České republiky (viz § 33 
odst. 1 poslední věta). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno částečně. 

Navržené formulace byly do § 33 
vloženy. Poslední věta § 33 odst. 1 
se vztahuje výlučně ke specifickému 
případu, kdy TAČR zadává zakázku 
ve výzkumu, vývoji a inovacích pro 
jiného poskytovatele. 

4 MV Připomínka č. 604 k § 44: 

Připomínka byla akceptována, avšak došlo k uvedení nesprávného paragrafu 
zákona č. 2/1969 Sb.. Žádáme o opravu textu v návrhu zákona v § 44 v bodě 
3. a nahradit slova „ V § 7“ slovy „V § 12“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

Opraveno. 

5 MV K § 2 odst. 1 písm. l) a m): 

 Organizační složky státu se dále člení na nižší organizační jednotky, 
které jsou rovněž uchazeči, spoluuchazeči či příjemci podpory ve výzkumu a 

Neakceptováno. 

V souladu s § 7 zákona č. 219/2000 
Sb. jedná za stát vedoucí organizační 
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vývoji. Žádáme doplnění textu o organizační jednotku organizační složky 
státu takto: „uchazečem právnická osoba, fyzická osoba, organizační složka 
státu nebo organizační jednotka organizační složky státu zabývající se 
výzkumem a vývojem…“, „spoluuchazečem právnická osoba, fyzická osoba, 
organizační složka státu nebo organizační jednotka organizační složky státu 
zabývající se výzkumem a vývojem…“. Požadovaná úprava byla v původním 
návrhu zákona zakotvena, avšak v průběhu připomínkového řízení byla 
vypuštěna. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

složky státu či jím pověřený 
zaměstnanec organizační složky 
státu. Za stát tak vždy jedná 
organizační složka nikoli samostatně 
organizační jednotka organizační 
složky. Ačkoli stávající právní 
úprava obsahovala odkazy na 
„organizační jednotky“ považuje 
předkladatel za vhodnější, aby nová 
úprava byla konformní se zákonem 
č. 219/2000 Sb. 

6 MV K § 17 odst. 1: 

V odstavci 1 je stanoveno, že nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se 
výkonnostní smlouva a právní vztahy touto smlouvou založené rozpočtovými 
pravidly a správním řádem. Z § 1 vyplývá, že podpora výzkumu, vývoje a 
inovací je hrazena z veřejných prostředků České republiky. Jedná se tak o 
výkon působnosti v oblasti veřejné správy (§ 1 odst. 1 správního řádu ve 
spojení s jeho odstavcem 2) a není nutné odkazovat na použití správního 
řádu, jelikož ten se použije vždy jako subsidiární právní předpis a odkaz na 
jeho použití je tedy nadbytečný. Aby bylo zřejmé, že se jedná o 
veřejnoprávní smlouvu, doporučujeme znění odstavce 1 lze změnit na: 
„institucionální podpora je poskytována právnickým osobám na základě 
rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace …“.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno částečně. 

Doplněna definice výkonnostní 
smlouvy. 

Nedošlo však ke zrušení odkazu na 
správní řád. Skutečnost, že je 
podpora poskytována z veřejných 
prostředků sama o sobě ještě 
neznamená, že právní akty o 
poskytnutí podpory mají 
veřejnoprávní charakter (viz např. 
stávající právní úprava). Podobně 
např. veřejné zakázky jsou 
financovány z veřejných zdrojů a 
přitom se jedná o soukromoprávní 
formu činnosti veřejné správy, tj. 
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činnost uskutečňovanou 
civilněprávními prostředky.  

7 MV K § 24 odst. 1: 

V odstavci 1 je stanoveno, že poskytovatel s vybraným uchazečem nebo 
uchazeči uzavře smlouvu o poskytnutí účelové podpory. V odstavci 4 je opět 
odkazováno na použití správního řádu. Dle odůvodnění k § 17 odst. 1 
požadujeme odkaz na správní řád vypustit a doplnit odstavec 1 ve znění: 
„poskytovatel s vybraným uchazečem nebo uchazeči uzavře veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí účelové podpory …“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

8 MV K § 27 odst. 2: 

Možnost změny podmínek veřejné soutěže požadujeme v zájmu zachování 
právní jistoty uchazečů vypustit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

9 MV K § 38 (nyní § 37): 

Ministerstvo vnitra uplatnilo zásadní připomínku, jejímž cílem bylo vyjasnit 
vztah ke kontrolnímu řádu (zákon č. 255/2012 Sb.) a zvážit modifikaci § 38 
odst. 1 věty druhé návrhu s ohledem na duplicitu s § 10 odst. 2 a 3 
kontrolního řádu (povinnost k součinnosti). V rámci vypořádání bylo 
zjištěno, že znění návrhu, ani důvodová zpráva se ve smyslu výše uvedených 
připomínek nezměnila. Ministerstvo vnitra se v minulosti setkal se situací, 
kdy řešilo dotaz, zda se na výkon kontroly podle § 13 odst. 1 nynějšího 
zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací použije 

Akceptováno. 

Duplicita s ustanovením § 10 odst. 2 
a 3 odstraněna. 
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kontrolní řád, neboť zákon proces provádění kontroly neupravuje a v případě 
věcných kontrol neodkazuje na kontrolní řád. Z tohoto důvodu bylo z naší 
strany požadováno, aby návrh vyjasnil vztah ke kontrolnímu řádu. Naším 
požadavkem je zabývat se aplikovatelností kontrolního řádu na uvedené 
druhy kontrol alespoň v důvodové zprávě. Kontrolní řád se totiž použije na 
základě principu subsidiarity vždy, aniž by na něj muselo být ve zvláštním 
předpise výslovně odkázáno. V uvedeném případě se jedná o tzv. vnější 
kontrolu, vykonávanou vůči příjemcům podpory (podle § 1 odst. 1 
kontrolního řádu ve spojení s § 13 zákona č. 130/2002 Sb.). 

 Z důvodu předejití výkladovým nejasnostem by bylo vhodné současně 
vysvětlit v důvodové zprávě vztah § 38 odst. 1 věty druhé návrhu, jež stanoví 
povinnost příjemce kontrolu umožnit, k § 10 odst. 2 a 3 kontrolního řádu, jež 
stanoví obecnou povinnost k součinnosti kontrolované osoby a povinné 
osoby [povinnou osobou se ve smyslu kontrolního řádu rozumí dodavatelé a 
odběratelé zboží a služeb kontrolované osoby; srov. definici pojmu povinná 
osoba v § 4 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu]. Konkrétně by bylo vhodné se 
v důvodové zprávě zabývat tím, zda účelem § 38 odst. 1 je nahradit obecnou 
právní úpravu (srov. § 10 odst. 2 a 3 kontrolního řádu) v tom smyslu, že 
povinnost se týká výlučně příjemce podpory a nikoli jiných osob, nebo pouze 
zdůraznit povinnost k součinnosti, která již vyplývá z obecného ustanovení 
(srov. § 10 odst. 2 kontrolního řádu). Předpokládáme, že navrhovatel nemá v 
úmyslu povinnost k součinnosti zúžit pouze na příjemce podpory, tzn. že jeho 
úmyslem je zdůraznit obecnou povinnost k součinnosti u příjemce podpory, 
aniž by použití kontrolního řádu mělo být touto speciální právní normou 
nahrazeno. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Bylo zdůrazněno, že tímto zákonem 
není nahrazen zákon č. 255/2012 Sb. 
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10 MV K § 40 odst. 3: 

Vzhledem k tomu, že dle odstavce 1 budou členy reprezentace aplikovaného 
výzkumu zejména příjemci podpory výzkumu, nepovažujeme z hlediska 
systémového za vhodné, aby poskytovatel s nimi projednával návrhy svých 
koncepcí výzkumu, vývoje a inovací. Z tohoto důvodu požadujeme vypustit 
poslední větu „Poskytovatelé projednávají s reprezentací aplikovaného 
výzkumu návrhy svých koncepcí výzkumu, vývoje a inovací podle § 4 odst. 
2.“.  

V případě, že nebude náš požadavek akceptován, požadujeme do poslední 
věty zapracovat výjimku pro bezpečnostní a obranný výzkum, která by mohla 
být následující podobu: 

„Poskytovatelé, s výjimkou poskytovatelů v oblasti bezpečnostního a 
obranného výzkumu, projednávají s reprezentací aplikovaného výzkumu 
návrhy svých koncepcí výzkumu, vývoje a inovací podle § 4 odst. 2.“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

Doplněna výjimka pro poskytovatele 
v oblasti bezpečnostního a 
obranného výzkumu. 

11 MV K části čtvrté – k § 30 b odst. 1: 

V odstavci 1 je uvedeno, že veřejná výzkumná instituce uvede v žádosti 
o schválení svůj název, identifikační číslo a své sídlo. Náležitosti podání 
stanoví § 37 odst. 2 správního řádu, dle kterého uvede právnická osoba svůj 
název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a adresu sídla. Vzhledem 
k této úpravě ve správním řádu by se jednalo o duplicitu a požadujeme proto 
poslední větu výše uvedeného ustanovení vypustit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 
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1 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

1. Obecná připomínka 

Stejně jako v případě věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a 
inovací, i v případě návrhu zákona nelze považovat řešení komplexního 
problému financování vědy a výzkumu pomocí zřízení nového ministerstva, 
za samozřejmé. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace se věnuje 
(stejně jako předešlý věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a 
inovací) zejména argumentaci ve prospěch prosazení varianty 2, tj. zřízení 
nového ministerstva. Skutečné náklady a přínosy všech zvažovaných variant 
však nehodnotí, ani dostatečně neidentifikuje, kde se nacházejí stávající 
problémy financování vědy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 

Text byl rozšířen a přepracován. 
Návrh zákona reaguje na dříve 
vypracované analýzy a audity, které 
jsou v materiálu uvedeny, včetně 
vybraných citací. Jde o 
mnohastránkové dokumenty a 
statistiky, volně dostupné ve veřejné 
informační síti. Podle názoru 
předkladatele není proto nutné je 
přepisovat do materiálu.  

2 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

2. Obecná připomínka 

I nadále z důvodové zprávy a Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
neplyne, jak bude personálně zajištěn vznik nového ministerstva, respektive 
kolik zaměstnanců z jednotlivých stávajících orgánů (RVVI) a ministerstev 
(MŠMT) by na nový úřad mělo být reálně převedeno. V materiálu je uvedeno 
pouze celkové číslo 157 zaměstnanců. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 

Byl doplněn text určující agendy a 
předpokládaný počet zaměstnanců 
převáděný z Úřadu vlády České 
republiky a z Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

3 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

3. Připomínka k materiálu, § 5 až 7 

Obsazení Vědecké rady by měly kromě představitelů základního 
a aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, tvořit i významné osobnosti 
veřejného života. Jelikož má Vědecká rada sloužit jako nástupkyně Rady 
vlády pro vědu, výzkum a inovace, a měla by být nezávislým 
a reprezentativním expertním orgánem pro oblast vědy, není jasné, proč by 

Akceptováno. 
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součástí tohoto orgánu měly být i osobnosti veřejného života, což je sama o 
sobě velmi vágní kategorie a nedává záruky zachování odbornosti Vědecké 
rady. Dále z hlediska systematiky není zřejmé, proč v části Státní správa 
výzkumu, vývoje a inovací jsou ustanovení právě o Vědecké radě předřazeny 
ustanovením o novém ústředním orgánu státní správy, když Vědecká rada má 
mít roli pouze poradní a doporučující ve vztahu k ostatním aktérům. 

Tato připomínka je zásadní. 

4 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

4. Připomínka k materiálu, § 5 odst. 2 

S ohledem na priority vlády ČR vyjádřené zejména v Programovém 
prohlášení vlády ČR a Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 
2014 – 2020 (schválené usnesením vlády ČR č. 931 ze dne 12. listopadu 
2014) požaduji do návrhu zákona zapracovat opatření za účelem podpory 
vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací. 

Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 
na léta 2016 – 2018 (schválený usnesením vlády ČR ze dne 11. července 
2016 č. 632) obsahuje mj. úkol (č. 10) navrhnout konkrétní řešení, včetně 
změn právní úpravy, nízkého zastoupení žen v rozhodovacích pozicích 
v oblasti vědy a výzkumu. 

K aktivní podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích a odstraňování vertikální genderové segregace ČR vyzývá řada 
mezinárodních organizací a jejich orgánů (mj. Výbor OSN pro odstranění 
diskriminace žen). Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy Rec(2003)3 
k vyrovnané účasti žen a mužů v politických a rozhodovacích procesech 
členským státům doporučuje, aby zajistily vyrovnané zastoupení žen a mužů 

Akceptováno. 
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na pozicích a funkcích, jejichž nominace zajišťuje vláda a další orgány 
veřejné správy. Proces obsazování těchto pozic by měl být dle doporučení 
Rec(2003)3 genderově senzitivní a transparentní.  

Zastoupení žen v rozhodovacích pozicích v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací v ČR zůstává velmi nízké. Ženy tvoří přibližně 30 % z osob 
zaměstnaných ve vědě a výzkumu. Přesto jejich zastoupení mezi osobami, 
které stojí v čele výzkumných, vysokoškolských a dalších institucí výzkumu 
a vývoje, činí pouze 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.  

Požaduji proto do návrhu zákona doplnit tzv. měkká opatření týkající se 
složení příslušných orgánů z hlediska zastoupení žen a mužů. Tato opatření 
mají zejména deklarovat snahu o podporu vyrovnaného zastoupení žen a 
mužů. 

Ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) návrhu zákona požaduje upravit následujícím 
způsobem: „navrhuje ministrovi pro výzkum a vývoj kandidáty do dalších 
orgánů Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České 
republiky. Usiluje přitom o vyrovnané zastoupení žen a mužů v těchto 
orgánech.“  

Tato připomínka je zásadní. 

5 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 

5. Připomínka k materiálu, § 6 odst. 1 

Za účelem podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích v rámci výzkumu, vývoje a inovací požaduji ustanovení § 6 odst. 1 

Akceptováno. 
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a legislativu návrhu zákona upravit následovně: 

„Vědecká rada České republiky má 15 členů, kteří jsou jmenováni do funkce 
z kandidátů navržených reprezentací vysokých škol, Akademií věd České 
republiky a dalšími osobami zabývajícími se výzkumem, vývojem a 
inovacemi tak, aby byl zohledněn požadavek na vyrovnané zastoupení 
žen a mužů a aby byli zastoupeni především představitelé základního a 
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, a dále též významné osobnosti 
veřejného života, a to následovně: 

a) 5 členů vládou na návrh ministra pro výzkum a vývoj, 

b) 5 členů Poslaneckou sněmovnou, 

c) 5 členů Senátem.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

6 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

6. Připomínka k materiálu, § 8 až § 13 

Podřazení GA ČR a TA ČR pod nové ministerstvo se nejeví být jako vhodné 
řešení za situace, kdy by mělo rozdělování prostředků na jednotlivé vědecké 
projekty probíhat nezávisle a apoliticky. V novém uspořádání by přitom obě 
agentury působily jako orgány podřízené ministerstvu, v jejichž čele již 
nebude orgán kolegiální, ale monokratický, a to ředitel. Obě agentury by byly 
navázány na nadřízené ministerstvo i rozpočtově, což z hlediska nezávislého 
rozdělování prostředků na vědu a výzkum nedává dostatečné záruky, že bude 
podpora rozdělována bez ohledu na politické vedení ministerstva. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

O výběru projektů/grantů rozhodují 
kolektivní orgány agentur. 
Nezávislost výběru projektů/grantů 
je zajištěna prostřednictvím 
podmínek, za nichž smí ředitelé 
zasahovat do pořadí žádostí. 

I jiná ministerstva poskytují 
účelovou podporu či řídí podřízené 
organizace, které distribuují veřejné 
prostředky. Není důvod se domnívat, 
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že by právě MVV oproti jiným 
ministerstvům mělo uplatňovat 
nekorektní přístup.  

7 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

7. Připomínka k materiálu, § 10 odst. 2 

Za účelem podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích v rámci výzkumu, vývoje a inovací požaduji ustanovení § 10 odst. 2 
návrhu zákona upravit následovně: 

„Grantová rada Grantové agentury České republiky jako nejvyšší odborný 
poradní orgán poskytovatele 

a) navrhuje řediteli způsob výběru členů dalších odborných poradních 
orgánů a koordinuje jejich činnost, 

b) stanoví pořadí projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji 
a inovacích. 

Grantová rada Grantové agentury České republiky má 5 členů, které 
z kandidátů navržených Vědeckou radou České republiky jmenuje na funkční 
období 4 let ministr pro výzkum a vývoj, přihlíží přitom k požadavku na 
vyrovnané zastoupení žen a mužů.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

8 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

8. Připomínka k materiálu, § 10 odst. 3 

Za účelem podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích v rámci výzkumu, vývoje a inovací požaduji ustanovení § 10 odst. 3 
návrhu zákona upravit následovně: 

Akceptováno. 
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„Vědecká rada Grantové agentury České republiky jako koncepční orgán 
Grantové agentury České republiky zejména navrhuje řediteli Grantové 
agentury České republiky koncepci výzkumu, vývoje a inovací Grantové 
agentury České republiky, strukturu a zaměření dalších odborných poradních 
orgánů, programy a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň Grantové 
agentury České republiky a navrhuje potřebná opatření. Vědecká rada 
Grantové agentury České republiky má 12 členů, které z kandidátů 
navržených Vědeckou radou České republiky jmenuje na funkční období 4 
let ministr pro výzkum a vývoj, přihlíží přitom k požadavku na vyrovnané 
zastoupení žen a mužů.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

9 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

9. Připomínka k materiálu, § 13 odst. 2 

Za účelem podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích v rámci výzkumu, vývoje a inovací požaduji ustanovení § 13 odst. 2 
návrhu zákona upravit následovně: 

„Projektová rada Technologické agentury České republiky jako nejvyšší 
odborný poradní orgán poskytovatele 

a) navrhuje řediteli způsob výběru členů dalších odborných poradních 
orgánů a koordinuje jejich činnost, 

b) stanoví konečné pořadí projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, 
vývoji a inovacích. 

Projektová rada Technologické agentury České republiky má 5 členů, které 
z kandidátů navržených Vědeckou radou České republiky jmenuje na funkční 
období 4 let ministr pro výzkum a vývoj, přihlíží přitom k požadavku na 

Akceptováno. 
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vyrovnané zastoupení žen a mužů.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

10 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

10. Připomínka k materiálu, § 13 odst. 3 

Za účelem podpory vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích 
pozicích v rámci výzkumu, vývoje a inovací požaduji ustanovení § 13 odst. 3 
návrhu zákona upravit následovně: 

„Výzkumná rada Technologické agentury České republiky jako koncepční 
orgán Technologické agentury České republiky zejména navrhuje řediteli 
Technologické agentury České republiky koncepci výzkumu, vývoje a 
inovací Technologické České republiky, strukturu a zaměření dalších 
odborných poradních orgánů, programy a jejich zaměření, vyhodnocuje 
odbornou úroveň Technologické agentury České republiky a navrhuje 
potřebná opatření. Výzkumná rada Technologické agentury České republiky 
má 12 členů, které z kandidátů navržených Vědeckou radou České republiky 
jmenuje na funkční období 4 let ministr pro výzkum a vývoj, přihlíží přitom 
k požadavku na vyrovnané zastoupení žen a mužů.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

11 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

11. Připomínka k materiálu, § 21 odst. 4 písm. c) 

Za účelem podpory rovnosti žen a mužů v oblasti vědy, výzkumu a inovacích 
požaduji do deklaratorního výčtu účelu a podmínek dotace u institucionální 
podpory doplnit odkaz na podporu rovnosti žen a mužů. Konkrétně požaduji 
upravit ustanovení § 21 odst. 4 písm. c) návrhu zákona následovně: 

„úkoly v oblasti podpory rovnosti žen a mužů, spolupráce s uživateli, 

Neakceptováno. 

Podpora rovnosti žen a mužů 
nesouvisí přímo s cíli, které jsou 
sledovány prostřednictvím 
vynakládání prostředků na výzkum, 
vývoj a inovace. 
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v oblasti mezinárodní spolupráce a členství v mezinárodních organizacích,“  

Tato připomínka je zásadní. 

12 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

12. K důvodové zprávě 

V souladu s aktuálně platnými Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů 
regulace (OZ RIA) účinnými od 3. února 2016 nepředstavuje Závěrečná 
zpráva z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) již součást Důvodové zprávy 
(Odůvodnění), ale samostatnou část materiálu. Je tedy nutné materiál 
adekvátně upravit a předložit Důvodovou zprávu a ZZ RIA odděleně. 
Poslední novelizace OZ RIA není reflektována v ZZ RIA na s. 2. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

13 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

13. K důvodové zprávě 

V Důvodové zprávě, resp. ZZ RIA, nejsou vyhodnoceny některé specifické 
dopady, které je třeba v souladu s platným zněním Legislativních pravidel 
vlády a OZ RIA vyhodnocovat. Vyhodnocení těchto dopadů je nutné do 
materiálů doplnit. Analogicky je nutné upravit i Shrnutí ZZ RIA. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínku nelze vypořádat, 
neboť je zcela nekonkrétní.  

Předkladatel některé části doplnil 
anebo přepracoval. Bylo by 
zapotřebí v připomínce identifikovat 
části, které podle názoru 
připomínkového místa mají být 
doplněny. 

