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III. 

Návrh 

 

ZÁKON 

ze dne……….2018 

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

Čl. I 

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., 
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., 
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 
zákona č. 469/2011 Sb., zákona č. 49/2013 Sb., zákona č. 194/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., 
zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 146/2017 Sb., zákona č. 194/2016 Sb. (část) a zákona 
č. 367/2017 Sb. se mění takto: 
 

1. V § 2 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 

„e) projektem sdílených činností podpůrné činnosti, poskytování služeb nebo podpora využívání 
služeb, které slouží k organizaci nebo zabezpečení výzkumu, vývoje nebo inovací a jsou 
na nediskriminačním základě přístupné orgánům státní správy, výzkumným organizacím a dalším 
osobám zabývajícím se výzkumem, vývojem nebo inovacemi; projekt sdílených činností schvaluje 
vláda,“. 

Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena f) až m). 

 

2. V § 3 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno e), které 
zní: 

„e) projekt sdílených činností.“. 

 

3. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „na základě zhodnocení jí dosažených výsledků“ zrušují. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB6AHRZAB)



2 

 

4. V § 3 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 62) zní: 

„b) mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích, realizovanou 
na základě mezinárodního práva nebo práva Evropské unie nebo mezinárodních smluv, včetně 
právních aktů vydaných k jejich provedení, jako  

1. poplatky za účast České republiky v mezinárodních programech výzkumu a vývoje,  

2. poplatky za členství České republiky v mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje 
a inovací a v konsorciích evropské výzkumné infrastruktury62), nebo  

3. finanční podíly z prostředků České republiky na podporu projektů mezinárodní spolupráce 
ve výzkumu, vývoji a inovacích, pokud je tento finanční podíl možno hradit z veřejných 
prostředků a pokud jsou projekty podporovány z rozpočtu jiných států nebo z rozpočtu 
Evropské unie nebo z rozpočtu jiných mezinárodních organizací, případně z rozpočtu konsorcia 
evropské výzkumné infrastruktury,“. 

Poznámka pod čarou č. 62 zní: 

“62) Nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství 
pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC), ve znění Nařízení Rady (EU) 
č. 1261/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci 
Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).“.  

 

5. V § 3 odst. 3 písm. d) se za slova „o poskytnuté podpoře47),“ vkládají slova „na hodnocení 
výzkumných organizací“. 

 

6. V § 4 odst. 1 písm. e) se za slova „schválených vládou“ vkládají slova „, projekty sdílených 
činností schválených vládou“. 

 

7. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „na základě zhodnocení jí dosažených výsledků“ zrušují. 

 

8. V § 4 odst. 2 písm. a) bodě 1 se za slovo „zřizovatelem“ vkládají slova „nebo zakladatelem“. 

 

9. V § 5a odst. 2 písmeno b) zní: 

„b) návrh výše výdajů podle § 6 odst. 2 písm. c); návrh vychází ze zhodnocení výzkumných 
organizací provedeného podle § 7 odst. 7 a z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací.“. 

 

10. V § 6 odst. 2 písm. c) se slova „podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ zrušují. 

 

11. V § 7 odst. 5 se ve větě první za slova „velké výzkumné infrastruktury“ vkládají slova „nebo 
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projekty sdílených činností“. Ve větě druhé se za slova „velké výzkumné infrastruktury“ vkládají 
slova „nebo projektu sdílených činností“. 

 

12. V § 7 odstavec 7 zní: 

„(7) Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace poskytne 
poskytovatel výzkumné organizaci na základě jejího zhodnocení, které provedl podle metodiky, 
připravené podle § 35 odst. 2 písm. c) Radou pro výzkum, vývoj a inovace a schválené vládou, 
včetně využití hodnocení výsledků výzkumné organizace podle § 35 odst. 2 písm. d).“. 

 

13. V § 9 odst. 1 se ve větě druhé slova „,ne však na dobu delší než 180 dnů ode dne ukončení 
řešení projektu“ zrušují. 

 

14. V § 9 odst. 1 písm. g) a i) se za slova „a její rozdělení v jednotlivých letech“ vkládají slova 
„, pokud poskytovatel nestanoví jiné členění,“. 

 

15. V § 9 odst. 6 písm. a) se slova „podle zhodnocení jí dosažených výsledků“ zrušují. 

 

16. V § 10 odst. 1 se na začátek věty druhé vkládají slova „Nestanoví-li smlouva o poskytnutí 
podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory jiný termín, je“, následující předložka „U“ 
se nahrazuje předložkou „u“ a za slovy „dalších letech řešení“ se slovo „je“ zrušuje. 

 

17. V § 30 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 63) zní: 

„b) informovat veřejnost o  

1. projektech a aktivitách výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků 
a jejich výsledcích,  

2. aktivitách ve výzkumu, vývoji a inovacích výzkumných organizací podporovaných 
ze zahraničních zdrojů, včetně prostředků rozpočtu Evropské unie podléhajících přímému 
či nepřímému řízení63) (dále jen „zahraniční zdroje“), a jejich výsledcích, 

3. výsledcích dosažených za využití kapacit velkých výzkumných infrastruktur jejich uživateli, 
kterým jsou tyto kapacity zpřístupněny v režimu otevřeného přístupu k nim,“. 

Poznámka pod čarou č. 63 zní: 

„63) Článek 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 25. října 2012, 
kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002.“ 
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18. V § 31 odst. 3 se ve větě druhé za slova „údaje o“ vkládají slova “aktivitách výzkumné 
organizace podporovaných ze zahraničních zdrojů a“. 

 

19. V § 31 odst. 6 se ve větě poslední za slova „údaje o“ vkládají slova „aktivitách výzkumné 
organizace podporovaných ze zahraničních zdrojů a“. 

 

20. V § 32 odst. 1 se ve větě první za slova „odpovědnou za řešení projektu,“ vkládá slovo 
„poskytovatele,“. 

 

21. V § 32 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ zrušují. 

 

22. V § 32 odst. 2 písm. b) se v úvodní části ustanovení písmeno „h“ nahrazuje písmenem „i“. 

 

23. V § 32 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Jestliže bylo výsledku dosaženo za využití kapacity velké výzkumné infrastruktury, obsahuje 
výsledek vložený do rejstříku informací o výsledcích také označení této velké výzkumné 
infrastruktury. Příjemce účelové podpory na velkou výzkumnou infrastrukturu za tímto účelem 
zajistí, že uživatel kapacity velké výzkumné infrastruktury příslušně označí výsledky dosažené 
za využití kapacity velké výzkumné infrastruktury při jejich vkládání do rejstříku informací 
o výsledcích. Je-li autorem výsledku, který vznikl za využití kapacity velké výzkumné 
infrastruktury, zahraniční uživatel, plní informační povinnost podle § 31 odst. 3 příjemce účelové 
podpory na velkou výzkumnou infrastrukturu.“. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6. 

 

24. V § 33 se odstavec 3 zrušuje. 

 

25. V § 35 odst. 2 písm. c) se za slovy „Metodiky hodnocení“ slovo „výsledků“ zrušuje. 

 

26. V § 35 odst. 2 písmeno d) zní: 

„d) hodnocení podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a výsledků ukončených 
programů schvalované vládou,“. 

 

27. V § 35 odst. 7 písm. b) se slovo „výsledků“ zrušuje.  
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28. V § 39 se výraz „§ 32 odst. 1 až 4“ nahrazuje výrazem „§ 32 odst. 1 až 5“. 

 
Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem …… 
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