14 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

14. K důvodové zprávě 

Čl. 9 odst. 2 písm. a) v kombinaci s čl. 4 odst. 1 písm. f) Legislativních 
pravidel vlády stanoví, že obecná část důvodové zprávy obsahuje zhodnocení 
současného stavu ve vztahu k rovnosti žen a mužů (a zákazu diskriminace), 
přičemž zhodnocení musí obsahovat vysvětlení příčin případných rozdílů, 

Akceptováno 
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očekávaných dopadů či vývoje, s využitím statistických a jiných údajů.  

Důvodová zpráva toto zhodnocení neobsahuje a nenaplňuje náležitosti na 
zhodnocení dopadů ve vztahu k rovnosti žen a mužů ve smyslu 
Legislativních pravidel vlády.   

Požaduji obecnou část důvodové zprávy doplnit o zhodnocení dopadů 
předkládaného materiálu ve vztahu k rovnosti žen a mužů (a zákazu 
diskriminace), za využití relevantních statistických údajů o rovnosti žen a 
mužů v rámci vědy, výzkumu a inovacích, včetně informací o současném 
zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a očekávaném vývoji. 

K hodnocení dopadů materiálu na rovnost žen a mužů doporučujeme využít 
Metodiku hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály 
předkládané vládě ČR (dále jako „Metodika“), kterou vláda ČR svým 
usnesením ze dne 8. července 2015 č. 542 doporučila využívat ve všech 
koncepčních, rozhodovacích a vyhodnocovacích procesech, které mají dopad 
na fyzické osoby. Metodika je dostupná online 
na: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-OPONENTURE.pdf  

Statistické informace navrhuji využít ze statistické ročenky ČSÚ Zaostřeno 
na ženy a muže (https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze) a 
odborných publikací věnujících se genderové rovnosti ve vědě, výzkumu a 
inovacích (zejm. publikace Postavení žen v české vědě vydávané 
Sociologickým ústavem Akademie věd ČR).   

Tato připomínka je zásadní. 

15 Ministr pro lidská 15. Definice problému  Text byl doplněn o přesné citace 
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práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

Předkladatel odkazuje na nedostatky současné právní úpravy spíše než 
na popis stávající situace a definici existujícího problému. Vymezuje 5 
specifických oblastí nedostatků stávajícího stavu. V ZZ RIA absentuje 
doložení současného stavu na základě relevantních dat, analýz, studií, apod. 
Nedostatečná identifikace problému následně problematizuje správné 
vymezení cílů i a návrhů variant řešení a potažmo i přezkumu. Požadujeme 
upravit ve smyslu upřesnění definice existujícího problému ve vztahu ke 
stávajícímu stavu, který má být řešen. 

Tato připomínka je zásadní. 

existujících dokumentů, na které 
se odkazuje.  

16 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

16. Identifikace dotčených subjektů  

Předkladatel pouze vymezil dotčené subjekty. Není však již zřejmé, jakým 
způsobem navrhované řešení bude na tyto subjekty dopadat, což je nutné 
doplnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

17 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

17. Popis cílového stavu  

Popis cílového stavu je málo konkrétní a měl by být navázán na definici 
problému. Z uvedeného nevyplývají konkrétní cíle, jejichž dosažení by mělo 
vést ke změně. Cíle jsou definovány velice obecně ve smyslu koncepčního 
dokumentu, co by se mělo změnit a na co je třeba se do budoucna připravit. 
Absentuje však upřesnění cílů ve smyslu předkládané právní úpravy a 
podoby cílového stavu, jehož má být jejím schválením dosaženo. Cíle by 
měly být mj. specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné a termínované. 
Není rovněž zřejmé, jak bude naplňování uvedených cílů možné konkrétně 
sledovat, což bude následně problematizovat i plánovaný přezkum účinnosti 

Akceptováno 
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regulace po dvou letech od implementace.  

Tato připomínka je zásadní. 

18 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

18. Zhodnocení rizika  

Zhodnocení rizik je třeba rozšířit a upřesnit ve vztahu k problémům 
(nedostatkům). Rizika je nutné vyhodnotit ve vazbě na neřešení problému. 
Rizika je třeba postihnout ve věcných oblastech, a dále uvést i právní rizika. 
Případně je nutné zvážit provedení analýzy rizik a její výsledky následně 
použít při definici cílů.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

19 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

19. Návrh variant řešení Návrh variant řešení neodpovídá celkovému 
zaměření, které je prezentováno do s. 17 ZZ RIA. Varianty řešení jsou 
předkládány ve vztahu k institucionálním úpravám (v podstatě se jedná o 
možné způsoby implementace) – organizace státní správy VaVaI a řízení a 
koordinace systému VaVaI – ve smyslu vytvoření či nevytvoření nového 
ústředního správního úřadu pro VaV, tedy Ministerstva pro výzkum a vývoj. 

Návrh variant řešení je nutné koncipovat ve vztahu k uvedenému problému a 
konkrétním cílům právní úpravy. Varianty se musí soustředit především na 
obsah věcného řešení, ale i na způsob implementace a vynucování. 
U jednotlivých variant absentuje zhodnocení dopadů na dotčené subjekty i to, 
jak se dotčené subjekty k navrhovaným variantám staví. Varianty rovněž 
musejí být popsány tak, aby bylo zřejmé, jak povedou ke stanovenému cíli. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Více variant řešení než ANO a NE 
má pouze hlavní koncepční změna, 
tj. uspořádání státní správy, kde se 
připouští ještě varianta částečné 
změny. Proto jsou varianty uvedeny 
pouze zde. Ostatní úpravy lze 
pojmout pouze jako ANO nebo NE.  
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20 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

20. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant Náklady a přínosy 
jednotlivých variant nejsou vyhodnoceny dostatečně a vyváženě. Nejvíce 
rozpracované jsou u varianty č. 2 (představuje návrh řešení). U varianty č. 1 
není specifikováno (číselně) vyjádření předpokládaných nákladů na 
navrhovanou reorganizaci pro porovnání s náklady ve variantě č. 2. U 
varianty č. 2 se předkladatel rámci hodnocení nákladů a negativ zaměřuje 
pouze na zřízení nového ministerstva, kdežto v rámci hodnocení přínosů 
a kladů posuzuje tuto variantu ve vztahu k v úvodu ZZ RIA identifikovaným 
nedostatkům, což není u nákladů a negativ zohledněno.  

Vyhodnocení nákladů a přínosů dále není provedeno s ohledem na vymezené 
dotčené subjekty. Není rovněž zřejmé, na čem předkladatel uvedené 
informace zakládá a z jakých zdrojů zde vychází (studie, konzultace 
s dotčenými subjekty, statistiky, analýzy, apod.). 

Ze strany předkladatele není dostačujícím způsobem podloženo jeho tvrzení, 
že by varianta č. 1 nebyla dostatečná, což je způsobeno zejména tím, že 
nejsou důsledně zhodnoceny náklady a přínosy této varianty. Varianta č. 2 je 
od počátku koncipována jako v podstatě nejvhodnější řešení. Je tedy nutné 
doplnit argumentaci i důkladnější a přehlednější srovnání nákladů a přínosů 
jednotlivých variant. Zároveň nejsou u jednotlivých variant shrnuty 
ekonomické, sociální a environmentální dopady.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

21 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

21. Návrh řešení – stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího 
řešení Není uvedeno vyhodnocení specifických dopadů dle OZ RIA ve 
vztahu k navrhovanému řešení (dopady na mezinárodní konkurenceschopnost 
ČR, a další). Ve Shrnutí ZZ RIA jsou identifikovány dopady 

Akceptováno 

Vztah k ÚSC je uveden v části 1.2.5. 
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na podnikatelské subjekty či na územní samosprávné celky. Tyto dopady 
však nejsou v samotné ZZ RIA nijak vyhodnocovány a rozebírány. 

Tato připomínka je zásadní. 

22 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

22. Implementace a vynucování V této části je uvedeno, že zákon nabyde 
účinnosti od r. 2017. V bodu 11 Účinnost předkládané Důvodové zprávy je 
účinnost zákona navrhována k 1. 6. 2018. V předkládaném návrhu zákona je 
termín účinnosti stanoven na 1. 1. 2018. Termín předpokládané účinnosti je 
nutné sjednotit v celém materiálu.  

Nejsou zde uvedeny náklady na implementaci a způsob jejich zajištění, ani 
předpokládaný harmonogram implementace. Rovněž absentuje uvedení 
mechanismů pro zajištění dodržování předkládané právní úpravy, nástrojů 
pro odhalování porušení pravidel či sankcí za porušení pravidel. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Datum bylo opraveno na 1. Leden 
2019 v celém materiálu. 

 

Doplněn harmonogram 
implementace. 

23 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

23. Přezkum účinnosti regulace Předkladatel pouze uvádí, že kritériem pro 
posouzení bude míra splnění stanovených cílů, které jsou uvedeny v ZZ RIA. 
V souvislosti s výše uvedenou připomínkou ve vztahu k nejasně 
specifikovaným cílům tak není v podstatě zřejmé, na jakém základě bude 
přezkum v budoucnu probíhat, což ohrožuje jeho samotné provádění i 
vypovídací hodnotu. Je tedy nutné doplnit konkrétní indikátory, které budou 
v rámci přezkumu sledovány. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Bylo doplněno, že úspěšnost 
implementace bude v dalších letech 
posuzována podle změn výkonnosti 
systému VaVaI, především podle 
složeného indikátoru Innovation 
Union Scoreboard a podle jeho 
dílčích indikátorů. 

24 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 

24. Konzultace a zdroje dat Absentuje vyhodnocení průběhu a výsledku 
konzultací. Není zřejmé, zda má navrhované řešení podporu dotčených 
subjektů či nikoliv. Předkladatel nadto uvádí, že řada připomínek 

Akceptováno částečně 

Dosud uvedené zdroje dat byly dále 
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a legislativu z konzultací nebyla v materiálu zohledněna, neboť byla v rozporu se záměry 
předkladatele, ale více toto nerozvádí. Z hlediska větší transparentnosti se 
doporučuje také konkretizovat uvedené zdroje dat.  

Tato připomínka je zásadní. 

doplněny. 

25 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

25. Připomínka k materiálu, § 15 

Smysl ustanovení odstavce 6 je nejasný, neboť postačují vládou schválené 
lhůty pro přípravu zákona o státním rozpočtu a ministerstvu nic nebrání 
předložit návrh výše výdajů vládě i dříve, shledá-li to potřebným. Nezdá se 
proto být důvodným, aby tato povinnost byla uložena ministerstvu zákonem. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Ministerstvo má navrhovat výdaje 
státního rozpočtu na celý VVI, 
nikoli pouze výdaje své rozpočtové 
kapitoly, proto je zapotřebí, aby tato 
povinnost byla uložena ministerstvu 
zákonem a aby byla splněna před 
tím, než začne příprava návrhu 
zákona o státním rozpočtu pod 
vedením ministerstva financí. 

26 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

26. Připomínka k materiálu, § 19 

Odstavec 10 je nutno vypustit, neboť je v rozporu se zásadou, že každý může 
činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 
neukládá (čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 3 Listiny 
základních práv a svobod), když z předmětného ustanovení v rozporu s čl. 79 
odst. 3 Ústavy České republiky („Ministerstva, jiné správní úřady a orgány 
územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní 
předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny“) vyplývá, že prováděcím 
právním předpisem mají být upravena procesní pravidla týkající se zápisu 
výzkumné organizace do seznamu výzkumných organizací. V této souvislosti 
se uvádí, že tento právní názor je závěrem jednání pracovní komise 

Akceptováno jinak. 

Celý § 19 byl vypuštěn.  
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Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – pro správní právo č. 1, která se 
na svém zasedání dne 10. dubna 2017 zabývala návrhem nařízení vlády o 
zápisu do seznamu výzkumných organizací, který byl připraven na základě 
identického ustanovení, uvedeného v § 33a odst. 10 zákona 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. 
Není ostatně jasné, jaký má být smysl prováděcího právního předpisu, když 
s výjimkou obsahu sbírky listin jsou patrně již v současném návrhu § 19 
obsaženy veškeré nezbytné náležitosti pro zápis do seznamu výzkumných 
organizací.  

V návaznosti na shora uvedené je třeba v § 42 vypustit odstavec 2 a zrušit 
označení odstavce 1. 

Tato připomínka je zásadní. 

27 Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

Doporučující připomínky legislativně-technické povahy 

1. Doporučuji provést kontrolu souladu materiálu s formálními požadavky 
kladenými na návrh zákona dle Legislativních pravidel vlády. Předkladatel 
například nestandardně používá tučné písmo v některých částech návrhu 
zákona, přičemž tučné písmo je dle Legislativních pravidel vlády vyhrazeno 
pro označení nadpisu (nikoli pro označení např. definic či pro zvýraznění 
názvů koncepčních dokumentů). 

2. Ustanovení formulovat tak, aby měla normativní povahu (srov. např. § 4 
odst. 1 – „Národní politika … je dokument schvalovaný vládou, který 
obsahuje na období 7 let základní cíle podpory …“). 

Akceptováno. 
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3. V definicích pojmů nepoužívat obrat „se rozumí“ a zejména neuvádět 
pravidla, která do definic nepatří (např. § 2 písm. p) část věty za středníkem, 
§ 2 písm. w) bod 2 část věty za slovy „nehmotného majetku,“). 

4. V odkazech na poznámku pod čarou a číslech poznámek pod čarou užívat 
půlkulaté závorky. 

5. V souladu s čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády by v paragrafu 
zpravidla nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců, jinak je třeba v zájmu 
přehlednosti dát přednost rozdělení právní úpravy téže věci na více paragrafů 
či článků (srov. např. § 25, § 29, § 32, § 36 návrhu zákona). 

6. Na konci některých ustanovení (např. § 7 odst. 4, § 24 odst. 4) je uvedena 
na samostatném řádku věta poslední. V těchto případech je třeba ustanovení 
formulovat tak, aby tato věta byla označena jako samostatný odstavec. 

1 MMR Nevypořádaná zásadní připomínka č. 269: 

Rozumíme potřebě vytvořit ve společnosti podmínky pro zvýšení kvality 
a konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje v České republice. 
Neshledáváme ale dostatečně relevantní důvod pro zřízení zcela nového 
Ministerstva pro výzkum a vývoj (§ 7 předmětného návrhu zákona). Jsme 
toho názoru, že zřízením nového ministerstva by došlo pouze k nárůstu 
byrokratického aparátu a také k citelným zásahům do výdajové stránky 
státního rozpočtu. 

Pokud je záměrem předkladatele vytvoření nové kapacity státní správy 
a administrativní podpory koordinace a řízení výzkumu, vývoje a inovací, lze 
cíle dosáhnout např. rozšířením kompetencí některého již existujícího 
ministerstva, případně jiného správního úřadu. Tato varianta by nebyla tolik 

Neakceptováno. 

Koncepce návrhu zákona byla 
schválena vládou při schválení 
věcného záměru návrhu zákona. 
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finančně náročná, avšak ne méně efektivní ve svém výsledku.  

Když si položíme otázku, jak vypadá situace v ostatních zemích V4, dojdeme 
k následujícím zjištěním. Na Slovensku existuje Ministerstvo školství, vědy, 
výzkumu a sportu, v Polsku mají Ministerstvo vědy a vysokého školství a 
v Maďarsku pod Ministerstvo hospodářství spadá Národní úřad výzkumu, 
vývoje a inovací.  

Žádná ze zemí V4 tedy nemá samostatné Ministerstvo pro výzkum a vývoj.  

Tato připomínka je zásadní.  

2 MMR Č. 270 

Jedním z cílů předloženého paragrafového znění zákona o podpoře výzkumu, 
vývoje a inovací (VVI) má být centralizace financování VVI a odstranění 
jeho fragmentace. Co do financování by tento cíl sice mohl být naplněn, ale 
co do řízení se systém téměř nezmění. Nové ministerstvo fakticky přebírá 
většinu kompetencí nynější Rady vlády pro VVI a podřizuje TAČR a GAČR 
ministerstvu. Počet poskytovatelů podpory nejen že zůstane v podstatě stejný, 
ale ještě se zvýší o nové ministerstvo, pokud toto převezme některé 
kompetence z MŠMT (např. v oblasti mezinárodní podpory výzkumu a 
vývoje). Navíc není jasné, zda TAČR a GAČR budou dále vystupovat jako 
poskytovatelé podpory či zda poskytovatelem podpory v programech těchto 
agentur bude pouze ministerstvo. Požadujeme vyjasnit. 

Tato připomínka je zásadní.  

Vypořádání:  

Připomínka vychází z představy, že celou státní správu VaVaI lze 

Vysvětleno. 
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centralizovat do rukou velmi omezeného počtu poskytovatelů. Zřízením 
MVV a podřízením obou agentur tomuto ministerstvu se soustředí podstatná 
část účelové podpory do jednoho ministerstva (zbylou část účelové podpory 
je účelné ponechat rezortním ministerstvům pro zajištění specializovaného 
výzkumu pro potřeby uživatelů v těchto rezortech). Převedením agendy 
výzkumných infrastruktur a mezinárodní spolupráce dojde k další 
koncentraci. Ale představa, že MVV bude poskytovat např. institucionální 
podporu výzkumným organizacím, jejichž zřizovatelem je jiné ministerstvo, 
se ukázala jako krajně nevhodná již krátce po reformě VaVaI z roku 2009, po 
které zřizovatelé ztratili prakticky jakoukoliv možnost své výzkumné 
organizace řídit. 

MMR akceptuje vysvětlení, avšak pojetí uvedené v zákoně stále nepovažuje 
za správné. Chápeme však, že by to znamenalo rozbourání celého konceptu 
zákona. 

3 MMR č. 271 
Obecně návrh zákona předpokládá, že do jím upravované oblasti budou 
rovněž zahrnuty projekty financované z rozpočtu EU, tedy i projekty v rámci 
ESI fondů (dále ESIF).  
Poskytování podpory z ESIF vykazuje oproti podpoře poskytované na 
národní úrovni výrazné rozdíly, vyplývající z procesů nastavených na úrovni 
práva EU a Evropské komise. Na národní úrovni jsou veškeré projekty 
poskytované z ESIF podřízeny pravidlům tzv. Jednotného metodického 
prostředí (dále jen JMP), upřesňující pravidla a podmínky pro realizaci 
projektu spolufinancovaných z ESIF. Zákon tuto situaci nereflektuje a 
nezohledňuje a zavádí v některých případech příliš podrobné a konkrétní 
procesy, které by fakticky znemožnily spolufinancování některých projektů z 
ESIF. 

Akceptováno částečně. 

Ve vztahu k výdajům na výzkum, 
vývoj a inovace, které by měly být 
spolufinancovány z rozpočtu EU 
nezavádí návrh zákona žádná 
podrobnější pravidla, která by mohla 
kolidovat s Jednotným metodickým 
prostředím či dokonce s předpisy 
EU. Ve vztahu k této kategorii 
výdajů na výzkum, vývoj a inovace 
návrh zákona pouze stanoví, že tyto 
výdaje jsou financovány v rámci 
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Konkrétní rozpory identifikuje MMR-NOK například v uváděných 
soutěžních a hodnoticích lhůtách, v procesu hodnocení nebo vykazování a 
hodnocení způsobilosti výdajů. 
Požadujeme tedy zestručnění procesní úpravy a zohlednění nastavených 
procesů administrace projektů spolufinancovaných z ESIF, jakož i provázání 
na příslušnou existující právní úpravu ČR a EU. Systém administrace 
projektů spolufinancovaných z ESIF prošel auditem a není možné jej nyní 
měnit, neboť by tyto změny měly vliv na Dohodu o partnerství a programy v 
programovém období 2014-2020. V případě, že má navrhovaná úprava dopad 
na poskytování podpory z ESIF, považujeme za zásadní, aby gestor návrhu 
zákona před jeho předložením do legislativního procesu vyvolal k této věci 
jednání, a vnímáme jako problematické, že věc nebyla předjednána s 
poskytovateli dotací z ESIF.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vypořádání: 

Akceptováno . 

MMR nepovažuje zásadní připomínku za vypořádanou. Žádáme o vysvětlení, 
jakým způsobem bylo v textu návrhu zákona zohledněno. 

institucionální podpory (§ 17 odst. 1 
písm. e) a že jsou poskytovány 
formou dotace na základě 
rozhodnutí (§ 17 odst. 2). Návrh 
zákona ve vztahu k této kategorii 
výdajů nestanoví nic jiného, než co 
je již uvedeno v § 14 rozpočtových 
pravidel. 

Podrobná pravidla stanovená 
návrhem zákona pro oblast účelové 
podpory se na tyto výdaje nepoužijí, 
neboť výdaje budou poskytovány 
v rámci institucionální podpory.  

4 MMR K § 2: č. 272 

Požadujeme sjednocení některých definic s definicemi v rámci již existující 
legislativy ČR a žádáme o vypuštění pojmů již zavedených jinými zákony 
ČR nebo EU, viz např. poskytovatel, uchazeč namísto žadatel atd. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vypořádání: 

Vysvětleno. 

Definice poskytovatele byla 
významně modifikována. Nyní je 
okruh poskytovatelů redukován na 
organizační složky státu. Na územní 
samosprávné celky se postupy dle 
zákona (tj. vč. poskytování podpory) 
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Akceptováno 

MMR nepovažuje zásadní připomínku za vypořádanou. Žádáme o vysvětlení, 
některé definice byly ponechány v textu návrhu. 

aplikují přiměřeně. Navržená 
definice je tak plně v souladu s § 14 
odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. a 
v souladu se zákonem č. 250/2000  
Sb. 

Nadále byl ponechán termín 
„uchazeč“ oproti termínu „žadatel“. 
Důvodem je skutečnost, že pro 
podporu výzkumu, vývoje a inovací 
existuje specifická právní úprava již 
celou řadu let. Specifická 
terminologie je tak již v rámci 
implementační struktury podpor na 
VVI dlouhodobě užívána.   

5 MMR K § 2 písm. r): č. 273 

Definice termínu veřejná zakázka ve výzkumu, vývoji a inovacích ve vztahu 
k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 
není jednoznačná a dle našeho názoru nesprávně používá definiční 
terminologii ZZVZ, což v praxi může reálně zapříčinit nesprávný postup při 
zadávání veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích a tím i případné 
porušení jak ZZVZ, tak i zákona dle návrhu. S ohledem na uvedené tudíž 
požadujeme upravit definici termínu veřejná zakázka ve výzkumu, vývoji a 
inovacích tak, aby odpovídala cíli předkladatele.  
Jelikož však z předmětné definice není zřetelný její smysl, navrhujeme 
projednání konkrétního znění definice veřejné zakázky (ve výzkumu, vývoji 
a inovacích) při jednání s předkladatelem v rámci vypořádání této 
připomínky. 

Akceptováno. 

Speciální definice veřejné zakázky 
zrušena. Nadále je odkazováno 
toliko na zadávací řízení dle ZZVZ. 
V závěru zadávacího řízení nadále 
nebude uzavírána smlouva o 
poskytnutí podpory, ale tradiční 
smlouva civilní na realizaci veřejné 
zakázky. 
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U § 2 písm. r) bodu 1 jsme toho názoru, že veřejná zakázka ve výzkumu, 
vývoji a inovacích by neměla být zadána zadavatelem příjemci. Příjemce 
v návrhu předkladatel definuje jakožto uchazeče, v jehož prospěch bylo o 
poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto a s nímž je uzavřena 
smlouva o poskytnutí podpory nebo vydáno rozhodnutí. Z kontextu návrhu 
předmětného ustanovení tak vyplývá, že k zadání veřejné zakázky ve 
výzkumu, vývoji a inovacích dojde ze strany zadavatele podle zákona o 
zadávání veřejných zakázek sobě samému, jelikož zadavatel by měl být i dle 
návrhu příjemcem.  

Bod 2 v § 2 písm. r) by neměl být definován jako veřejná zakázka ve 
výzkumu, vývoji a inovacích realizovaná na základě smlouvy o poskytnutí 
podpory. Namísto termínu „realizovaná“ se jeví jako vhodnější použití 
termínu „hrazená“, kdy realizace má význam faktického plnění a nikoliv 
vynaložení prostředků, což jak předpokládáme bylo úmyslem předkladatele 
návrhu, tj. že úmyslem byla regulace smluv o poskytnutí podpory, na které 
jsou vynakládány finanční prostředky pro realizaci veřejných zakázek (ve 
výzkumu, vývoji a inovacích). 

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Vypořádání: 

Akceptováno  

MMR nesouhlasí se způsobem vypořádáním zásadní připomínky, které 
neodpovídá uplatněné připomínce. 

6 MMR č. 274 

K § 2 písm. o) a p), § 3 odst. 3 písm. b) bod 2, § 11 odst. 3 písm. c), § 14 

Akceptováno. 
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odst. 1 písm. c), § 24 odst. 3 písm. c), § 25 odst. 1 písm. b), § 25 odst. 5 a 
7, § 27 odst. 3 a 5, § 34 odst. 1, 2 a 3 a § 41: 

V uvedených ustanoveních je dle našeho názoru nesprávně zaměňován 
termín „veřejná zakázka podle zvláštního právního předpisu“ za „veřejná 
zakázka“ a naopak.  
Požadujeme důsledně sjednotit používání termínu veřejná zakázka (ve 
výzkumu, vývoji a inovacích) a její nezaměňování s veřejnou zakázkou podle 
ZZVZ. V některých shora uvedených případech není jasné, jak má být podle 
návrhu postupováno (někdy se jedná o odkaz na postup pouze podle návrhu a 
někdy na postup podle ZZVZ, přičemž z kontextu návrhu plyne, že by se 
naopak mělo jednat o postup podle návrhu), což v praxi povede k porušování 
obou dotčených právních předpisů.  
Tato připomínka je zásadní.  

Vypořádání: 

Akceptováno   

MMR nesouhlasí se způsobem vypořádáním zásadní připomínky, které 
neodpovídá uplatněné připomínce. 

Upraveno. 

7 MMR K § 3 odst. 2 písm. e), § 17 odst. 2 písm. e): Č. 275 

Administrace projektů spolufinancovaných z ESIF je podřízena pravidlům, 
vyplývajícím z práva EU, ČR a JMP. Není proto možné výdaje na tyto 
projekty realizovat v rámci nastavených pravidel tzv. institucionální podpory, 
která neodpovídá pravidlům pro financování z ESIF. Požadujeme vypuštění 
této úpravy nebo zohlednění tohoto faktu. Viz obecná připomínka č. 3. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Viz výše k připomínce 271. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



51 
 

Vypořádání: 

Neakceptováno   

Zařazením výdajů na spolufinancování nejsou uvedené skutečnosti vůbec 
dotčeny. 

MMR nepovažuje zásadní připomínku za vypořádanou. Domníváme se, že 
navrhovanou právní úpravu je nutné provázat zejména s úpravou na úrovni 
EU a nastavením Jednotného metodického prostředí. 

8 MMR K § 14 odst. 4: č. 279 

Odpovědnost MPO za podporu inovací by měla být upřesněna, protože MPO 
podporuje pouze inovace v průmyslu, resp. v podnikatelském sektoru. 
Inovace se týkají i mnoha dalších resortů (školství, sociální začleňování, 
doprava, zemědělství, veřejná správa aj.). Domníváme se, že problematika 
inovací není v návrhu zákona dobře a komplexně zpracována. Tříštění gescí 
celého systému na „(vědu), výzkum a vývoj“ a „inovace“ může mít negativní 
dopad na propojování výzkumného sektoru s aplikační sférou a sbližování 
směrů výzkumu a vývoje s potřebami nejen podniků, ale i dalších uživatelů 
výsledků VaV. Požadujeme upřesnit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vypořádání: 

Vysvětleno 

Domníváme se, že inovace v průmyslu a službách náleží především do 
rezortu MPO. Proto je MPO navrženo jako rezort zodpovědný za podporu 

Vysvětleno. 
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inovací. Propojení je zajištěno na úrovni národní politiky VaVaI.  

MMR souhlasí s vypořádáním (i když podle našeho názoru to v praxi takto 
rozhodně fungovat nebude). 

9 MMR K hlavě V (§ 23 a násl.): č. 281 

Požadujeme navázání navrhované úpravy na existující úpravu v zákoně č. 
218/2000 Sb., resp. 250/2000 Sb., a neupravovat poskytování podpory v 
oblasti výzkumu odlišně ve zvláštní úpravě. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vypořádání: 

Akceptováno   

Smlouva o poskytnutí podpory byla podřízena režimu dohod o poskytnutí 
dotace dle rozpočtových pravidel. 

MMR nepovažuje zásadní připomínku za vypořádanou. Žádáme o vysvětlení 
– podle velkých rozpočtových pravidel jsou dotace poskytovány 
rozhodnutím. 

Vysvětleno. 

Ustanovení § 17 zákona č. 218/2000 
Sb. stanoví: „ Dotace nebo návratné 
finanční výpomoci mohou být 
poskytovány na základě dohod 
uzavíraných mezi poskytovatelem a 
žadatelem (dále jen "dohoda"), 
stanoví-li tak zvláštní zákon. 
Zvláštní zákon vždy také stanoví 
náležitosti takových dohod.“. 

Takovým zvláštním ustanovením je 
právě § 24 návrhu zákona. 
S výjimkou výslovných odchylek 
stanovených v návrhu zákona se 
v ostatním na účelovou podporu 
uplatní ustanovení rozpočtových 
pravidel. 

10 MMR K § 25: č. 282 

Požadujeme vypuštění využívání smluv dle občanského zákoníku pro účely 
poskytování dotací. Poskytování dotací je poskytováním veřejných 
prostředků a jako takový má tento vztah veřejnoprávní charakter. Vhodným 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání připomínky č. 281. 

Ustanovení § 24 odst. 11 (dříve § 25 
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nástrojem je proto buď vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo 
veřejnoprávní smlouva dle části páté správního řádu. 

Ustanovení § 25 odst. 12 požadujeme vypustit. Ustanovení je nadbytečné a 
není vyjasněn jeho vztah k zákonu č. 82/1998 Sb. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vypořádání: 

Akceptováno   

MMR nepovažuje zásadní připomínku za vypořádanou. Dotace poskytované 
dle zákona č. 218/2000 Sb. jsou poskytovány rozhodnutím, nikoli smlouvou. 
Kromě toho nebyla vypořádána připomínka ve vztahu k ustanovení odst. 12 
ve vazbě na zákon č. 82/1998 Sb. 

odst. 12) vypuštěno. 

11 MMR K § 26 odst. 1: č. 283 

Požadujeme vypuštění tohoto ustanovení. Vytváří prostor pro příliš široké 
správní uvážení poskytovatele dotace. Způsobilost výdajů, podmínky pro 
jejich proplacení a práva a povinnosti příjemce jsou definovány v rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, smlouvě o poskytnutí dotace nebo příslušném 
veřejnoprávním aktu, a uvedení tohoto ustanovení je nadbytečné a zavádějící. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vypořádání: 

Neakceptováno 

MMR nepovažuje zásadní připomínku za vypořádanou. Požadujeme blíže 

Akceptováno částečně. 
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vysvětlit. 

12 MMR K § 28 až 33 (hlava V, díl III): č. 284 
Obecně v předkládaném návrhu požadujeme vypuštění využívání institutu 
tzv. veřejné soutěže podle občanského zákoníku. Poskytování dotací je 
výkonem veřejné správy a jako takové musí být řízeno pravidly veřejného 
práva. Odpovídajícím institutem je řízení o inovačním partnerství nebo řízení 
se soutěžním dialogem dle ZZVZ. 

Požadujeme vypuštění dílu III nebo jeho navázání na ZZVZ. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vypořádání: 

Akceptováno jinak 

Výběr projektů může být uskutečněn formou veřejné soutěže nebo formou 
zadávacích řízení. Obě procedury mají charakter procedur 
soukromoprávních. Zadávací řízení není výkonem veřejné moci, jde o 
proceduru směřující k uzavření civilní smlouvy. 

Veřejnoprávní charakter dotací byl promítnut do právního režimu smluv o 
poskytnutí podpory. 

MMR nepovažuje zásadní připomínku za vypořádanou.  

Zadávací řízení je rozhodováním o veřejných prostředcích a jako takové 
spadá minimálně zčásti do oblasti veřejného práva (právo veřejných 
zakázek má smíšenou povahu).  

Nicméně rozdělování veřejných prostředků je otázkou veřejného práva a 

Neakceptováno. 

Předkladatel do určité míry souhlasí 
se stanoviskem připomínkového 
místa. Ryze veřejnoprávním 
institutem, který by mohl být použit 
pro výběr projektů je řízení o výběru 
žádosti dle § 146 správního řádu. 
Tento institut však za současného 
stavu nelze využít, neboť by to vedlo 
k zablokování rozhodovacích 
procedur a zastavení poskytování 
podpor (např. jediné odvolání 
neúspěšného uchazeče by 
znemožnilo poskytnout podporu 
všem ostatním uchazečům). 

V současné době nebyla dosud 
schválena novela rozpočtových 
pravidel navržená Ministerstvem 
financí, která zakotvuje odchylky od 
správního řádu a která by měla 
umožnit rozhodovat o dotacích ve 
správním řízení, aniž by tím došlo ke 
kolapsu celého systému. 

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji 
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jako takové na ně není vhodné používat čistě soukromoprávní instituty 
(zejména s ohledem na případnou možnost využití opravných 
prostředků). 

a inovacích je tradičním institutem, 
který se v oblasti podpor na VVI 
osvědčil a se kterým jsou dobře 
obeznámeni jak poskytovatelé, tak i 
příjemci. Z těchto důvodů nehodlá 
předkladatel od institutu veřejné 
soutěže ve výzkumu, vývoji a 
inovacích upustit. 

13 MMR K § 30: č. 285 

Termín zadávací dokumentace podle § 30 návrhu požadujeme nahradit jiným 
termínem, například dokumentací o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a 
inovacích, jelikož termín zadávací dokumentace je již používán v ZZVZ a 
použití stejného pojmu může vést k neodůvodněnému porušování obou 
dotčených právních předpisů.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vypořádání: 

Akceptováno   

MMR nepovažuje zásadní připomínku za vypořádanou. Žádáme o 
vysvětlení, některé definice byly ponechány v textu návrhu. Vypořádání 
připomínky neodpovídá uplatněné připomínce. 

Akceptováno. 

V těch ustanovení, ve kterých byla 
dokumentace veřejné soutěže 
nepřesně označena jako „zadávací 
dokumentace“ došlo k opravě 
terminologie. 

14 MMR  K hlavě VIII (§ 38 a násl.): č. 286 

Požadujeme vyjasnění vztahu upravené kontroly vůči kontrolám dle 
existujících právních předpisů, zejména kontrol, prováděných dle 

Vysvětleno. 

Návrh zákona nezavádí nový 
kontrolní mechanismus, který by 
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rozpočtových pravidel, čl. 125 nařízení 1303/2013, zákona o kontrole apod. 
Není zřejmé, zda se jedná o zavedení nového typu kontroly, nebo rozšíření 
kontrol již existujících. 

Tato připomínka je zásadní.  

Vypořádání: 

Akceptováno jinak   

MMR nepovažuje zásadní připomínku za vypořádanou. Žádáme o 
vysvětlení, jakým způsobem byla připomínka vypořádána. 

existoval paralelně vedle kontrol 
prováděných dle zákona o kontrole. 
Návrh zákona ukládá povinnost 
kontroly provádět a stanoví 
povinnou minimální periodicitu a 
rozsah kontrol. Tyto kontroly budou 
vykonávány dle pravidel 
stanovených zákonem o kontrole a 
zákonem o finanční kontrole ve 
veřejné správě. Tyto procesní 
předpisy však zakotvují pravomoc 
(právo) nikoli povinnost kontroly 
provádět a nestanoví povinnou 
periodicitu a povinný minimální 
rozsah kontrol. 

15 MMR  v návaznosti na dnešní jednání níže zasíláme „pracovní návrh“ změny 
formulace ustanovení § 26 odst. 3 návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje 
a inovací a dále pak doplnění odstavce dalšího do předmětného ustanovení.  

(3) V případě, že je ve výzkumném projektu plánováno pořízení dodávek, 
služeb nebo stavebních prací, specifikuje příjemce nebo další účastník jejich 
předmět, dodavatele a uvede jejich cenu, včetně případných podmínek pro 
změnu jejich ceny. 

(4) Odstavec 3 se nepoužije, pokud je příjemce nebo další účastník povinen 
pořídit dodávky, služby nebo stavební práce v zadávacím řízení podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek; to neplatí v případě použití jednacího řízení 
bez uveřejnění podle § 64 písm. a) nebo § 162 odst. 3 zákona o zadávání 

Akceptováno. 

Navržené formulace převzaty 
v doslovném znění. 
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veřejných zakázek.  

Náš návrh § 26 odst. 3 stanoví základní pravidlo, že příjemce nebo další 
účastník ve výzkumném projektu je povinen přesně specifikovat dodávky, 
služby nebo stavební práce, které hodlá pořídit. Tato povinnost by byla 
generálně stanovena všem příjemcům. Pokud by však příjemce byl 
zadavatelem veřejné zakázky, bude muset postupovat podle pravidel zákona 
o zadávání veřejných zakázek. Ten mu (i) buď ukládá povinnost provést 
běžné zadávací řízení (v tom případě nemůže být dodavatel, ani cena plnění 
specifikována předem), (ii) nebo mu dává možnost použít výjimku nebo 
jednací řízení bez uveřejnění (v tom případě, by příjemce dodavatele a cenu 
specifikoval stejně jako ostatní příjemci, kteří zadavateli nejsou).   

Dále jsme v odstavci 3 oproti současnému stavu doplnili povinnost 
identifikace dodavatele, od kterého bude plnění pořizováno, neboť 
předpokládáme, že pokud příjemce nebo další účastník zná již přesnou cenu, 
zná také dodavatele daného plnění. Tato úprava není nezbytná, ale zdála se 
nám vhodná.  

16 MMR V reakci na Váši  informaci ve věci vypořádání připomínek MMR k  Návrhu 
zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací sdělujeme za náš útvar tj. 
odbor regionální politiky MMR , že považujeme Vaše vypořádání našich 
připomínek ( č. 277 a 278 ) za dostatečné.     

Akceptováno 

1 MK V návaznosti na ústní projednání vypořádání připomínek k materiálu „Návrh 
zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací“ dne 29. června 2017 
 a  závěrečnou dohodu účastníků jednání, že v termínu do  14. 7. 2017 zašlou 
elektronicky své připomínky, MK tyto připomínky (v dohodnutém formátu 
v korekčním režimu s komentáři) předává. 

Akceptováno částečně. 
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2 MK Ministerstvo kultury (MK) po předložení materiálu „Vypořádání 
připomínek k materiálu s názvem Návrh zákona o podpoře výzkumu, 
vývoje a inovací a o změně některých souvisejících zákonů“ konstatuje, že 
původní materiál po vypořádání 1079 připomínek doznal tolika změn, že se 
jedná o zcela odlišný - nový materiál, který je nutno předložit k novému 
meziresortnímu připomínkovému řízení (MPŘ). To, že předkladatel dne 26. 
6. 2017 zaslal v rámci vypořádání MPŘ materiál, který obsahuje zcela nové 
pasáže (HLAVA X – Reprezentace aplikovaného výzkumu), a naopak 
některé zcela vypouští (§ 19 Seznam výzkumných organizací) či zásadním 
způsobem mění (§ 2 písm. x – způsobilé náklady ….) bez toho, aby se 
k těmto změnám vyjádřila všechna příslušná připomínková místa, je 
bezprecedentním nepřijatelným postupem v přímém rozporu s Legislativními 
pravidly vlády (viz čl. 5 odst. 12 „Dojde-li na základě výsledků 
připomínkového řízení k podstatné změně obsahu věcného záměru, zašle 
orgán, který jej vypracoval, věcný záměr znovu k připomínkám“,  čl. 8 odst. 
6 uvádí „Pro sdělení připomínek k návrhu zákona, jejich projednání a pro 
dopracování návrhu zákona na základě výsledků připomínkového řízení, 
včetně součinnosti jiného ústředního orgánu státní správy s koordinujícím 
úřadem, se použije obdobně čl. 5 odst. 5 až 10 a 12). Navíc vyjádření se k tak 
zásadnímu a zcela odlišnému materiálu v termínu tří pracovních dnů je zcela 
nepřijatelné. O důvodech tohoto postupu a výše uvedených zásadních 
změnách předkládaného materiálu lze pouze spekulovat. 

Neakceptováno. 

Čl. 5 odst. 12 se týká projednání 
věcného záměru zákona, nikoli 
návrhu zákona. Po provedení 
opakovaného vypořádání na 
pracovní úrovni bylo rozhodnuto o 
předložení návrhu zákona vládě. 

3 MK V předloženém materiálu jsou navíc uvedeny nepravdivé údaje, např. v 
připomínce MK č. 248 byl vznesen požadavek: v § 2 vymezit pojem 
„výkonnostní smlouva“. Předkladatel materiálu v tabulce uvedl 
„Akceptováno jinak; Obsah výkonnostní smlouvy je vymezen v § 20 odst. 
5“, což není pravdou, neboť ustanovení § 20 odst. 5 uvádí:  
„Ministerstvo poskytuje institucionální podporu na mezinárodní spolupráci 

Akceptováno. 

Doplněna definice výkonnostní 
smlouvy a její povinné náležitosti. 
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podle § 3 odst. 2 písm. d)  
a) bodu 1 a 2 prostřednictvím toho orgánu či organizace, které Českou 
republiku zastupují, 
b) bodu 3 na základě žádosti, kterou předloží poskytovateli uchazeč, 
vybraný v souladu s pravidly příslušného programu mezinárodní spolupráce 
ve výzkumu a vývoji“.  
Původní materiál odst. 5 § 20 vůbec neobsahoval. MK na zásadní 
připomínce proto trvá a požaduje vymezení pojmu „výkonnostní 
smlouva“ v rámci § 2 – definici a základní parametry obsahu smlouvy 
podobně jako je uvedeno v 

4 MK § 24. 
MK zásadně nesouhlasí s vypuštěním ustanovení § 19 „Seznam 
výzkumných organizací. Tento nepřijatelný a nelogický krok navíc 
předkladatel nijak nevysvětlil v samotném vypořádání. Skutečnost, že se 
tento § vypouští vůbec nezmínil. Ostatně důvodová zpráva ani v jiných 
případech neuvádí ve Zvláštní části zdůvodnění znění jednotlivých částí 
zákona, jedná se v mnoha případech pouze o konstatování nikoli vysvětlení, 
např. § 33 odst. 6, cit.: „K výsledkům výzkumu financovaného v plné výši z 
veřejných prostředků umožní příjemce organizačním složkám státu a 
územním samosprávným celkům bezplatný přístup“, v některých případech 
pak zdůvodnění postrádá smysl a logiku např. k § 2 písm. x) a y), cit.: 

Neakceptováno. 

Předkladatel se ztotožnil 
s připomínkou jiných 
připomínkových míst (zejm. 
MŠMT), že vedení Seznamu 
výzkumných organizací je 
redundantní praxí. Poskytovatel 
podpory je v návaznosti na přímo 
aplikovatelné předpisy EU plně 
zodpovědný za to, že příjemce 
podporovaný jakožto výzkumná 
organizace naplňuje její kritéria 
v době, resp. po celou dobu, 
poskytování podpory, a to ve vztahu 
ke konkrétní poskytované podpoře, 
kterou čerpá určitá konkrétní část 
kapacity výzkumné organizace na 
určité konkrétní činnosti ve 
výzkumu, vývoji a inovacích, dále 
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ve vztahu k její výši či dotačnímu 
titulu. Vedení statického seznamu 
výzkumných organizací nelze 
vnímat jako dostatečné řešení 
předmětné problematiky. Vedení 
takového seznamu poté ani nesejímá 
z poskytovatelů podpory jejich 
přímou odpovědnost za rozhodnutí, 
zda jimi podporovaný subjekt je či 
není výzkumnou organizací podle 
stanovených kritérií. Seznam 
výzkumných organizací může mít 
toliko orientační informační 
hodnotu, avšak nikoliv právně 
závaznou. 

5 MK Ve vymezení pojmu „způsobilé náklady“ se uvádí na rozdíl od minulé praxe 
pouze základní znaky způsobilých nákladů, nikoliv jejich přesný výčet. Jak 
z evropských předpisů, tak z praxe je zřejmé, že 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. Druhým důvodem, proč se upustilo od úplného 
výčtu způsobilých nákladů, je faktické omezení druhů nákladů, které je již 
notoricky známo a další druhy nákladů z podstaty věci nepřipadají v úvahu. 
Ponechává se tedy 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“. Zdůvodnění je dle MK zcela liché a vytváří nejistotu jak pro 
poskytovatele, tak pro příjemce. MK trvá na zachování vymezení pojmu 

Akceptováno. 

Do definice doplněn výčet kategorií 
způsobilých nákladů. 
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způsobilé náklady a jejich přesného výčtu v předkládaném materiálu – 
zásadní připomínka.  Argumentace typu „z praxe je zřejmé, či „omezení 
druhů nákladů, které je již notoricky známo“, v tomto případě není rozhodně 
na místě. 

6 MK Zcela pak chybí komentáře v případě změny zákona ve vztahu v současnému 
stavu např. k § 27, který nově připouští v odst. 2 změnu podmínek veřejné 
soutěže, což v současné době zákon v rámci ustanovení § 17 odst. 2 zakazuje, 
stejný problém nastává v případě § 32 odst. 4, kde se oproti původnímu 
připomínkovanému materiálu vypouští text „Pokud je veřejná soutěž ve 
výzkumu, vývoji a inovacích zrušena z důvodů uvedených v odst. 1, uchazeč 
nemá nárok na úhradu vzniklých nákladů“, bez toho, aby toto bylo 
komentováno, vysvětleno a uvedeno, kdo a z jakých prostředků bude 
případně požadované vzniklé náklady hradit. 

Akceptováno. 

Zrušena možnost změny soutěžních 
podmínek. 

Citovaná věta v § 32 odst. 4 byla 
vypuštěna na základě připomínky 
MPO 354. Předkladatel se ztotožnil 
s názorem MPO, že věta je de facto 
nadbytečná (má-li poskytovatel 
právo zrušit veřejnou soutěž, je 
logické, že nebude stíhán 
odpovědností za škodu způsobenou 
uchazečům v důsledku výkonu 
svého práva). Věta však budila 
mylný dojem, že existují případy, 
kdy je poskytovatel povinen 
poskytovat uchazečům náhradu 
nákladů. 

7 MK Nově vznikl § 33 odst. 6 „K výsledkům výzkumu financovaného v plné výši 
z veřejných prostředků umožní příjemce organizačním složkám státu a 
územním samosprávným celkům bezplatný přístup“. Toto je v zásadním 
 rozporu s evropskými předpisy, které byly promítnuty do zákona 194/2016 
Sb., konkrétně v ustanovení § 16 odst. 4, podle kterého je využití výsledků 
možné na nevýlučném a nediskriminačním základě. Navržené ustanovení 
tento přístup ruší bez vysvětlení (důvodová zpráva uvádí pouze konstatování 

Akceptováno částečně. 

Citované ustanovení, které bylo do 
návrhu zákona vloženo na základě 
zásadní připomínky MV č. 600, bylo 
modifikováno v tom směru, že se 
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nové povinnosti příjemce bez uvedení důvodu). toto pravidlo neuplatní v případech, 
kdy by zpřístupnění výsledku mohlo 
vést k zásahu do práv duševního 
vlastnictví. 

8 MK MK nesouhlasí se vznikem „Reprezentace aplikovaného výzkumu“ dle 
nově, bez předchozího meziresortního připomínkového řízení zařazené 
HLAVY X - § 40.  Důvodem je ta skutečnost, že zásadní kompetencí pro 
formulování koncepčních dokumentů poskytovatelů i výdajů rozpočtových 
kapitol by byl nadán spolek podle občanského zákoníku, který zásadním 
způsobem může ovlivňovat jak koncepční, tak rozpočtovou stránku podpory 
výzkumu. V takovém případě musí zákon explicitně formulovat práva 
a povinnosti členů tohoto spolku, přesný počet členů, paritu zastoupení 
jednotlivých skupin uvedených v odst. 4 písm. a) až c), a pravidla vstupu 
nových členů. Je nepřijatelné, aby o přijetí nového člena bylo hlasováno 
prostou většinou přítomných stávajících členů spolku. Obáváme se 
nerovného přístupu v rámci prosazování zájmů jednotlivých skupin aktérů ve 
výzkumu. Zásadní připomínka.    

Akceptováno částečně. 

Zrušena možnost, aby členem 
reprezentace mohly být nejen 
veřejné vysoké školy a veřejné 
výzkumné instituce, ale taktéž jejich 
součásti a organizační jednotky. 
Každý subjekt tak bude 
reprezentován pouze jediným 
členem.  

9 MK Celý zákon obsahuje mnoho chyb a nepřesností. Pro nedostatek času je není 
možné přesně definovat, i z toho důvodu je nutné upravený materiál opětovně 
předložit k meziresortnímu připomínkovému řízení, jak to vyžadují 
Legislativní pravidla vlády. 

Neakceptováno. 

Po mezirezortním připomínkovém 
řízení proběhlo další připomínkové 
kolo, kdy většina připomínkových 
míst zaslala nejen písemné 
komentáře k původním 
připomínkám, ale připojila i zcela 
nové zásadní připomínky. 
Předkladatel je akceptoval, pokud 
nebyly v rozporu s názory jiných 
připomínkových míst. 
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1 GA ČR Zásadní připomínka č. 82: 

K § 9, odst. (5) – ředitel GA ČR rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí 
podpory…  

Požadujeme jasně a nezpochybnitelně definovat role a postavení 
ministerstva a agentur. 

Agentura je poskytovatelem. 

Ředitel je statutárním zástupcem. 

Specifikace míst, kde je toto postavení agentur zpochybněno: § 7, § 8, § 
9, § 10, § 14, § 24, § 32. 

Pokud nebude přesně a jasně uvedeno, že agentura je poskytovatelem, 
pak se zákon stává nesrozumitelným a neaplikovatelným. 

Vysvětleno 

Z definice pojmu „poskytovatel“ 
vyplývá, že GA ČR je jako 
organizační složka státu (§ 8 odst. 2) 
poskytovatelem účelové podpory, 
což je uvedeno v § 8 odst. 3 písm. 
e). 

Ředitel GA ČR je „statutárním 
zástupcem“, tedy vedoucím 
organizační složky podle zákona č. 
219/2000 Sb., jak vyplývá z § 9 
odst. 1. Za stát právně jedná vedoucí 
organizační složky. 

2 GA ČR Zásadní připomínka č. 83: 

Nereálnost formulace § 9, odst. (6) a (7).  

Požadujeme odst. (6) a (7) odstranit. 

Možnost „rozhodnout v rozporu s doporučením odborného poradního 
orgánu“ je řešena v § 32, odst. (8). 

Odst. (7) - … ředitel Grantové agentury České republiky již není stanoviskem 
grantové rady Grantové agentury České republiky vázán. – Netransparentní 
opatření. 

Zdůvodnění připomínky: 

Akceptováno jinak. 

Pravomoc ředitele odchýlit se od 
pořadí projektů stanoveného 
Grantovou radou byla podrobněji 
specifikována. 

Cílem institutu je odstranit procesní 
pochybení, ke kterým došlo 
v průběhu výběru projektů. Ředitel 
ze zákona nese individuální 
odpovědnost za správnost 
jednotlivých operací (§ 5 a § 25 
zákona o finanční kontrole). Pokud 
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Není jasné, na základě čeho ředitel uvedenou skutečnost zjistí. 

Pokud podle § 9, odst. (6) ředitel GA ČR „vyzve grantovou radu Grantové 
agentury České republiky k jednání ke stanovení nového pořadí grantových 
projektů, a odstranění nedostatků, které uvede v této výzvě“ znamená to, že 
by se k takovému stanovení nového pořadí grantových projektů musela celá 
soutěž opakovat. To by zcela paralyzovalo vyhlášenou veřejnou soutěž. Jinak 
než opakováním veřejné soutěže nelze nové pořadí grantových projektů 
stanovit, neboť to je dáno odbornou kvalitou návrhů projektů. 

Pokud by po skončení hodnotící lhůty vyšlo najevo, že „v procesu přijímání a 
hodnocení návrhů grantových projektů bylo postupováno v rozporu s 
příslušnými ustanoveními zákona, popřípadě v rozporu s ustanoveními 
vnitřních předpisů vydaných v návaznosti na ně, a tento postup měl 
prokazatelný vliv na stanovení pořadí grantových projektů grantovou radou 
Grantové agentury České republiky“, pak je opravdu nutné celou soutěž 
opakovat. To nemůže vyřešit sama grantová rada. 

K takovému zjištění by ale zřejmě došlo na základě stížnosti po skončení 
hodnotící lhůty, tedy po vyhlášení výsledků veřejné soutěže. Takovou stížnost 
by bylo nutné prověřit a oprávněnost stížnosti prokázat. To by mělo být v 
náplni práce kontrolního útvaru ministerstva (po zrušení kontrolní rady GA 
ČR). V tomto případě by platilo, že do vyřešení takové stížnosti by nebylo 
možné vyhlášené pořadí projektů považovat za platné a v případě 
oprávněnosti takové stížnosti by bylo nutné celou soutěž opakovat. 

Zrušení veřejné soutěže (před jejím započetím či v průběhu soutěžní lhůty) 
řeší § 33. Nicméně neřeší situaci po skončení hodnoticí lhůty, což by byl výše 
uvedený případ. 

v proceduře výběru projektů dojde 
k porušení zákona, musí mít ředitel 
možnost zjednat nápravu. 
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3 GA ČR Zásadní připomínka č. 95: 

K § 25 odst. (4) – subsidiarita zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Požadujeme vhodnější úpravu, konkrétně, která ustanovení občanského 
zákoníku se na tuto smlouvu vztahují? 

Vyjasnění vztahu k veřejnoprávním smlouvám. 

Zdůvodnění připomínky: 

Smlouva o poskytnutí podpory není upravena jako smluvní typ občanského 
zákoníku. Vhodnější by bylo uvést, která ustanovení občanského zákoníku se 
na tuto smlouvu vztahují – např. část čtvrtá, případně jaký smluvní typ, že se 
to vztahuje i na změny smlouvy, včetně možnosti postoupit smlouvu. Zvlášť 
když veřejnoprávní smlouvy podle správního řádu postoupení či převod 
smluv neumožňují. 

Bylo by vhodné vyjasnit vztah k veřejnoprávním smlouvám podle správního 
řádu, neboť existuje řada judikátů Nejvyššího správního soudu, podle kterých 
jsou smlouvy o poskytnutí dotace veřejnoprávními smlouvami – např. 2 Afs 
58/2007 -56, Konf 62/2012-49, Konf 31/2007-82, 2 Afs 173/2006-77, 2 Afs 
58/2005-90, 1 Afs 100/2009-63, 5 Afs 90/2012. 

Akceptováno. 

Do § 24 doplněn nový odst. 12, 
který výslovně upravuje možnost 
změny osoby příjemce. 

4 GA ČR Zásadní připomínka č. 96: 

K § 25 (6) - Je-li poskytovatel i příjemce nebo další účastník projektu 
organizační složkou státu, vydá poskytovatel rozhodnutí o podpoře. 

Požadujeme v tomto zákoně jasně uvést, zdali a za jakých podmínek je 

Akceptováno. 
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změna příjemce dotace možná nebo naopak, že taková změna příjemce 
možná není. 

Zdůvodnění připomínky: 

Vzniká zde dvojí režim poskytování státní podpory – smluvní a na základě 
rozhodnutí, což může vytvářet problém v oblasti „rovnosti“ a to zejména v 
oblasti změn, kdy smlouvy podle občanského zákoníku se mohou měnit na 
základě dohody smluvních stran, tak v případě veřejnoprávních rozhodnutí je 
tomu jinak. Vzniká tu tak u stejných případů neodůvodněná nerovnost, kdy 
podle rozpočtových pravidel jsou vymezeny možnosti změny v subjektech 
příjemců velmi striktně, tak podle předpisů občanského práva to není 
problém.  Vzniká tak otázka, je-li vůbec změna příjemce přípustná? Pokud je 
takováto změna příjemce přípustná, měl by tuto změnu, resp. její možnost 
stanovit přímo zákon, aby nedošlo k porušení čl. 2 odst. 3 Ústavy nebo čl. 2 
odst. 2 Listiny.  Požadujeme tedy v tomto zákoně jasně uvést, zdali a za 
jakých podmínek je změna příjemce dotace možná nebo naopak, že taková 
změna příjemce možná není. 
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5 GA ČR Zásadní připomínka č. 111: 

V návaznosti na předchozí připomínku je pak nutné upravit i znění § 30, 
§ 31, § 32 a § 33 (v platném znění zákona 130/2002S. jde o § 19, § 20, 
§ 21, § 24). 

Zdůvodnění připomínky: 

Bez těchto následných úprav by byla zablokována možnost organizace 
dvoustupňové soutěže, kterou považujeme pro určité typy projektů za 
efektivní. 

Akceptováno 

1 SPČR 

 

1. K § 2 písm. a) – vymezení, která podpora není veřejnou 
podporou podle práva EU 

V souladu s připomínkou SP ČR č. 808, která nebyla akceptována, žádáme o 
doplnění, která podpora není veřejnou podporou podle práva EU a která 
podpora je veřejnou podporu slučitelnou s právem EU, a to doplněním písm. 
a) o body 1. a 2.: 

1. není veřejnou podporou podle vymezení práva EU, což zahrnuje 
institucionální podporu poskytovanou na základě tohoto zákona a účelovou 
podporu poskytovanou veřejným zadáváním podle zvláštního právního 
předpisu2), nebo 

2. je veřejnou podporou, která je slučitelná s právem EU, přičemž při 
jejím poskytování je postupováno podle blokové výjimky vymezené nařízeními 

Neakceptováno. 

Zákon nemůže autoritativně 
stanovit, že určitá podpora není 
veřejnou podporou a že se 
v důsledku toho neaplikují přímo 
použitelné předpisy EU. Dodržení 
pravidel o zadávání zakázek obvykle 
vede k tomu, že nemůže dojít ke 
vzniku nedovolené veřejné podpory. 
Nemusí tomu však být vždy ve 
všech případech. 

To, zda daná podpora je či není 
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Komise (EU)x), schválení (notifikace) režimu podpory Evropskou komisíxx), 
pravidla de minimisxxx) nebo zvláštních právních předpisů EUiv), 

Zdůvodnění připomínky 

Přímo použitelný předpis – bloková výjimka GBER, na který se návrh 
zákona dále odvolává, se netýká institucionální podpory a podpory podle 
zákona o zadávání veřejných zakázek. Návrh zákona i v dalších částech 
opomíjí, např. při vymezení způsobilých nákladů, podporu, která není 
veřejnou podporou podle práva EU (tj. institucionální podporu atd.). 

Zásadní připomínka 

veřejnou podporou a zda je 
slučitelná se společným trhem či 
nikoli, záleží na tom, zda 
v konkrétním případě poskytovatel a 
příjemce dostáli všem svým 
povinnostem vyplývajícím z práva 
EU. 

2 SPČR 

 

2. K § 2 písm. I) – definice transferu znalostí 

I když byla definice pojmu „transfer znalostí“ v souladu s připomínkou SP 
ČR č. 812 částečně doplněna, zůstává oproti definici podle Rámce neúplná. 
Žádáme o její doplnění podle původní připomínky SP ČR č. 812: 

j) transferem znalostí proces, jehož cílem je získávání, shromažďování a 
sdílení explicitních a implicitních znalostí včetně dovedností a 
kompetencí v hospodářských i nehospodářských činnostech, jako jsou 
spolupráce při výzkumu, poradenství, poskytování licencí, zakládání 
společností typu spin-off, publikace a mobilita výzkumných 
pracovníků a dalších osob, jež se podílejí na těchto činnostech, 
znalostí, jež se týkají používání norem a právních předpisů, v nichž 
jsou tyto normy obsaženy, znalostí podmínek reálného provozního 
prostředí a způsobů organizačních inovací, jakož i řízení znalostí v 
souvislosti s určováním, získáváním, zabezpečením, ochranou a 
využíváním nehmotného majetku10, 

Akceptováno. 

Definice upravena. 
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Zdůvodnění připomínky 

Definici pojmu „transfer znalostí“ lze řešit buď pouze odkazem na bod 15 
písm. v) Rámce (obdobně jako u jiných definic pojmů) nebo citací pojmu. 
Navržená kombinace vymezení pojmu neúplnou citací a současně odkazem 
(pozn. pod čarou č. 10) je chybná. 

3 SPČR 

 

1. K § 2 písm. k) – k pojmu „poskytovatel“ 

Zásadně nesouhlasíme s rozšířením pojmu „poskytovatel“ o „právnickou 
osobu zřízenou státem za účelem podpory výzkumu, vývoje a inovací“ 
Současně došlo rovněž bez odůvodnění k vypuštění územních 
samosprávných celků z okruhu poskytovatelů. Žádáme o zrušení změn 
navržených po meziresortním připomínkovém řízení: 

k) poskytovatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný 
celek právnická osoba zřízená státem za účelem podpory výzkumu, vývoje 
nebo inovací, která rozhoduje o poskytnutí podpory a která tuto podporu 
poskytují, 

Zdůvodnění připomínky 

Rozšíření pojmu poskytovatel umožní netransparentní poskytování podpory 
prostřednictvím dalších subjektů, jejich povinnosti návrh zákona nestanovuje. 
Z hlediska státního rozpočtu, informačního systému atd. tak podle návrhu 
zákona může být příjemcem podpory z celé rozpočtové kapitoly takovýto 
subjekt, aniž by bylo zřejmé, kdo je konečným příjemcem podpory. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno.  

V definici byl však vypuštěn odkaz 
na organizační jednotky 
ministerstev. 
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2 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4 SPČR 

 

2. K § 2 písm. q) – k pojmu „výzkumný projekt“ 

Zásadně nesouhlasíme se změnou vymezení pojmu „výzkumný projekt“ a to 
vypuštěním slov „vyhodnotitelnými cíli“. Žádáme o zrušení této změny 
navržené po meziresortním připomínkovém řízení: 

q) výzkumným projektem činnosti, které mají splnit nedělitelný úkol 
vědecké, technické nebo hospodářské povahy s předem jasně určenými a 
vyhodnotitelnými cíli; … 

Zdůvodnění připomínky 

Jasně určený cíl je podmínka nutná, nikoliv postačující – cíle může být např. 
„zkoumání …“, tento cíl však není vyhodnotitelný. 

Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 

Definice byla upravena podle návrhu 
jiného připomínkového místa. 

5 SPČR 

 

1. K § 2 písm. s) – k pojmu „veřejná zakázka“ 

V souladu s připomínkou SP ČR č. 813 žádáme o doplnění pojmu o inovační 
zakázky veřejného partnerství: 

s) veřejnou zakázkou veřejná zakázka ve výzkumu, vývoji a inovacích na 
dodávky, služby nebo stavební práce v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo 
inovacích, pro potřeby poskytovatele nebo správního úřadu, který není 
poskytovatelem, pokud jsou tito jedinými uživateli výsledku nebo pro inovační 
partnerství, která je zadána veřejným zadavatelem příjemci v rámci 
programu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací postupem podle 
zvláštního právního předpisu2) a je realizovaná na základě smlouvy o 

Neakceptováno. 

Definice termínu veřejné zakázky 
byla na základě zásadní připomínky 
MMR z návrhu zákona vypuštěna. 
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poskytnutí podpory podle tohoto zákona, popřípadě na základě rozhodnutí 
o podpoře, je-li příjemce organizační složkou státu, zabývající se výzkumem a 
vývojem, 

Zdůvodnění připomínky 

Navržená definice a návrh zákona nepočítá s inovačním partnerstvím, 
zavedeném v zákoně č. 134/2016 Sb. právě pro inovace, které jsou součástí 
oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

6 SPČR 

 

1. K § 2 písm. w) – k pojmu „výsledek“ 

Zásadně nesouhlasíme se změnou vymezení pojmu „výsledek výzkumu, 
vývoje a inovací“ a to vypuštěním členění na výsledky základního výzkumu, 
aplikovaného výzkumu a vývoje. Žádáme o zrušení změn navržených po 
meziresortním připomínkovém řízení: 

w) výsledkem výzkumu, vývoje a inovací jsou 

1. v základním výzkumu nové vědomosti a poznatky o základních 
principech jevů, procesů nebo pozorovatelných skutečností, které jsou 
publikovány popř. jinak prezentovány a doloženy podle zvyklostí v daném 
vědním oboru, 

2. v aplikovaném výzkumu nové poznatky a dovednosti významné pro 
vývoj výrobků, postupů nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako 
výsledky, které mohou být chráněny podle zákonů upravujících ochranu 
výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti16) nebo výsledky pro 
veřejnou správu, využívané pro její činnost, 

3. ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



72 
 

postupů nebo služeb, 

4. v inovacích nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo 
služby, zavedené do praxe, 

Zdůvodnění připomínky 

Navržené spojení všech výsledků výzkumu, vývoje a inovací do jedné 
skupiny odporuje definicím základního a aplikovaného výzkumu, vývoje a 
inovací. Vzhledem k tomu, že na jednotlivé kategorie výzkumu se vztahují 
různé intenzity podpory stanovené přímo použitelnými předpisy EU, musí 
být např. výsledky chráněné podle příslušných zákonů (patenty atd.) 
vymezeny jako výsledky aplikovaného výzkumu a odpovídajícím způsobem 
podporovány. 

Zásadní připomínka 

7 SPČR 

 

1. K § 2 písm. x) – k pojmu „způsobilé náklady“ 

Zásadně nesouhlasíme s vypuštěním vymezení pojmu způsobilé náklady, 
ponecháním stanovení způsobilých nákladů na poskytovatelích a s omezením 
způsobilých nákladů pouze na účelovou podporu. Žádáme o zrušení změn 
navržených po meziresortním připomínkovém řízení: 

x) způsobilými náklady takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a 
inovacích, které mohou být příjemcem vynaloženy v rozsahu nezbytném na 
provedení činností ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi 

1. osobní náklady nebo výdaje na výzkumné pracovníky, techniky a 
ostatní podpůrný personál, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle 

Akceptováno. 

Navržená formulace částečně 
upravena dle požadavků jiných 
připomínkových míst. 
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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 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,  

U výzkumných projektů jsou způsobilými náklady pouze náklady v rozsahu a 
po dobu nezbytnou pro účely řešení projektu. U strukturálních projektů jsou 
způsobilé náklady vymezeny zvláštními právními předpisy EUx). 

x) způsobilými náklady takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a 
inovacích, které mohou být příjemcem vynaloženy v rozsahu nezbytném na 
provedení činností ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi; 
podrobnější vymezení způsobilých výdajů stanoví poskytovatel pro jednotlivé 
kategorie podpor v programu, zadávací dokumentaci, dokumentaci veřejné 
soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo nejpozději při poskytnutí 
podpory, 

Zdůvodnění připomínky 

Odůvodnění této změny považujeme za nesprávné. Způsobilé náklady byly 
dosud stanoveny nejen evropskými předpisy a praxí, ale zejména zákonem č. 
130/2002 Sb. (tvrzení, že „U některých druhů institucionální podpory se 
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způsobilé náklady nestanovují vůbec.“ je tedy přiznání, že byl porušován 
zákon č. 130/2002 Sb. a současně zákon č. 2018/2000 Sb. rozpočtová 
pravidla). Další tvrzení „Druhým důvodem, proč se upustilo od úplného výčtu 
způsobilých nákladů, je faktické omezení druhů nákladů, které je již notoricky 
známo“ je nesmyslné, neboť právě vymezení způsobilých nákladů bylo 
jediným důvodem pro přijetí zákona č. 146/2017 Sb. (podle jehož 
odůvodnění „Současná verze zákona přináší některé výkladové nejasnosti v 
definici způsobilých nákladů definovaných v §2, odst. 2, písmenu k) a právní 
nejistotu při jejich aplikaci v rámci institucionální podpory definované § 3 
odst. 1, zákona. Předkládaná novela zákona přichází se zpřesněním definice 
způsobilých nákladů, které řeší výkladové nejasnosti i právní nejistotu 
poskytovatelů finančních prostředků na VVI.“). Další chybou navržené 
změny je ponechání vymezení způsobilých nákladů na poskytovatelích – tzn., 
že každý poskytovatel může stanovit a stanoví způsobilé náklady pro stejné 
činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích jinak. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o návrh zákona o podpoře (kterou si každý poskytovatel má vymezit jinak), 
nabízí se otázka, k čemu celý zákon, resp. změna současného zákona vlastně 
slouží? 

Zásadní připomínka 

8 SPČR 

 

1. K § 3 – k předmětu podpory (soulad s Rámcem) 

Zásadně nesouhlasíme s vypuštěním podmínky poskytnutí podpory „v 
souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací“. Žádáme o 
zrušení změn navržených po meziresortním připomínkovém řízení: 

(1) Podporu lze poskytnout jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto 
zákonem, předpisy Evropské unie a v souladu s Rámcem pro státní podporu 

Neakceptováno. 

Předkladatel považuje odkaz na 
Rámec pro státní podporu za 
duplicitní. Rámec stanoví kritéria 
slučitelnosti pro režimy podpory a 
jednotlivé podpory na VaVaI, které 
podléhají oznamovací povinnosti a 
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výzkumu, vývoje a inovací, a to jako účelovou nebo institucionální podporu.  

Zdůvodnění připomínky 

Zatímco nařízení Komise (EU) č. 651/2014 vymezuje určité kategorie 
podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Rámec vymezuje podmínky podpory 
tak aby nedošlo k narušení trhu („Aby státní subvence nenarušovaly 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a neovlivňovaly obchod mezi 
členskými státy způsobem, jenž je v rozporu se společným zájmem, stanoví čl. 
107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) 
zásadu, že státní podpora je zakázána. V některých případech však může být 
tato podpora slučitelná s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 2 a 3 
Smlouvy.“). Návrh zákona tedy musí být slučitelný s Rámcem, který 
vymezuje podmínky té podpory, která není poskytována na základě nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 (např. institucionální podpora). 

Zásadní připomínka 

musí být posuzovány na základě čl. 
107 odst. 3 písm. c) Smlouvy (bod 
14 Rámce). Má-li být podpora 
souladná s Rámcem, bude ipso facto 
vždy souladná též s primárním 
právem EU a s předpisy EU (tzn. 
byla notifikována a lze ji považovat 
za slučitelnou se společným trhem 
v souladu s výjimkami stanovenými 
v čl. 107 SFEU). 

9 SPČR 1. K § 5 odst. 1 – Vědecká rada České republiky 

Vzhledem k úpravám navrženým po meziresortním připomínkovém řízení 
žádáme o vymezení subjektu, jehož je vědecká rada poradním a expertním 
orgánem. 

Zdůvodnění připomínky 

Z textu § 2 písm. a) lze usoudit, že jde o poradní a expertní orgán vlády, 
z následujících ustanovení ale může jít i o poradní orgán Ministerstva pro 
výzkum a vývoj, ministra pro výzkum a vývoj, popř. i Poslanecké sněmovny 
a Senátu. 

Akceptováno. 
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Zásadní připomínka 

10 SPČR 1. K § 6 odst. 1 – k jmenování Vědecké rady ČR 

Trváme na připomínce č. 828, tj. žádáme o úpravu textu ustanovení, a to 
následujícím způsobem: 

„(1) Vědecká rada České republiky má 15 členů, kteří jsou jmenováni do 
funkce z kandidátů navržených reprezentací vysokých škol, Akademií věd 
České republiky, Svazem průmyslu a dopravy České republiky a dalšími 
osobami zabývajícími se výzkumem, vývojem a inovacemi tak, aby byli 
u všech jmenujících zastoupeni především představitelé základního a 
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, a dále též významné osobnosti 
veřejného života, a to následovně:“.  

Zdůvodnění připomínky 

Mají-li být ve Vědecké radě ČR zastoupeni představitelé aplikovaného 
výzkumu, vývoje a inovací, musí být mezi navrhovateli explicitně uvedeni a 
tím např. při nominacích osloveni. Explicitní vymezení navrhovatelů pouze 
na reprezentaci vysokých škol a Akademii věd ČR (tj. představitele 
především základního výzkumu) je diskriminační, proto navrhujeme doplnit 
SP ČR, který sdružuje jak představitele uživatelské sféry a inovací, tak 
výzkumné organizace aplikovaného výzkumu (AVO). 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno částečně. 

Nově je navrhováno, aby právo 
nominovat členy Vědecké rady ČR 
měla i reprezentace aplikovaného 
výzkumu. Tím by zastoupení 
segmentu aplikovaného výzkumu 
mělo být dostatečně zajištěno. 

11 SPČR 1. K § 7 odst. 3 písm. c) – definice výsledků výzkumu a vývoje. 

Zásadně nesouhlasíme s vypuštěním definic výsledků výzkumu a vývoje 
z působnosti ministerstva. Žádáme o zrušení změn navržených po 

Akceptováno. 

Doplněno do ustanovení § 34 odst. 
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meziresortním připomínkovém řízení: 

c) plnění úlohy správce a provozovatele informačního systému výzkumu, 
vývoje a inovací, včetně vymezení definic jednotlivých druhů výsledků 
výzkumu, vývoje a inovací a datových prvků; podrobnosti stanoví prováděcí 
právní předpis, 

Zdůvodnění připomínky 

Informační systém výzkumu, vývoje a inovací, ve které si každý poskytovatel 
sám vymezí definice výsledů (zákonitě si je vymezí každý jinak) je k ničemu. 
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo pro výzkum a vývoj má být odpovědné za 
oblast výzkumu a vývoje, musí plnit i tuto agendu resp. úkol. 

Zásadní připomínka 

3. 

12 SPČR 1. K § 7 odst. 3 písm. f) a k vypuštěnému § 19 – Seznam 
výzkumných organizací 

Zásadně nesouhlasíme s vypuštěním seznamu výzkumných organizací a 
s vypuštěním povinnosti Ministerstva pro výzkum a vývoj ho vést. Žádáme o 
zrušení změn navržených po meziresortním připomínkovém řízení, tj. 
žádáme o začlenění původního § 7 odst. 3 písm. f) a § 19 do návrhu zákona: 

f) zabezpečení úlohy správce a provozovatele informačního systému 
výzkumu, vývoje a inovací, včetně vymezení definic jednotlivých druhů 
výsledků výzkumu, vývoje a inovací a datových prvků; podrobnosti stanoví 
prováděcí právní předpis, 

 

Neakceptováno. 

Předkladatel se ztotožnil 
s připomínkou jiných 
připomínkových míst (zejm. 
MŠMT), že vedení Seznamu 
výzkumných organizací je 
redundantní praxí. Poskytovatel 
podpory je v návaznosti na přímo 
aplikovatelné předpisy EU plně 
zodpovědný za to, že příjemce 
podporovaný jakožto výzkumná 
organizace naplňuje její kritéria 
v době, resp. po celou dobu, 
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1 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
2 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. 
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. 
Část 2.1. body 17 až 20 Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). 

§ 19 

Seznam výzkumných organizací 

 (1) Seznam výzkumných organizací (dále jen "seznam") je 
informačním systémem veřejné správy1), jehož správcem je ministerstvo. 

 (2) Do seznamu se zapisují organizace, které požádaly o zápis do 
seznamu a prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a 
šíření znalostí a podmínek pro veřejné financování jejích nehospodářských a 
hospodářských činností stanovených předpisy Evropské unie2) včetně 
prokázání zapisovaných údajů. 

 (3) Do seznamu se zapisují tyto údaje o výzkumné organizaci 

a) obchodní firma nebo název a sídlo výzkumné organizace, 

b) právní forma výzkumné organizace, 

c) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, 

d) datum podání žádosti o zápis do seznamu, 

e) datum zápisu do seznamu, 

poskytování podpory, a to ve vztahu 
ke konkrétní poskytované podpoře, 
kterou čerpá určitá konkrétní část 
kapacity výzkumné organizace na 
určité konkrétní činnosti ve 
výzkumu, vývoji a inovacích, dále 
ve vztahu k její výši či dotačnímu 
titulu. Vedení statického seznamu 
výzkumných organizací nelze 
vnímat jako dostatečné řešení 
předmětné problematiky. Vedení 
takového seznamu poté ani nesejímá 
z poskytovatelů podpory jejich 
přímou odpovědnost za rozhodnutí, 
zda jimi podporovaný subjekt je či 
není výzkumnou organizací podle 
stanovených kritérií. Seznam 
výzkumných organizací může mít 
toliko orientační informační 
hodnotu, avšak nikoliv právně 
závaznou. 
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f) datum poslední aktualizace údajů v seznamu, 

g) údaje svědčící o naplnění definičních znaků podle odstavce 2, 

h) údaje o splnění podmínek pro veřejné financování jejích 
nehospodářských činností stanovených předpisy Evropské unie podle 
odstavce 2 zahrnující využití výzkumných kapacit výzkumné organizace 
podpořených z veřejných prostředků pro nehospodářské a hospodářské 
činnosti výzkumné organizace, 

i) další skutečnosti k zapsané výzkumné organizaci, zejména údaje o 
předmětu činnosti. 

 (4) Žádost o zápis výzkumné organizace do seznamu, žádost o zápis 
změny v zapisovaných údajích či žádost o výmaz výzkumné organizace ze 
seznamu podává statutární orgán žadatele. 

 (5) Žádost o zápis musí být doložena listinnými doklady prokazujícími 
skutečnosti, které mají být do seznamu zapsány, a listinami, které se zakládají 
ve sbírce listin, která je součástí seznamu. 

 (6) Údaje zapsané v seznamu, s výjimkou rodných čísel, a sbírku listin 
zveřejňuje ministerstvo v elektronické podobě způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

 (7) Při řízení o zápisu výzkumné organizace do seznamu, jakož i při 
řízení o zápisu změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností, se postupuje 
podle správního řádu. 

 (8) Ministerstvo rozhoduje o žádosti o zápis výzkumné organizace do 
seznamu, jakož i o žádosti o zápis změn nebo výmazu dosud zapsaných 
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skutečností. Nejsou-li splněny podmínky pro zápis, žádost zamítne. 
Ministerstvo může zahájit řízení o zápisu změny nebo výmazu i z vlastního 
podnětu. 

 (9) Organizace zapsané v seznamu mají povinnost jakékoliv změny 
údajů zapsaných v seznamu, změny údajů rozhodných pro provedení zápisu a 
změny zakládaných listin (včetně jejich případného zrušení) oznámit 
ministerstvu, a to do sedmi dnů ode dne, kdy se organizace o takové změně 
dozví. 

 (10) Kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné organizace do 
seznamu a způsob jejich posuzování, podmínky pro změny v zápisu a výmaz 
ze zápisu, obsah sbírky listin a způsob vykazování příjmů z transferu znalostí 
výzkumných organizací zapsaných v seznamu, stanoví prováděcí právní 
předpis. 

Zdůvodnění připomínky 

Poskytovatelé účelové podpory nemají v rámci veřejné soutěže ani právo, ani 
možnost posuzovat, zda uchazeč - výzkumná organizace jako celek splňuje 
podmínky pro poskytnutí podpory, a to jak definiční podmínky, tak 
podmínky pro nehospodářské a hospodářské činnosti. Zrušení seznamu 
povede k obrovskému nárůstu administrativy (v každé soutěži je výzkumná 
organizace bude muset dokládat znovu). Dále zákonitě dojde k situaci, kdy 
jeden poskytovatel výzkumnou organizaci uzná a druhý nikoliv. Vzhledem 
k tomu, že všichni poskytovatelé jsou organizačními složkami stejné 
právnické osoby – České republiky, musí uchazeč žalobu vždy vyhrát. 
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo pro výzkum a vývoj má být odpovědné za 
oblast výzkumu a vývoje, musí plnit i tuto agendu resp. úkol. 
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Zásadní připomínka 

13 SPČR 1. K § 16 odst. 3 – závazné ukazatele ministerstva 

Připomínka SP ČR č. 833 sice byla částečně akceptována (Byly doplněny 
výdaje GA ČR a TA ČR), ale stále chybí výdaje na výzkumné infrastruktury 
celkem a výdaje na mezinárodní spolupráci. Žádáme o jejich doplnění: 

(3) V rozpočtové kapitole ministerstva jsou závaznými ukazateli kromě 
dalších závazných ukazatelů podle odstavce 2 účelová podpora Grantové 
agentury České republiky, a účelová podpora Technologické agentury České 
republiky, institucionální výdaje na výzkumné infrastruktury celkem, 
institucionální výdaje na mezinárodní spolupráci celkem a účelové výdaje na 
programy mezinárodní spolupráce celkem. 

Zdůvodnění připomínky 

Jde o základní strukturu výdajů na výzkum, vývoj a inovace a současně o 
základní působnosti Ministerstva pro výzkum a vývoj. 

Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 

Formulace upravena dle připomínky 
MF. 

14 SPČR 2. K § 17 odst. 1 – výkonnostní smlouva a správní řád 

Zásadně nesouhlasíme, aby se výkonnostní smlouva řídila správním řádem. 
Žádáme o zrušení změny navržené po meziresortním připomínkovém řízení: 

(1) … Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se výkonnostní smlouva a 
právní vztahy touto smlouvou založené rozpočtovými pravidly26) a 
správním řádem27).  

Neakceptováno. 

V souladu s připomínkami jiných 
připomínkových míst byl režim 
výkonnostní smlouvy, jakož i režim 
smlouvy o poskytnutí podpory, 
podřízen části páté správního řádu. 
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Zdůvodnění připomínky 

Uzavření smlouvy jakožto dobrovolného právního vztahu dvou či více 
rovnoprávných subjektů (poskytovatele a příjemce) fakticky vylučuje 
uplatnění správního řádu (mj. se správní řád na právní jednání orgánů státní 
správy nevztahuje – viz § 1 odst. 3 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů). 

Zásadní připomínka 

15 SPČR 1. K § 17 odst. 1 – náležitosti výkonnostní smlouvy 

Žádáme o doplnění základních náležitostí výkonnostní smlouvy. 

Zdůvodnění připomínky 

V § 24 jsou vymezeny základní náležitosti smlouvy o poskytnutí účelové 
podpory, pro institucionální podporu obdobná úprava chybí. Navíc jde o 
zásadní změnu podpory (institucionální podpora je dosud poskytována na 
základě rozhodnutí poskytovatele). Dalším argumentem je, že z návrhu 
zákona bylo vypuštěno zmocnění k prováděcímu předpisu o institucionální 
podpoře, který tyto náležitosti měl stanovit. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

16 SPČR 1. K § 20 – služby a majetek v institucionální podpoře 

Trváme na připomínce SP ČR č. 837, která bez vysvětlení nebyla 
akceptována, jako nový odst. 4: 

(4) V případě, že v nákladech hrazených z institucionální podpory není 
podrobně specifikován a odůvodněn jako jedinečný předmět služby nebo 

Neakceptováno. 

Výjimka ze zákona o zadávání 
veřejných zakázek zakotvená v § 26 
odst. 3 byla zrušena na základě 
připomínky MMR a byla nahrazena 
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pořízení hmotného nebo nehmotného majetku ve výzkumu, vývoji a inovacích, 
včetně ceny a kurzu platného v době podání žádosti a dodavatele, postupuje 
příjemce podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Zdůvodnění připomínky 

I pro institucionální podporu by měla být zachována výjimka z postupu podle 
zákona o zadávání veřejných zakázek v případě, že jde o odůvodněný nákup 
jedinečného zařízení stejně jako je tomu u účelové podpory (viz § 27 odst. 3). 
Poskytovatel musí toto odůvodnění (stejně jako jiné způsobilé náklady) 
samozřejmě uznat, tj. schválit. 

jinou úpravou. S ohledem na 
charakter institucionální podpory je 
předpokládáno, že tam, kde příjemci 
mají postavení zadavatelů budou 
postupovat dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek bez jakýchkoli 
výjimek, které nemají původ 
v zákoně o zadávání veřejných 
zakázek samotném. 

17 SPČR 1. K § 23 odst. 1 – právní rámec záměru programu 

Zásadně nesouhlasíme s vypuštěním právního rámce programu ze záměru 
programu. Žádáme o zrušení změny navržené po meziresortním 
připomínkovém řízení (o doplnění původního písm. b): 

b) právní rámec podpory programu, podle něhož budou veřejné 
prostředky poskytovány,  

Zdůvodnění připomínky 

Není zřejmé, proč byla vypuštěna základní informace o tom, zda jde o záměr 
programu podle GBER, o program veřejných zakázek, popř. program 
notifikovaný EU, které jsou potřebné pro jeho posouzení. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně. 

Výčet náležitostí programu byl 
změněn na demonstrativní výčet. 
Nic nebrání poskytovateli, aby 
v programu uvedl i další údaje, 
pokud jejich uvedení považuje za 
relevantní. 

18 SPČR 1. K § 24 odst. 2 – účinnost smlouvy o poskytnutí podpory 

Zásadně nesouhlasíme s vypuštěním data nabytí a ukončení účinnosti 

Neakceptováno. 

Předkladatel se ztotožnil 
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smlouvy o poskytnutí podpory. Žádáme o zrušení změny navržené po 
meziresortním připomínkovém řízení (o doplnění písm. p): 

p) datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy 

Zdůvodnění připomínky 

Není zřejmé, proč byla vypuštěna základní náležitost každé smlouvy. 

Zásadní připomínka 

s připomínkou jiného 
připomínkového místa, že datum 
nabytí účinnosti smlouvy nelze ve 
smlouvě samotné předem stanovit, 
neboť je závislé na zveřejnění 
smlouvy v registru smluv. 

19 SPČR 1. K § 24 odst. 4 – současný stav problematiky programu 

Zásadně nesouhlasíme s vypuštěním analýzy řešené problematiky včetně 
zhodnocení současného stavu z návrhu programu. Žádáme o zrušení změny 
navržené po meziresortním připomínkovém řízení (tj. o doplnění původního 
písm. e): 

e) analýzu řešené problematiky, jejíž součástí je zhodnocení současného 
stavu a vývojových trendů problematiky, na kterou program reaguje, včetně 
faktografického doložení stavu a trendů, 

Zdůvodnění připomínky 

Není zřejmé, proč byla vypuštěna základní informace o tom, jaký je stav 
řešení dané problematiky, zda již byla řešena a jak atd. 

Zásadní připomínka 

Neakceptováno. 

Předkladatel se ztotožnil 
s připomínkami jiných 
připomínkových míst, dle kterých 
předmětné údaje náleží spíše do 
koncepčních dokumentů vyšší 
úrovně a nikoli do programů. 

20 SPČR 1. K § 24 odst. 4 – smlouva o poskytnutí podpory projektu a 
správní řád 

Neakceptováno. 

Předkladatel se ztotožnil 
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25 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Zásadně nesouhlasíme, aby se smlouva o poskytnutí podpory projektu řídila 
správním řádem. Žádáme o zrušení změn navržených po meziresortním 
připomínkovém řízení: 

(4) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se smlouva o poskytnutí podpory a 
právní vztahy touto smlouvou založené rozpočtovými pravidly

25). Ustanovení části 
druhé správního řádu se nepoužijí na veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a 
inovacích a na zadávací řízení, v jehož závěru má být uzavřena smlouva o 
poskytnutí podpory s vítězným uchazečem. Na poskytnutí účelové podpory 
není právní nárok. Rozhodnutí o výběru žádosti či nabídky zakládá právo 
vybraného žadatele na uzavření smlouvy o poskytnutí podpory v souladu se 
zadávacími podmínkami či

24) a 
ustanoveními občanského zákoníku. správním řádem

 
 

 
 podmínkami veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a 

inovacích. Opravné prostředky proti rozhodnutí o výběru žádosti či nabídky 
nejsou přípustné. 

Zdůvodnění připomínky 

Uzavření smlouvy jakožto dobrovolného právního vztahu dvou či více 
rovnoprávných subjektů (poskytovatele a příjemce) fakticky vylučuje 
uplatnění správního řádu (mj. se správní řád na právní jednání orgánů státní 
správy nevztahuje – viz § 1 odst. 3 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů). 

Zásadní připomínka 

s připomínkami jiných 
připomínkových míst, dle kterých 
smlouva o poskytnutí podpory 
zakládá vztah veřejnoprávní. 
Podobně jaké jiné dohody o 
poskytnutí dotace dle § 17 
rozpočtových pravidel má i smlouva 
o poskytnutí podpory charakter 
veřejnoprávní dle části páté 
správního řádu. 

21 SPČR 1. K § 27 odst. 2 – ke změně podmínek veřejné soutěže 

Zásadně nesouhlasíme se zavedením množnosti změn podmínek veřejné 

Akceptováno.  
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soutěže v průběhu soutěžní lhůty. Žádáme o zrušení změny navržené po 
meziresortním připomínkovém řízení: 

(2) Veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích, popřípadě její změnu či 
zrušení musí poskytovatel vyhlásit prostřednictvím informačního systému 
výzkumu, vývoje a inovací a zároveň ji může uveřejnit na svých webových 
stránkách nebo i jiným vhodným způsobem. Změní-li poskytovatel podmínky 
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, musí odpovídajícím 
způsobem prodloužit soutěžní lhůtu. Součástí vyhlášení veřejné soutěže 
ve výzkumu, vývoji a inovacích je: … 

Zdůvodnění připomínky 

Soutěžní lhůta je určena pro zpracování návrhu projektů. Pokud dojde ke 
změně podmínek veřejné soutěže, musí uchazeč zpracovat návrh projektu 
podle nových podmínek, tj. znovu. V případě, že poskytovatel musí změnit 
podmínky veřejné soutěže, je jediné transparentní řešení – veřejnou soutěž 
zrušit a vyhlásit znovu. Jediné srovnatelné řešení by bylo při změně 
podmínek veřejné soutěže nikoliv odpovídajícím způsobem prodloužit 
soutěžní lhůtu (co to je „odpovídajícím způsobem“?), ale začít počítat 
soutěžní lhůtu znovu, tj. Změní-li poskytovatel podmínky veřejné soutěže ve 
výzkumu, vývoji a inovacích, začíná běžet soutěžní lhůta od počátku ode dne 
zněny podmínek. 

Zásadní připomínka 

 

22 SPČR 1. K § 29 odst. 1 – zadávací dokumentace a vzorová smlouva o 
poskytnutí podpory 

Zásadně nesouhlasíme s vypuštěním vzorové smlouvy a všeobecných 

Akceptováno 
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podmínek pro řešení projetu ze zadávací dokumentace. Žádáme o zrušení 
změny navržené po meziresortním připomínkovém řízení (tj. o doplnění 
písm. k): 

k) vzor smlouvy o poskytnutí podpory a všeobecné podmínky řešení 
projektů poskytovatele. 

Zdůvodnění připomínky 

Uchazeč při podání návrhu projektu musí vědět, jaké jsou podmínky a 
pravidla poskytovatele pro řešení projektů a tyto jsou zakotveny ve vzoru 
smlouvy o poskytnutí podpory a všeobecné podmínky řešení projektů 
poskytovatele. 

Zásadní připomínka 

23 SPČR 1. K § 32 odst. 4 – náhrada nákladů při zrušení veřejné soutěže 

Zásadně nesouhlasíme s vypuštěním ustanovení k náhradě nákladů při 
zrušení veřejné soutěže. Žádáme o zrušení změny navržené po meziresortním 
připomínkovém řízení (tj. o doplnění druhé věty): 

(4) Poskytovatel rozhodnutí o zrušení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a 
inovacích neprodleně zveřejní stejným způsobem a na stejném místě jako 
vyhlášení této veřejné soutěže. Pokud je veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a 
inovacích zrušena z důvodů uvedených v odstavci 1, uchazeč nemá nárok na 
úhradu vzniklých nákladů. 

Zdůvodnění připomínky 

Veřejnou soutěž lze zrušit jen za podmínek uvedených v odst. 1 § 32. Tyto 

Neakceptováno. 

Předkladatel si přiklonil 
k připomínkám jiných 
připomínkových míst, která 
požadovala vypuštění institutu 
náhrady. 
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důvody nemůže poskytovatel ani předvídat ani způsobit, a proto je lze označit 
za „vis major“ (vyšší moc) a pak je úhrada nákladů irelevantní. 

Zásadní připomínka 

24 SPČR 1. K § 33 odst. 6 – bezplatný přístup státu k výsledkům výzkumu 

Zásadně nesouhlasíme s nově doplněným odst. 6 a žádáme jeho vypuštění: 

(6) K výsledkům výzkumu financovaného v plné výši z veřejných prostředků 
umožní příjemce organizačním složkám státu a územním samosprávným 
celkům bezplatný přístup. 

Zdůvodnění připomínky 

Navržené ustanovení znamená, že výsledky výzkumných organizací 
(vysokých škol, pracovišť AV ČR, resortních VO) v aplikovaném výzkumu a 
vývoji (patenty atd.) nejsou jejich vlastnictvím (rozpor s odst. 4), ale musí je i 
v aplikovaném výzkumu a vývoji bezplatně předat jakémukoliv resortu nebo 
kraji, který o ně požádá. Řada těchto výsledků byla a je dosažena 
s institucionální podporou na rozvoj výzkumných organizací, další 
z výzkumných projektů výlučně výzkumných organizací. Návrh ustanovení 
není vůbec odůvodněn (proč by jakýkoliv poskytovatel měl mít bezplatný 
přístup k patentům a dalším právně chráněným výsledkům výzkumných 
organizací?), znemožňuje udělování výlučných licencí atd. a do systému 
vlastnictví výsledků výzkumu a vývoje zavádí vysoké korupční riziko. 
Nesmyslnost tohoto ustanovení lze ilustrovat na 15 patentech prof. Holého 
(ÚOCHB AV ČR), z nichž řada vznikla se 100% podporou a které byly na 
základě výlučných licencí zavedeny jako léky na AIDS, hepatitidu B atd. 
s obrovským ekonomickým dopadem (poplatky společnosti Gilead téměř 

Akceptováno částečně. 

Formulace upravena tak, aby tímto 
institutem nebyla dotčena práva 
duševního vlastnictví chráněná podle 
zvláštních předpisů. 
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2 mld. Kč ročně). Pokud by platilo navržené ustanovení odst. 6, tyto výsledky 
by zřejmě nikdy nebyly zavedeny do praxe (nemožnost výlučné licence, 
korupční riziko atd.). 

Zásadní připomínka 

25 SPČR 1. K § 34 – části informačního systému výzkumu a vývoje 

Zásadně nesouhlasíme se změnou částí IS VaVaI, tj. s vypuštěním evidence 
podpory na rozvoj výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur a 
jejím nahrazením centrální evidencí výzkumných záměrů, které již řadu let 
neexistují. Dále žádáme o vypuštění rejstříku technických prostředků: 

(1) Informační systém výzkumu, vývoje a inovací je informační systém 
veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a 
využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných 
prostředků a dalších údajů za podmínek stanovených tímto zákonem. Má 
vzájemně provázané části, kterými jsou centrální evidence výzkumných 
projektů, centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací, rejstřík 
informací o výsledcích, evidence veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a 
inovacích, evidence podpory na rozvoj výzkumných organizací a výzkumných 
infrastruktur centrální evidence výzkumných záměrů a rejstřík technických 
prostředků. 

Návazně žádáme o znovudoplnění vypuštěného původního odst. 5 v § 36, 
který obsah evidence podpory na rozvoj výzkumných organizací a 
výzkumných infrastruktur upravoval. Současně žádáme o vypuštění 
stávajícího odst. 5 v § 36, který obsah rejstříku technických prostředků 
upravoval. 

Akceptováno částečně 

1) Neakceptováno, neboť RIV 
umožňuje identifikovat zdroj 
podpory. Viz připomínka 
MŠMT. 

2) Akceptováno. CEZ vypuštěn. 
3) Akceptováno 
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Zdůvodnění připomínky 

S výjimkou částí CEP, VES a CEA je návrh změn IS VaVaI 
kontraproduktivní. Podpora na rozvoj výzkumných organizací a výzkumných 
infrastruktur je největší podporou výzkumu, vývoje a inovací a v IS VaVaI 
nemůže chybět. Údaje uvedené o této podpoře v CEA (příjemce a výše 
podpory) ji nemohou nahradit, protože v CEA chybí základní informace o 
institucionálně podporovaném rozvoji výzkumných organizací a výzkumných 
infrastruktur (tj. zejména co je řešeno a s jakými výsledky), které u účelové 
podpory obsahuje CEP. 

Naproti tomu zavádět znovu centrální evidenci výzkumných záměrů po jejich 
ukončení nemá žádný význam a navíc je bez vazeb na ostatní části zákona 
(muselo by být vymezeno, co byly výzkumné záměry atd.). 

Dále je nadbytečná část rejstříku technických prostředků, protože by 
obsahovala obdobné údaje, které jsou již v údajích o podpoře výzkumných 
infrastruktur, resp. by šlo o prázdnou množinu s nadbytečnou administrativou 
(kdo si mohl požádat o podporu stojů, přístrojů a zařízení, které mohou 
využít další zájemci, už si o ni požádal jako o podporu výzkumných 
infrastruktur). 

Zásadní připomínka 

 

26 SPČR 1. K § 36 odst. 2 písm. a) – údaje CEA o výdajích 
spolufinancovaných z rozpočtu EU 

Zásadně nesouhlasíme s vypuštěním údajů o aktivitách spolufinancovaných 
z rozpočtu EU. Žádáme o zrušení změn navržených po meziresortním 

Akceptováno částečně v písmeni 
d). 

Data o příjemcích jsou evidována 
v informačním systému MS2014+. 
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připomínkovém řízení (tj. o doplnění bodu 5): 

5. spolufinancování výdajů z rozpočtu Evropské unie zajišťujících cíle ve 
výzkumu, vývoji a inovacích, 

Zdůvodnění připomínky 

Podle § 3 odst. 2 písm. e) je součástí institucionální podpory 
„spolufinancování výdajů z rozpočtu Evropské unie zajišťujících cíle ve 
výzkumu, vývoji a inovacích“. Tato podpora ale byla bez uvedení důvodů 
z CEA vypuštěna. 

Zásadní připomínka 

Šlo by o duplicitu. 

 

27 SPČR 1. K § 36 odst. 2 písm. a) – údaje CEA o finančním ocenění 
výsledků 

Návazně na rozdělení § 3 odst. 2 písm. f) do dvou písmen f) a g) žádáme o 
doplnění § 36 odst. 2 písm. a) o nový bod: 

7. finanční ocenění výsledků a finanční ocenění propagace či popularizace 
výzkumu, vývoje a inovací, 

Zdůvodnění připomínky 

Jde o neprovázanost jednotlivých částí zákona po meziresortním 
připomínkovém řízení. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 

28 SPČR 1. K  poznámkám pod čarou Akceptováno částečně. 
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Doporučujeme, aby poznámky pod čarou byly upraveny podle LPV (uvedeny 
na konci zákona atd.). 

Zdůvodnění připomínky 

Pravidla pro psaní poznámek pod čarou stanovuje čl. 47 LPV. 

Doporučující připomínka 

Čl. 47 LPV nestanoví, že by 
poznámky pod čarou měly být 
souhrnně uvedeny na konci zákona. 

1 MPSV Připomínka č. 364 

V příloze zasíláme k zásadní připomínce MPSV k § 6, 10 a 13 (připom. č. 
364) nezbytnou novelu zákona o zaměstnanosti včetně doplnění v DZ a RIA 
  (nová část čtvrtá návrhu zákona – doplněné části a úpravy červeně). 

Prosím o sdělení, zda akceptujete  zaslané úpravy a vypořádání k zásadní 
připomínce č. 364  je možno považovat za dokončené. 

Akceptováno. 

Navržené formulace převzaty 
v doslovném znění. 

2 MPSV Připomínka č. 365 

K dořešení vypořádání zásadní připomínky MPSV - č. 365 v příloze zasíláme  
požadavky MPSV na znění  § 6 odst. 2, § 10 odst. 4 a § 13 odst. 4,  a to 
formou již  zapracovaného znění  uvedených ustanovení do textu daných 
paragrafů návrhu zákona. Tento způsob vypořádání zásadní připomínky 
MPSV - č. 365 byl domluven na vypořádací poradě. 

U připomínky č. 365 rovněž prosím o sdělení, zda akceptujete zaslané 
úpravy a vypořádání je možno považovat za dokončené. 

Akceptováno. 

Navržené formulace převzaty 
v doslovném znění. 

1 MF Na základě včerejšího jednání k vypořádání připomínek k výše uvedenému 
materiálu Vám zasíláme připomínky k jednotlivým částem vypořádání. 
Nejedná se o připomínky k přepracované verzi zákona, po zapracování 
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připomínek všech resortů. Jedná se o připomínky, které zaslali různé odborné 
útvary MF, omlouváme se proto za ne zcela jednotnou formální úpravu. 
Pokud bude třeba některou připomínku dále konzultovat, prosíme pokud 
možno až po 14. 7. 2017.  

Obecně 

Nesouhlasíme s předložením zákona v této podobě. Požadujeme rozeslání 
materiálu do opakovaného připomínkového řízení – odůvodnění níže: 

 setrváváme na právním názoru, že návrh zákona je jako celek 
zmatečný a značná část navrhovaných ustanovení je „opsána“ ze 
stávajícího zák. č. 130/2002 Sb. Nový zákon by měl být srozumitelný 
a měl by odstranit nejasnosti stávající právní úpravy. 
 

 s ohledem na rozsah připomínek a změn, roztříštěnosti systému 
nebyla odstraněna, nedostatečně propracováno zajištění delimitací a 
vazby na resorty, je třeba dále zpřesnit, 
 

 trváme na standardním rozpočtovém procesu, nelze upřednostňovat 
jedno ministerstvo proti jiným,  
 

 lhůta 3 dnů, kterou dostala připomínková místa k seznámení se 
s návrhem zákona po připomínkách, je nedostatečná a to zejména 
proto, že návrh zákona předložený k připomínkám a návrh zákona po 
připomínkách se liší nejen v úpravě obsahu, ale i v číslování §§  
 

 k ekonomickému zajištění dle UV 385/2017 konstatujeme, že bylo 
nepřímo novelizováno UV 442/2017. Bude třeba náklady přizpůsobit 
výsledku jednání návrhu státního rozpočtu 2018 až 2020, který bude 
znám v září 2017, 
  

 

 

 

Za účelem zvýšení srozumitelnosti 
textu byly provedeny další úpravy 
terminologie. Skutečnost, že je část 
ustanovení převzata z původního 
zákona, není na škodu.  

 

Neakceptováno. 

Počet poskytovatelů podpory nebude 
dále snižován. Koordinace celého 
systému bude zajišťována 
prostřednictvím nástrojů 
koncepčních, metodických a 
rozpočtových. Proces delimitace byl 
upřesněn. 

Neakceptováno. 

 

Krátká lhůta byla stanovena kvůli 
potřebě provést vypořádání před 
zahájením období dovolených. I 
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 MF bere na vědomí sdělení o neutralitě „případných delimitací FM“. 
Ujištění předkladatele o neutrálním dopadu v této oblasti lze 
zpochybnit, neboť při jednání o Metodice 17+ bylo deklarován 
neutrální dopad v zajištění personálních kapacit a UV 385/2017 toto 
vyvrací (5FM pro MŠMT), 
 

 K připomínkám týkající se platové oblasti: 
- Požadovali jsme provést přehledný propočet změn v personální 

oblasti, historický vývoj počtu funkčních míst za jednotlivé 
kapitoly SR a hlavní instituce participující v systému VaVaI. 
Požadovali jsme diagram organizační struktury nového úřadu a 
konkrétních návrhy delimitací, stejně tak vyčíslení průměrných 
platů u jednotlivých funkčních míst. Toto nebylo předkladatelem 
doplněno. 
 

 Požadujeme: 
- Do všech relevantních materiálů (důvodová zpráva, předkládací 

zpráva, závěrečná zpráva RIA i do usnesení vlády) zapracovat 
výslovnou deklaraci, že zřízení MVV nepředstavuje 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. 

 

s ohledem na krátkou lhůtu je 
provedeno dodatečné vypořádání 
připomínek po pracovní linii 

 

Připomínka se nevztahuje k návrhu 
zákona. 

UV 442/2017 není novelizací UV 
385/2017. Čl. III/1 a) UV 442 uložil 
MF „upravit základní ukazatele pro 
přípravu návrhu státního rozpočtu 
České republiky na rok 2018 podle 
připomínek členů vlády“. 
Místopředseda vlády P. Bělobrádek 
vznesl připomínku, dle které 
materiál předložený MF není 
v souladu s UV 385 a je nutné jej 
přepracovat. V souladu s touto 
připomínkou tedy čl. III/1 a) UV 442 
uložil MF, aby materiál zpracovalo 
v souladu s UV 385. 

 

Text o zpochybnění neutrality je 
komentářem připomínkového místa 
vztahujícím se k jinému materiálu. 
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Akceptováno částečně 

 

Akceptováno. Náklady na nové 
MVV jsou v souladu s plánovaným 
výdajem + výdaji na delimitované 
zaměstnance MŠMT v závislosti na 
převáděných agendách. 

2 MF Dále k jednotlivým připomínkám: 

K připomínce č. 166 a č. 167 – Nesouhlasíme s tímto vypořádáním. 
V předkládací zprávě se sice uvádí, že dojde k delimitaci služebních a 
pracovních míst z jiných ústředních správních úřadů, čímž nedojde ke 
zvyšování výdajů státního rozpočtu na administrativu. V Důvodové zprávě se 
již hovoří o tom, že nárůst výdajů na platy a jiné odměny a další personální 
výdaje v dalších letech bude vyžadovat určité náběhové období. Z této věty je 
patrné, že se nejedná o neutrální rozpočtový dopad na státní rozpočet a že 
zmiňovaná delimitace pracovníků z jiných úřadů nepostačuje pro plánovaný 
celkový počet míst nového úřadu, který se očekává ve výši 157 osob. Proto 
nelze s tímto vypořádáním v této podobě souhlasit, nejedná se o rozpočtově 
neutrální dopad.  

Taktéž se uvádí, že oproti nulové variantě budou z hlediska poskytování 
institucionální podpory náklady vyšší. Toto taktéž není konstruktivní 
zeštíhlení, zprůhlednění a zjednodušení poskytovávání podpor v rámci oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací, kdy se domníváme, že by naopak mělo dojít 

 

Vysvětleno 

Návrh výdajů na nové ministerstvo 
je součástí návrhu výdajů státního 
rozpočtu a navržená výše nebude 
překročena. 

Náběhovým obdobím se myslí 
období postupného zahájení 
činnosti, nikoliv postupného 
navyšování výdajů nad uvedenou 
hranici.  

O nákladech na pronájem sídla nelze 
nyní spekulovat, protože diskuse 
ještě nezačala. Sídlo lze v obecné 
rovině řešit jak nájmem 
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k zefektivnění a tudíž i ke snížení nákladů z hlediska poskytování 
institucionální podpory. Opět se tedy nejedná o rozpočtově neutrální dopad, 
tj. bez zvýšených požadavků na státní rozpočet. Proto nelze souhlasit s tímto 
vypořádáním. 

Z materiálu podle našeho názoru vyplývá, že celkové výdaje státního 
rozpočtu budou při vzniku MVV vyšší než v současné době (např. pronájem 
sídla). Je tedy třeba, aby se veškeré výdaje pohybovaly v rámci číselných 
údajů stanovených příslušnými dokumenty. 

kancelářských prostor, tak 
umístěním nového úřadu v některém 
z objektů patřících státu, kde nájem 
není žádný. 

3 MF K připomínce č. 168 – vypořádání připomínky je pouze obecné a podle 
našeho názoru není přesvědčivé pro zřízení nového ministerstva. 

Neakceptováno. 

Vypořádání připomínky považujeme 
za dostatečné. Stávající 
institucionální zajištění poskytování 
podpory na výzkum, vývoj a inovace 
je nevyhovující. Celou řadu činností 
na úseku podpory VVI uskutečňuje 
Úřad vlády, který tak nahrazuje 
absentující centrální instituce 
odpovědnou za koordinaci celého 
systému. Zřízením MVV dojde mj. 
k odstranění tohoto nevyhovujícího 
stavu. 

Připomínce nelze vyhovět dále 
z toho důvodu, že by zrušení MVV 
představovalo zásadní koncepční 
zásah do navrhované právní úpravy. 
Toto koncepční řešení popsané ve 
věcném záměru návrhu zákona 
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přitom bylo schváleno usnesením 
vlády č. 719 ze dne 24. 8. 2016 a je 
z tohoto důvodu pro předkladatele 
závazné.  

4 MF K připomínce č. 172 ohledně národního inovačního fondu máme za to, že 
tento bod nebyl dostatečně vysvětlen. Byla upravena charakteristika pojmu 
poskytovatel, nicméně § 2 písm. a) se změna nedotkla. (43) 

Akceptováno. 

Zrušena možnost zřizovat další 
právnické osoby spravující fondy 
pod kontrolou státu, ze kterých by 
byla poskytována podpora na 
výzkum, vývoj a inovace. 
Poskytovatelem budou výhradně 
organizační složky státu, a územní 
samosprávné celky v případě 
podpory poskytované z jejich 
rozpočtů.  

5 MF K připomínce č. 174 – v souvislosti s touto připomínkou upozorňujeme na § 
17 odst. 1 a § 24 odst. 4, kde je řečeno, že „Nestanoví-li tento zákon jinak, 
řídí se výkonnostní smlouva a právní vztahy touto smlouvou založené 
rozpočtovými pravidly  a správním řádem .“  

Rozpočtová pravidla žádné smlouvy neupravují a příslušné entity se 
rozpočtovými pravidly řídí ze zákona, nikoliv na základě smlouvy. Proto je z 
uvedených formulací nutné rozpočtová pravidla vypustit. 

Vysvětleno. 

Rozpočtová pravidla upravují 
v ustanovení § 17 dohodu o 
poskytnutí dotace. Výkonnostní 
smlouva (pro institucionální 
podporu) i smlouva o poskytnutí 
podpory (pro účelovou podporu) 
jsou právě takovými dohodami. 
Současně se jedná o veřejnoprávní 
smlouvu dle části páté správního 
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řádu. Citované ustanovení bude 
v zákoně ponecháno, aby bylo 
patrné, že byl opuštěn stávající 
civilněprávní režim smluv o 
poskytnutí podpory. 

6 MF K připomínce 177: „Akceptováno částečně“:  

Z § 5 odst. 1 stále není zřejmé, ve vztahu ke komu bude vědecká rada 
poradním orgánem. Předpokládáme, že bude poradním orgánem vlády, jako 
tomu bylo u Rady pro výzkum a inovace. Toto by mělo být v zákoně 
výslovně stanoveno.  Z DZ by však bylo možné mít i za to, že bude poradním 
orgánem „všech“. Tato úprava by měla být s předkladatelem dále 
diskutována. 

Akceptováno. 

7 MF K připomínce č. 178 – Domníváme se, že §6 je plně v gesci předkladatele, 
proto nelze souhlasit s vypořádáním této připomínky. Odměnu bude vyplácet 
účtárna zřejmě nově zřízeného ministerstva a ta musí vědět, co má z odměny 
případně srazit. 

Neakceptováno. 

Není obvyklé, aby zvláštní zákon (v 
tomto případě zákon o podpoře VVI) 
stanovil, zda daný příjem je 
předmětem daně z příjmů či zda 
daný vztah zakládá účast na 
nemocenském, důchodovém či 
zdravotním pojištění. Zákony 
upravující příslušné daně a pojistné 
sami vymezují, jaké příjmy jsou či 
nejsou předmětem daně či jaké 
právní vztahy zakládají účast na 
pojištění a je s nimi spojena 
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povinnost platit pojistné. 

Předmětné otázky by proto neměly 
být upraveny v zákoně o podpoře 
výzkumu, vývoje a inovací. Lze 
však zvážit, zda by neměly být  
novelizovány právní předpisy, které 
upravují daň z příjmů a jednotlivé 
kategorie pojištění. 

Stávající řešení je takové, že 
odměny členů rad, které budou 
zřízeny dle nového zákona, naplňují 
definici funkčního požitku dle 
zákona o daních z příjmů. Tyto 
odměny tak budou zdaňovány jako 
příjmy ze závislé činnosti a z příjmů 
bude odváděno pojistné na sociální 
zabezpečení i pojistné na zdravotní 
pojištění. 

8 MF K připomínce č.  179 - To, že agentury odpovídají definici poskytovatele 
neznamená, že nutně musí něco poskytovat. 

- Dále uvádíme, že účinnost zákona je navržena k 1. 1. 2019; z hlediska 
vzniku nové kapitoly se dvěma organizačními složkami státu považujeme za 
nutné zdůraznit, že dojde-li k časové prodlevě při schvalování zákona, bude 
nutné stanovit datum vzniku nové kapitoly a OSS k 1. lednu některého 
následujícího roku, nikoli během roku. Důvodem je to, že případný vznik 

Akceptováno částečně. 

K připomínce 179 

To, že agentury jsou poskytovateli 
dotací ze státního rozpočtu je 
stanoveno již v § 14/2 rozpočtových 
pravidel. V § 8/2 a v § 11/2 návrhu 
zákona je jednoznačně uvedeno, že 
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kapitoly a OSS během roku by musel být doprovázen změnou zákona o 
státním rozpočtu, k níž by stěží bylo možné získat relevantní údaje k 
určitému datu. Jde také o otázky účetní, hospodaření s majetkem apod.  
Upozorňujeme, že text § 41 odst. 4 je nedokončený a jeho poslední věta 
nedává smysl; Doporučujeme vyjasnit, zda text § 41 odst. 4 je v souladu s § 8 
odst. 1 a 2 a s § 11 odst. 1 a 2, a to zejména z právního hlediska a z hlediska 
praktické proveditelnosti (přidělení IČO, oprávnění statutárních orgánů atd.). 

agentury jsou samostatné OSS 
působící v rámci rozpočtové 
kapitoly ministerstva. Jedná se tak o 
výslovnou změnu stávajícího § 36/1 
a § 36a/2 zákona č. 130/2002. Nové 
vymezení je v souladu s § 10/1 
rozpočtových pravidel, resp. je z něj 
patrné, že dochází ke zrušení 
rozpočtových kapitol, nikoli však ke 
zrušení organizačních složek státu. 

K účinnosti zákona 

Bereme připomínku na vědomí. 
Pokud by se příprava zákona 
zpozdila, akceptujeme, že účinnost 
zákona může nastat vždy jen 
k počátku kalendářního roku. 

K § 41/4 

Akceptováno. Ustanovení 
dopracováno. Ustanovení § 41/4 
považujeme za souladné s § 8/1a 2 a 
§ 11/1 a 2. Přechodné ustanovení 
zajišťuje materiální a personální 
kontinuitu obou agentur. Ustanovení 
§ 8 a § 11 mění právní režim, kterým 
se budou agentury řídit od účinnosti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



101 
 

zákona. 

9 MF K připomínce č. 180 - „Akceptováno jinak“ 

Předkladatel akceptoval námi navrhovanou úpravu kontinuity v rámci  
přechodných ustanovení.  Podle § 41 odst. 4 věta první byla Grantová 
agentura České republiky zřízena podle § 36 zákona č. 130/2002 Sb., což 
však neodpovídá skutečnosti, resp. uvedené právní úpravě.  Grantová 
agentura České republiky byla zřízena zákonem č. 300/1992 Sb. – viz § 9. 

Akceptace „jinak“ tedy spočívá v uvedení nesprávného zákona? Pro soulad 
přechodného ustanovení se skutečností vyplývající z právní úpravy 
navrhujeme první větu § 41 odst. 4 upravit takto: „Grantová agentura České 
republiky zřízená zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a 
vývoje, ve znění pozdějších zákonů, a působící podle zákona č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, se považuje za Grantovou agenturu České republiky podle tohoto 
zákona.“. Popřípadě ještě přesněji: „Grantová agentura zřízená zákonem č. 
300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších 
zákonů, a působící jako Grantová agentura České republiky podle zákona č. 
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z 
veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, se považuje za Grantovou agenturu České republiky 
podle tohoto zákona.“ (instituce byla zřízena a do nabytí účinnosti zákona č. 
130/2002 Sb. fungovala pouze pod názvem „Grantová agentura“, název 
„Grantová agentura České republiky“ užívá teprve zákon č. 130/2002 Sb.). 

Akceptováno. 

Převzata navržená formulace. 

10 MF K připomínce č. 181 - „Akceptováno“ Akceptováno. 
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Na připomínku reaguje text druhé věty v § 41 odst. 4, naše připomínka jím 
však byla akceptována pouze částečně, resp. nepřesně a s chybou. Především 
není přesné, pokud se uvádí „Technologická agentura zřízená podle § 36a 
zákona…“, protože by to znamenalo, že uvedené ustanovení pouze umožnilo 
(nebo uložilo) někomu agenturu zřídit, a podle tohoto ustanovení pak ke 
zřízení (někým) skutečně došlo. Tak tomu ovšem není – TAČR byla zřízena 
přímo zákonem (ustanovením § 36a zákona…). A protože v zákoně č. 
130/2002 Sb. jiné takové ustanovení není, je podle našeho názoru nadbytečné 
toto ustanovení výslovně specifikovat. Považujeme proto za vhodné přidržet 
se námi původně navržené formulace, tj. „Technologická agentura České 
republiky zřízená zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se považuje za 
Technologickou agenturu České republiky podle tohoto zákona.“ (pozn. – 
naše formulace řeší i zjevnou chybu v druhé části věty, kde došlo 
nedopatřením k záměně „Technologické“ agentury za „Grantovou“). 

Převzata navržená formulace. 

11 MF K připomínce č. 183 – Naše připomínka se týkala § 8b odst. 2, v němž je 
lhůta jasně stanovena. Proto je tato připomínka z našeho hlediska 
nevypořádána. 

Dále trváme na standardním rozpočtovém procesu, nelze upřednostňovat 
jedno ministerstvo proti jiným 

Akceptováno částečně 

Předkladatel trvá na zachování 
stávajícího rozpočtového procesu 
v oblasti výzkumu a vývoje. 

Lhůta 31. 5. pro předložení návrhu 
celkové výše výdajů na výzkum, 
vývoj a inovace jednotlivých 
rozpočtových kapitol vládě byla 
změněna a koresponduje s lhůtou dle 
§ 8b/1 c) rozpočtových pravidel. 
Vláda tak může s využitím vstupů 
od MF i MVV schválit předběžný 
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návrh do 20. 6. 

12 MF K připomínce č. 184 –  

- k odst. 1: lze akceptovat text formulovaný předkladatelem; 

- k odst. 2: nesouhlasíme s textem, tj. trvat na připomínce MF, případně text 
nahradit textem: „…Další případné členění závazných ukazatelů stanoví 
zákon o státním rozpočtu na příslušný rok.“  Odůvodnění: podle zákona č. 
218/2000 Sb. stanoví závazné ukazatele státního rozpočtu zákon o státním 
rozpočtu na příslušný rok; návrh zákona zpracovává Ministerstvo financí v 
součinnosti se správci kapitol; bylo by nepraktické a neprozíravé, aby 
navrhovaným zákonem byla předem omezena možnost obou těchto stran 
stanovit strukturu státního rozpočtu.   

- k odst. 3: s navrhovaným textem nesouhlasíme, z důvodů uvedených k odst. 
2. Zároveň upozorňujeme, že je text zmatečný, neboť není zřejmé, zda se 
jedná o specifické nebo průřezové ukazatele – předpokládáme, že o 
specifické.  Nevidíme důvod k jejich stanovení přímo tímto zákonem, neboť 
Ministerstvo financí při sestavování zákona o státním rozpočtu akceptuje 
strukturu specifických ukazatelů dle návrhu příslušných správců kapitol a 
jejich omezení na mnoho let dopředu tímto zákonem by nebylo prozíravé. 

Strukturu závazných ukazatelů bychom rádi projednali před dalším kolem 
MPŘ. 

Akceptováno. 

13 MF K připomínce č. 194 – Postrádáme důvod neakceptování naší zásadní 
připomínky. Nadále se domníváme, že by se na výdaje podle navrhovaného 
zákona o výzkumu měly vztahovat §12 a §13 (tj. programy podle 
rozpočtových pravidel) s ohledem na záměr MF sjednotit evidenci všech 

Akceptováno. 

Výjimka zrušena. Text upraven 
v ustanovení o programech pro 
účelovou podporu. Ustanovení o 
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dotací pod systém IISSP, čímž dojde k vyšší transparentnosti v oblasti 
financování programů, tj. mnohdy významných investic. Požadujeme i 
nadále řádné odůvodnění, proč by měla být vyjmuta podpora VVI z 
příslušných ustanovení rozpočtových pravidel.  Proto připomínku nelze 
považovat za vypořádanou.  I při případném doplnění zdůvodnění, však na 
připomínce (pokud nebude akceptováno, že se bude na daný zákon také 
vztahovat §12 a §13 rozpočtových pravidel) trváme. 

Navíc upozorňujeme, že text by neměl být zapracován do části zákona, 
která se týká i institucionální i účelové podpory. Pokud bude jen v části 
pro Programy výzkumu, pak jej bude možno aplikovat pouze na 
účelovou podporu. 

institucionální podpoře postrádají 
výslovné vyloučení aplikace § 12 a § 
13 rozpočtových pravidel, proto se 
tato ustanovení budou aplikovat ipso 
facto. 

14 MF K připomínce 195 

Upozorňujeme, že v § 2 písm. k) návrhu zákona je stanoveno, že 
poskytovatelem se rozumí organizační složka státu nebo právnická osoba 
zřízená státem za účelem podpory výzkumu… Poskytovatelem podle 
tohoto zákona tedy není územní samosprávný celek. Na tom nic nemění ust. 
§ 39 odst. 1 návrhu zákona kde je stanoveno, že „územní samosprávné celky 
postupují přiměřeně podle těch ustanovení zákona, která se vztahují na 
poskytovatele podpory…“ 

Vysvětleno. 

Zákon ukládá poskytovatelům celou 
řadu povinností. Režimy podpor jsou 
úzce provázány na státní rozpočet. 
Podpora na výzkum, vývoj a inovace 
poskytovaná z územních rozpočtů je 
minoritního charakteru. Proto 
územní samosprávné celky nemají 
postavení poskytovatelů dle zákona, 
budou-li chtít poskytovat podporu na 
výzkum, vývoj a inovace, bude 
právním základem jejich činnosti § 
39 a právním režimem zákona se 
budou řídit přiměřeně (tzn. 
neaplikují se ustanovení neslučitelná 
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s rozpočtovým procesem 
samosprávných celků apod.). 

15 MF K připomínce 199 

Nesouhlasíme s tím, že připomínka byla zcela akceptována. 

V § 24 odst. 4 návrhu zákona je stanoveno, že „nestanoví-li tento zákon 
jinak, řídí se smlouva o poskytnutí podpory a právní vztahy touto smlouvou 
založené rozpočtovými pravidly (zák. č. 218/2000 Sb., v platném znění) a 
správním řádem. Upozorňujeme, že rozpočtová pravidla neupravují 
poskytnutí dotace smlouvou. Z dikce tohoto ustanovení lze dále dovodit, že 
smlouva o poskytnutí podpory je smlouvou veřejnoprávní podle § 159 odst. 1 
správního řádu.  Podle § 38 odst. 4 návrhu zákona může poskytovatel za 
zákonem stanovených podmínek odstoupit od smlouvy. K tomu 
upozorňujeme, že podle § 170 správního řádu „při postupu podle této části se 
obdobně použijí ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé 
tohoto zákona; nevylučuje-li to povaha a účel veřejnoprávních smluv, použijí 
se přiměřeně ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o 
neplatnosti právních jednání a relativní neúčinnosti, ustanovení o 
odstoupení od smlouvy a odstupném, ustanovení o změně v osobě dlužníka 
nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, ustanovení o postoupení 
smlouvy a o poukázce a ustanovení o započtení“. I nadále v návrhu zákona 
není uveden správní orgán příslušný k rozhodování sporů 
z veřejnoprávních smluv uzavíraných podle tohoto zákona. 

Upozorňujeme: 

- v § 2 písm. a) návrhu zákona je stanoveno, že se podporou 
výzkumu… rozumí podpora poskytovaná z rozpočtu územních 

Akceptováno. 

Poskytnutí dotace na základě 
smlouvy (konkrétně dohody o 
poskytnutí dotace) je upraveno v § 
17 rozpočtových pravidel. Smlouva 
o poskytnutí podpory bude mít 
charakter dohody dle § 17 
rozpočtových pravidel a současně 
tedy veřejnoprávní smlouvy ve 
smyslu části páté správního řádu. 

K odstoupení od smlouvy: 

§ 38  odst. 4 návrhu zákona bude 
platit jako lex specialis k § 170 
správního řádu. 

K rozhodování sporů 

Zákon záměrně neuvádí, který orgán 
je příslušný k rozhodování sporů ze 
smluv o poskytnutí podpory. To je 
upraveno v § 169 odst. 1 písm. d) 
správního řádu. V případě smluv 
uzavřených agenturami bude tedy 
tímto orgánem ministerstvo pro 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ2HAAPW)



106 
 

samosprávných celků. Každý územní samosprávný celek má svůj 
vlastní rozpočet. Text je tedy třeba upravit gramaticky „z rozpočtů 
územních samosprávných celků“ nebo „z rozpočtu územního 
samosprávného celku“, 

v § 39 odst. 1 návrhu zákona je stanoveno, že „v ustanovení § 38 odst. 5 se 
věta druhá nepoužije“. Navrhované ust. 38 odst. 5 má jen jednu větu.  

výzkum a vývoj, v případě smluv 
uzavřených jinými ministerstvy bude 
tímto orgánem příslušný ministr.  

K § 2 písm. a) 

Akceptováno. Upraveno. 

K § 39 odst. 1 

Akceptováno. Odkaz vypuštěn. 

16 MF Připomínka 207 - „Akceptováno“ 

Upozorňujeme, že akceptace je pouze částečná, viz výše připomínka 180. 

Akceptováno. 

Text upraven dle návrhu 
připomínkového místa. 

17 MF Připomínka 209 - „Akceptováno“: 

Souhlasíme, že byla akceptována a promítnuta naše připomínka uvedená pod 
bodem 1). Pouze považujeme za žádoucí pro zpřesnění v navrženém § 47 
odst. 4 za slova „… ke změně příslušnosti k hospodaření s majetkem“ vložit 
slova „České republiky“. 

Pokud se jedná o připomínku pod bodem 2), pak promítnutí uváděné 
akceptace se jeví poněkud nejasné, resp. s takovou akceptací nelze souhlasit. 

V porovnání s naší připomínkou uvedenou pod bodem 2) (viz níže) by podle 
navrhované právní úpravy (§ 47 odst. 5) existovaly pouze závazky převzaté 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které souvisejí 
s provozováním rejstříku…. a seznamu…. .  Jde tedy o uzavřený okruh 
závazků, které samo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již od 

Akceptováno. 
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někoho dříve převzalo?  Od koho?   A existují skutečně pouze tyto 
„převzaté“ závazky, které by mělo dále převzít Ministerstvo pro výzkum a 
vývoj? V naší připomínce jsme uváděli v podstatě 3 druhy závazků: a) 
závazky související s majetkem státu, který bude MVV od MŠMT přebírat, 
b) závazky vzniklé z dotčené dosavadní činnosti MŠMT, kterou bude  nyní 
MVV provádět, c) závazky související s touto dosavadní činností MŠMT. Jde 
o standardní věcné vymezení okruhů závazků státu, s nímž obecně počítá 
zákon č. 219/2000 Sb. v § 38 větě druhé.  Formulace uváděná nyní v § 47 
odst. 5 návrhu zákona je tedy zatím z hlediska vymezení okruhu (rozsahu) 
závazků státu, jejichž plnění by mělo převzít MVV, nejasná a potenciálně 
zavádějící. Měla by přitom být jednoznačná. Třeba dále prodiskutovat 
s navrhovatelem, co je navrhovanou úpravou míněno. 

Vedle uvedeného základního problému s vymezením okruhu či rozsahu 
sledovaných závazků státu současně upozorňujeme na poněkud věcně 
neadekvátní vyjádření vztahu předávajícího i přejímajícího ministerstva 
k těmto závazkům. Ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb. lze užít pojem 
„příslušnost hospodařit“ jen ve vztahu k majetku státu, tedy aktivům. Se 
závazky státu, tedy s pasivy, nejsou organizační složky státu „příslušné 
hospodařit“, nýbrž ve smyslu již zmíněného § 38 tyto závazky státu za stát 
plní (maximálně by zde tedy šlo o příslušnost k plnění závazků státu). Tj. pro 
účely vyjádření změny organizační složky státu, která má (je příslušná) tyto 
závazky státu za stát plnit (a to v daném případě změny dohodnuté formou 
zápisu) by byla na místě formulace „Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy a Ministerstvo pro výzkum a vývoj pořídí do 30. června 2019 
zápis podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích, na jehož základě se Ministerstvo pro výzkum a vývoj 
stane příslušným plnit závazky České republiky, které ….. (dále nutno 
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jednoznačně a věcně správně a v souladu se skutečností specifikovat okruh či 
okruhy předmětných závazků státu – viz výše)“. Popřípadě „Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo pro výzkum a vývoj pořídí do 
30. června 2019 zápis podle zákona o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, na jehož základě Ministerstvo pro výzkum 
a vývoj převezme od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy plnění 
úkolů spojených s odpovědností za závazky České republiky, které …..“. 

Poslední věta § 47 odst. 5 v kontextu nedává smysl a nemá zde ani 
opodstatnění, takže je třeba ji bez náhrady vypustit. 

18 MF Připomínka 211 - Shodné vyjádření jako výše u bodu 2) připomínky 209. Akceptováno. 

19 MF K připomínce č. 213 – Nelze souhlasit s tím, že tato připomínka byla 
adekvátně vypořádaná, jak deklaruje vypořádání. Předkladatel dostatečně 
nepospal po stránce obsahové, odpovědnostní, časové a zejména rozpočtové 
jednotlivé fáze a nevyjasnil např. kolik agentury TA a GA budou požadovat 
ročně na svůj provoz, pokud tedy zaniknou jako rozpočtové kapitoly, avšak 
nadále budou fungovat a poskytovat podpory.  

Akceptováno. 

Doplněna informace, že náklady na 
činnost obou agentur se nemění. 

20 MF K připomínce č. 216 – Viz komentář k připomínkám č. 166 a 167. Není 
jasné, odkud bude delimitována zbývající část zaměstnanců do celkového 
avizovaného počtu 157 osob, když z Úřadu vládu by mělo dojít k delimitaci 
pouze ve výši 65 osob. Vše nasvědčuje tomu, že dojde k novému navyšování 
nových kapacit nad rámec stávajícího stavu. Proto nelze s vypořádáním 
připomínky souhlasit, jelikož nedochází k neutrálnímu rozpočtovému 
dopadu. Navíc také není objasněno a postrádáme komentář, co se stane se 
stávajícími 4 radami s nárokem jejich členů na odměnu a cestovní náhrady. 
Zda dojde k jejich zrušení, či snížení jejich počtu apod. Navrhovaný systém 

Akceptováno částečně + 
vysvětleno 

Doplněno, že zaměstnanci budou 
delimitováni z ÚV ČR a MŠMT. 
Zbývající zaměstnanci budou nově 
přijati. Limit výdajů, který byl pro 
nové ministerstvo vládou schválen, 
překročen nebude. 
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stále nepřináší zjednodušení ani zefektivnění. Proto nelze s vypořádáním 
souhlasit. 

Otázka orgánů obou agentur byla 
upravena v přechodných 
ustanoveních. 

21 MF Připomínka 229: 

Vzhledem k nedostatku času nezbytného k detailnímu prostudování není 
zřejmé, co znamená „akceptace jinak“, resp. do jakých ustanoveních a jakým 
způsobem  byla „akceptace jinak“ promítnuta. 

Nově k § 41 odst. 4:   Poslední věta je neukončená! 

Akceptováno. 

Do § 10/3 a § 13/3 doplněno, že se 
jedná o poradní orgány ředitele 
agentury. 

§ 41/4 přepracován dle připomínek. 

1 MD 

 

Ministerstvo dopravy se připojuje k ostatním (mnoha) resortům, které 
požadují opětovné předložení a projednání  materiálu v meziresortním 
připomínkovém řízení. Z velkého množství uplatněných zásadních 
připomínek a z průběhu jejich následného projednání je zřejmé, že nebyla 
nalezena shoda na základních principech navrhované právní úpravy, že 
navrhovaná právní úprava by přinesla řadu závažných problémů a jako 
taková by tedy měla být podrobena delší a hlubší odborné diskusi. Navíc 
materiál, který byl rozeslán před jednáním vedeným za účelem vypořádání 
zásadních připomínek, doznal oproti materiálu předloženému do 
meziresortního připomínkového řízení značných změn, lze jej tedy považovat 
za materiál nový, který by měl být předmětem nového projednání. 

Ministerstvo dopravy konstatuje, že nesouhlasí s navrhovaným způsobem 
vypořádání a že tedy z jeho strany nadále přetrvává rozpor, a to ohledně 
následujících připomínek (připomínky jsou číslovány podle jejich pořadí 
uvedeného v zaslané tabulce vypořádání):  

Neakceptováno. 

Po mezirezortním připomínkovém 
řízení proběhlo další připomínkové 
kolo, kdy většina připomínkových 
míst zaslala nejen písemné 
komentáře k původním 
připomínkám, ale připojila i zcela 
nové zásadní připomínky. 
Předkladatel je akceptoval, pokud 
nebyly v rozporu s názory jiných 
připomínkových míst. 

 

Nové vypořádání rozporovaných 
připomínek je uvedeno dále. 
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2 MD Připomínka č. 138  

týkající se vymezení pojmu „mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji“. 
Nad rámec argumentace uvedené v odůvodnění této připomínky uplatněné 
v rámci meziresortního připomínkového řízení dodáváme následující. 
Působnost zákona je stanovena v § 1 tak, že upravuje podporu výzkumu, 
vývoje a inovací z veřejných prostředků České republiky a veřejných 
prostředků ze zahraničí. Veřejnými prostředky ze zahraniční jsou i 
prostředky Horizontu 2020 nebo prostředky mezinárodních organizací, do 
kterých Česká republika vkládá prostředky mezinárodní spolupráce 
ve výzkumu a vývoji (dále jen „VaV“). Nelze připustit, aby navrhovaná 
právní úprava stanovila požadavky, které budou buď v rozporu s pravidly 
toho kterého zahraničního nástroje podpory VaV nebo které povedou k další 
administrativní zátěži českých žadatelů o podporu z daných nástrojů. Prosíme 
o vyjasnění dané věci v kontextu návrhu právní úpravy a o případné úpravy 
navrhované právní úpravy tak, aby bylo zřejmé, co vše a jak bude s ohledem 
na mezinárodní spolupráci ve VaV a podporu ze zahraničí regulováno, resp. 
jaký má předkladatel cíl (např. regulovat způsob financování mezinárodní 
spolupráce ve VaV z výdajů státního rozpočtu České republiky apod.). 

Akceptováno. 

Doplněna definice mezinárodní 
spolupráce. 

3 MD Připomínka č. 145  

týkající se vyjasnění zdrojů financování inovací. Nad rámec argumentace 
uvedené v odůvodnění této připomínky v rámci meziresortního 
připomínkového řízení dodáváme následující. Ministerstvo dopravy požaduje 
vyjasnit, z jakých zdrojů se mají podporovat inovace, tj. zda se bude jednat 
jen o výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen 
„VaVaI“) a popř. s využitím za tímto účelem zaměřených evropských fondů 
(OP PIK). Stejně je třeba vyjasnit, z jakých zdrojů se má podporovat VaV, tj. 

Akceptováno. 

Navržena nová formulace § 14/4. 
Z této formulace je jednoznačně 
patrné, že inovace mohou být 
podporovány z obou hlavních zdrojů 
(tj. jak ze státního rozpočtu, tak i 
z rozpočtu EU). V praxi bude 
pochopitelně záležet na zaměření 
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zda se bude jednat opět jen o výdaje státního rozpočtu na VaVaI a popř. 
s využitím za tímto účelem zaměřených evropských fondů. Takto by to totiž 
podle názoru Ministerstva dopravy mělo být. 

konkrétních programů či zřízení 
příslušných nástrojů podpory 
inovací. 

Skutečnost, že výzkum, vývoj i 
inovace mohou být podporovány 
z více zdrojů, plyne ze samotné 
definice podpory v § 2 písm. a). 

Odkaz na průmyslový výzkum a 
vývoj byl v souladu s novými 
definicemi nahrazen odkazem na 
aplikovaný výzkum. 

4 MD Připomínka č. 146,  

ve které Ministerstvo dopravy požadovalo vyjasnit vztah mezi ustanovením § 
17 odst. 2 písm. d) a § 21 odst. 5 návrhu zákona. Ministerstvo dopravy 
žádalo, aby samo poskytovalo institucionální podporu na mezinárodní 
spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblasti kosmických aktivit. Důvodem je 
specifičnost této oblasti a potřeba dále koncentrovat nyní roztříštěné zdroje 
financování jak v oblasti VaVaI, tak mimo ni, a eliminovat s tím spojené 
kompetenční nejasnosti. Ministerstvo dopravy i nadále trvá na tom, aby 
poskytovalo podporu na mezinárodní spolupráci ve VaV v oblastech, které 
spadají do jeho působnosti. Důrazně se ohrazujeme vůči způsobu vypořádání, 
zpochybňujícímu způsobilost a odpovědnost Ministerstva dopravy nakládat 
se svěřenými veřejnými prostředky. Text uvedený v současném § 20 odstavci 
5, podle kterého „Ministerstvo poskytuje institucionální podporu na 
mezinárodní spolupráci, prostřednictvím toho orgánu či organizace, které 

Akceptováno 
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Českou republiku zastupují“ podle našeho názoru navíc nedává dobrý smysl. 
Znamená to, že nové ministerstvo by bylo poskytovatelem vůči ministerstvu, 
které Českou republiku zastupuje v dané mezinárodní organizaci, a že toto 
druhé ministerstvo pak bude mít tyto prostředky ve svém rozpočtu a jeho 
prostřednictvím budou poskytnuty mezinárodní organizaci? Pokud by to tak 
bylo, domníváme se, že nové ministerstvo nemůže být poskytovatelem a 
poskytovatelem je jen (druhé) ministerstvo, jehož prostřednictvím se podpora 
poskytuje. Žádáme v této věci o vyjasnění. 

5 MD Připomínka č. 147,  

ve které Ministerstvo dopravy požadovalo vyjasnit, jaká práva a povinnosti 
má další  účastník řešení projektu a zda se jedná také o příjemce, pokud je mu 
poskytována podpora (viz ustanovení § 26 odst. 2 návrhu zákona). Podle 
našeho názoru upravená definice dalšího účastníka nedává dobrý smysl. 
Předpokládáme, že zde má být smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem. 
Další vztahy jsou řešeny v rámci projektu – tj. příjemce a jeho dodavatelé, 
spolupříjemci apod. Definice předpokládá, že mezi poskytovatelem a dalším 
účastníkem bude uzavřena smlouva. Žádáme v této věci o vyjasnění. 

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínek 
Ministerstva kultury. 

6 MD Připomínka č. 149,  

ve které Ministerstvo dopravy žádalo doplnit definici pojmu „výkonnostní 
smlouva“, protože je významným aspektem financování a stabilizace 
výzkumu. O detailnější vymezení výkonnostní smlouvy žádaly i ostatní 
resorty. Žádáme i nadále specifikovat podmínky a okolnosti uzavírání 
výkonnostní smlouvy a dopracovat kritéria, na základě kterých budou tyto 
smlouvy uzavírány. Dále upozorňujeme na to, že ačkoliv se v §17 návrhu 
zákona uvádí, že „nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se výkonnostní smlouva 

Akceptováno. 

Doplněna definice výkonnostní 
smlouvy. 
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a právní vztahy touto smlouvou založené rozpočtovými pravidly a správním 
řádem“, rozpočtová pravidla definici výkonnostní smlouvy neobsahují. 

1 MO Dne 29.6.2017 proběhla na Ministerstvu dopravy porada k projednání 
připomínek k návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. 
Ministerstvo obrany uplatnilo připomínky, které  byly akceptovány. Ovšem 
po prostudování upravené verze návrhu zákona tj. po zapracování 
připomínek, je patrno, že nová verze materiálu je velmi odlišná od té, která 
byla zaslána a posuzována v rámci mezirezortního připomínkového řízení.  

V nově navrhovaném textu mj. 

-   chybí definice základních pojmů, 

-   bylo vypuštěno základní členění způsobilých nákladů, 

-   je mezinárodní spolupráce opět pouze na ministerstvu pro VaV, 

-   je organizační složka MO brána jako celek, i když MO může být jak 
poskytovatel, uživatel tak i řešitel. 

Z tohoto důvodu požadujeme návrh zákona zaslat opětovně do 
připomínkového řízení.  

Akceptováno částečně. 

K absenci definic 

Připomínkové místo nespecifikuje, 
které dle jeho názoru absentují. 
V návaznosti na připomínky jiných 
připomínkových míst byly doplněny 
definice mezinárodní spolupráce a 
výkonnostní smlouvy. 

K členění způsobilých výdajů 

Akceptováno. 

K mezinárodní spolupráci - 
upraveno. 

K postavení MO 

Postavení MO v systému podpory na 
výzkum, vývoj a inovace se nikterak 
neliší od postavení v jiných 
oblastech financovaných ze státního 
rozpočtu a rozpočtu EU. I v jiných 
segmentech je obvyklé, že 1 útvar 
ministerstva plní funkci 
poskytovatele a jiný útvar má 
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postavení příjemce, který realizuje 
jednotlivé projekty. 

K novému připomínkovému řízení 

Neakceptováno. 

Po mezirezortním připomínkovém 
řízení proběhlo další připomínkové 
kolo, kdy většina připomínkových 
míst zaslala nejen písemné 
komentáře k původním 
připomínkám, ale připojila i zcela 
nové zásadní připomínky. 
Předkladatel je akceptoval, pokud 
nebyly v rozporu s názory jiných 
připomínkových míst. 

1 MŽP Kromě připomínek týkajících se RIA (resp. připomínky č. 753 a 754), 
souhlasíme s vypořádáním ostatních námi vznesených připomínek za resort 
MŽP. 

Akceptováno 

Kontaktní údaje na zpracovatele 
doplněny. 

Vyčíslení nákladů bylo doplněno a 
přepracováno. 

1 MZV Dovolte mi sdělit, že MZV souhlasí se způsobem vypořádání jím 
uplatněných  
připomínek k návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, tzn. mezi  
jiným s akceptací jeho zásadních připomínek. 

Akceptováno 
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Pokud by náhodou došlo ke změnám ust. § 11 odst. 3 písm. g) či ust. § 14 
odst. 2 navrhovaného zákona (k nimž směřovaly zásadní připomínky 
MZV) v souvislosti s projednáním neakceptovaných připomínek 
některých jiných připomínkových míst, informujte mě, prosím, o této 
skutečnosti. 

1 Moravskoslezský 
Kraj 

Moravskoslezský kraj tedy považuje své připomínky za vypořádané, pouze 
upozorňuje, že ačkoliv u doporučující připomínky požadující vypuštění 
části textu v ustanovení § 4 odst. 3 je uvedeno „akceptováno“, dotčená 
část textu je v materiálu i nadále obsažena a je tedy zapotřebí ji vypustit. 

Akceptováno jinak. 

Koncepce je schvalována 
poskytovatelem institucionální 
podpory nikoli samotnou organizací. 
Ten v rámci rozpočtového plánování 
musí předvídat, jaká bude celková 
výše výdajů v dané oblasti. 
Formulace byla upravena na 
„předpokládanou maximální výši 
institucionální podpory“. Tato nová 
dikce předjímá, že výše podpory 
může být nižší v závislosti na 
výsledku hodnocení. 

1 RVŠ Nezbývá, než poděkovat za kladné vypořádání připomínek č.  991, 992, 999, 
1003, 1006, 1012, 1015, 1016, 1019, 1024 s tím, že trváme 
na našich zásadních připomínkách, které nebyly akceptovány, a to 
zejména na zásadní koncepční připomínce č. 989. 

Vypořádáno. 

1 ÚV – Odbor 
kompatibility 

V prvé řadě je nutné upravit, resp. doplnit výkaznictví - nutno přiložit 
rozdílovou tabulku a srovnávací tabulky. Předmětem výkaznictví (tj. i 
podtrhávání) by pak měla být i ta ustanovení, která provádějí (implementují) 

Akceptováno.  

Rozdílová tabulka byla přiložena.  
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sdělení - Rámec pro státní podporu. 

2 ÚV – Odbor 
kompatibility 

§ 1 upravit tak, aby věta byla čtivější - běžně se podle čl. 48/2 LPV uvádí 
"Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný/é předpis/y 
Evropské unie*).....předmět úpravy 

Akceptováno.  

Upraveno. 

3 ÚV – Odbor 
kompatibility 

Poznámkový aparát doporučujeme zpřehlednit tak, aby zejména u hodně se 
opakujících dalších výskytů nařízení Komise (EU) č. 651/2014 či nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014 (od poznámky pod čarou č. 3 či 13) byl uváděn 
pouze tzv. zkrácený název (srov. analogicky čl. 62 LPV) - pak by tudíž v 
dalších poznámkách pod čarou nebyly uváděny plné názvy předpisů EU, ale 
text by se zjednodušil tím, že by by končil po čísle předpisu EU. Rovněž po 
uvedení konkrétního článku předpisu EU v poznámce pod čarou by mělo 
následovat malé písmeno ve slově "nařízení" či "sdělení". 

Akceptováno. 

 

4 ÚV – Odbor 
kompatibility 

§ 3 - poznámka pod čarou 16) - domníváme se, že by bylo vhodné v 
poznámce uvést i sdělení Komise - Rámec pro státní podporu.  

Akceptováno. 

5 ÚV – Odbor 
kompatibility 

§ 27 a násl. (veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích) - vypořádání 
připomínky není jasné: předkladatel výtky akceptuje, zároveň ale uvádí, že se 
zadávacím řízením dle zákona o veřejných zakázkách se má pracovat jen v 
případě výzkumu pro státní správu. Jedná-li se ale o veřejného zadavatele dle 
směrnice 2014/24/EU a zadávání zakázek spadající do předmětu úpravy dle 
uvedené směrnice, není možno směrnicovou úpravu, která byla 
transponována do zákona o zadávání veřejných zakázek, vyloučit. V 
opačném případě by došlo k porušení zadávacích směrnic EU.  

Směrnice 2014/24/EU přitom v čl. 2 definuje „veřejné zadavatele“ jako stát, 
regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty, sdružení tvořená 
jedním nebo více takovými orgány či jedním nebo více veřejnoprávními 

Akceptováno. 

Problematika souvztažností návrhu 
zákona a zadávacích směrnic byla 
diskutována na jednání se zástupci 
příslušných útvarů MMR. Procedura 
veřejné soutěže byla nadále 
ponechána. Jedná se o proceduru 
směřující k poskytnutí dotace 
(podpory) a nikoli k zadání zakázky. 
Zadávací směrnice se tak na tento 
postup nevztahují, byť poskytovatelé 
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subjekty, přičemž „veřejnoprávními subjekty“ jsou subjekty založené za 
zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které 
nemají průmyslovou nebo obchodní povahu + mají právní subjektivitu + jsou 
financovány převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo 
jinými veřejnoprávními subjekty; nebo podléhají řídicímu dohledu těchto 
orgánů nebo subjektů; nebo je v jejich správním, řídícím nebo dozorčím 
orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo 
místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; 

Je tedy nutno buď s poukazem na směrnici 2014/24/EU uvést, ze kterého 
jejího ustanovení vyplývá možnost takto výrazné odchylky pro oblast 
výzkumu, vývoje a inovací, nebo zvláštní postup vypustit. 

mají charakter veřejných zadavatelů. 

Tam, kde je podpora realizována 
formou veřejné zakázky, budou bez 
dalšího aplikována ustanovení 
zákona o zadávání veřejných 
zakázek a návrh zákona bude 
v tomto ohledu zakotvovat pouze 
minimální odchylky (např. ve 
smlouvě uzavřené v závěru 
zadávacího řízení zohlednit i 
povinné náležitosti smlouvy o 
poskytnutí podpory, nutnost 
vykazovat výdaje na veřejnou 
zakázku v rámci IS VVI).. 

6 ÚV – Odbor 
kompatibility 

§ 28 - ustanovení bylo upraveno, i nadále ale není jasné: kdo všechno je 
"příslušník jiného státu, kterému bylo zaručeno právo na rovné zacházení"? 
Proč nejsou ustanovením výslovně pokryti i rodinní příslušníci občanů EHP 
(případně Švýcarska) či rodinní příslušníci dlouhodobých rezidentů či 
vědeckých výzkumníků? Je to záměr? A které další ustanovení návrhu 
upravuje, kdo všechno se může veřejné soutěže zúčastnit, když ustanovení 
mluví o tom, že se může zúčastnit "i" právnická osoba.... 

Nad to uvádíme, že formulace by měly odpovídat úzu - viz např. § 1 odst. 2 
zákona o uznávání odborných kvalifikací, kde se v písm. d) a e) mluví o 
státním příslušníku jiného než členského státu (EU), bylo-li mu v České 
republice nebo jiném členském státě přiznáno právní postavení dlouhodobě 
pobývajícího rezidenta v Evropské unii, resp. o státním příslušníku jiného než 

Akceptováno. 
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členského státu (EU), byl-li mu na území České republiky nebo jiného 
členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu 
(ve druhém případě návrh přibližně shodnou formulaci obsahuje, u 
dlouhodobého rezidenta však ne). 

Toliko vyjádření k námi uplatněným připomínkám. Upravený materiál 
bereme na vědomí, nicméně podrobná revize celého návrhu bude provedena 
v rámci jeho předložení na úroveň vlády, kdy se budeme k materiálu 
opětovně vyjadřovat. 
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