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130
Â K ON
ZA
ze dne 14. brÏezna 2002
o podporÏe vyÂzkumu a vyÂvoje z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o podporÏe vyÂzkumu a vyÂvoje)
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

Â S T P RVN IÂ
CÏ A
PODPORA VYÂZKUMU A VYÂVOJE
Ï EJNYÂCH PROSTR
Ï EDKU
Ê
Z VER
H L AVA I
Â VODNIÂ USTANOVENIÂ
U
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
Tento zaÂkon upravuje podporu vyÂzkumu a vyÂvoje
z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ (daÂle jen ¹podporaª) a
a) praÂva a povinnosti praÂvnickyÂch osob a fyzickyÂch
osob a uÂkoly organizacÏnõÂch slozÏek CÏeskeÂ republiky nebo uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch celkuÊ (daÂle
jen ¹organizacÏnõÂ slozÏkaª), zabyÂvajõÂcõÂch se vyÂzkumem a vyÂvojem podporovanyÂm z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ, podmõÂnky podpory, verÏejnou souteÏzÏ ve
vyÂzkumu a vyÂvoji a hodnocenõÂ vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ,
b) poskytovaÂnõÂ informacõÂ o vyÂzkumu a vyÂvoji prostrÏednictvõÂm informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu
a vyÂvoje,
c) uÂkoly orgaÂnuÊ vyÂzkumu a vyÂvoje.
§2
VymezenõÂ pojmuÊ
(1) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ vyÂzkumem a vyÂvojem systematickaÂ tvuÊrcÏõÂ praÂce konanaÂ za
uÂcÏelem zõÂskaÂnõÂ novyÂch znalostõÂ nebo jejich vyuzÏitõÂ.
DaÂle se rozlisÏuje
a) vyÂzkum, kteryÂm je systematickaÂ tvuÊrcÏõÂ praÂce rozsÏirÏujõÂcõÂ poznaÂnõÂ, vcÏetneÏ poznaÂnõÂ cÏloveÏka, kultury
nebo spolecÏnosti, metodami umozÏnÏujõÂcõÂmi potvrzenõÂ, doplneÏnõÂ cÏi vyvraÂcenõÂ zõÂskanyÂch poznatkuÊ, provaÂdeÏnaÂ jako

1

1. zaÂkladnõÂ vyÂzkum, kteryÂm jsou experimentaÂlnõÂ
nebo teoretickeÂ praÂce provaÂdeÏneÂ s cõÂlem zõÂskat
znalosti o zaÂkladech cÏi podstateÏ pozorovanyÂch
jevuÊ, vysveÏtlenõÂ jejich prÏõÂcÏin a mozÏnyÂch dopaduÊ
prÏi vyuzÏitõÂ zõÂskanyÂch poznatkuÊ, nebo
2. aplikovanyÂ vyÂzkum, kteryÂm jsou experimentaÂlnõÂ nebo teoretickeÂ praÂce provaÂdeÏneÂ s cõÂlem
zõÂskaÂnõÂ novyÂch poznatkuÊ zameÏrÏenyÂch na budoucõÂ vyuzÏitõÂ v praxi; ta cÏaÂst aplikovaneÂho vyÂzkumu, jehozÏ vyÂsledky se prostrÏednictvõÂm vyÂvoje vyuzÏõÂvajõÂ v novyÂch vyÂrobcõÂch, technologiõÂch a sluzÏbaÂch, ktereÂ jsou urcÏeny k podnikaÂnõÂ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,1) se oznacÏuje jako pruÊmyslovyÂ vyÂzkum,
b) vyÂvoj, kteryÂm je systematickeÂ tvuÊrcÏõÂ vyuzÏitõÂ poznatkuÊ vyÂzkumu nebo jinyÂch naÂmeÏtuÊ k produkci
novyÂch nebo zlepsÏenyÂch materiaÂluÊ, vyÂrobkuÊ nebo
zarÏõÂzenõÂ anebo k zavedenõÂ novyÂch cÏi zlepsÏenyÂch
technologiõÂ, systeÂmuÊ a sluzÏeb, vcÏetneÏ porÏõÂzenõÂ
a oveÏrÏenõÂ prototypuÊ, poloprovoznõÂch nebo prÏedvaÂdeÏcõÂch zarÏõÂzenõÂ.
(2) Pro uÂcÏely poskytovaÂnõÂ podpory je
a) poskytovatelem spraÂvce kapitoly staÂtnõÂho rozpocÏtu nebo uÂzemnõÂ samospraÂvnyÂ celek, kteryÂ rozhoduje o poskytnutõÂ podpory a kteryÂ tuto podporu poskytuje,
b) prÏõÂjemcem organizacÏnõÂ slozÏka, praÂvnickaÂ osoba
nebo fyzickaÂ osoba, v jejõÂzÏ prospeÏch bylo o poskytnutõÂ podpory poskytovatelem rozhodnuto,
c) spoluprÏõÂjemcem organizacÏnõÂ slozÏka, praÂvnickaÂ
osoba nebo fyzickaÂ osoba, jejõÂzÏ podõÂl na projektu
byl vymezen v naÂvrhu projektu a s nõÂzÏ prÏõÂjemce
uzavrÏel smlouvu o rÏesÏenõÂ cÏaÂsti projektu,
d) uchazecÏem organizacÏnõÂ slozÏka, praÂvnickaÂ osoba
nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ se uchaÂzõÂ o poskytnutõÂ
podpory,
e) programem soubor veÏcnyÂch, cÏasovyÂch a financÏnõÂch
podmõÂnek pro cÏinnosti potrÏebneÂ k dosazÏenõÂ cõÂluÊ
vyÂzkumu a vyÂvoje formulovanyÂch poskytovatelem, ktereÂ poskytovatel vyhlasÏuje ve verÏejneÂ souteÏzÏi ve vyÂzkumu a vyÂvoji nebo v raÂmci zadaÂnõÂ

) NaprÏõÂklad obchodnõÂ zaÂkonõÂk, zaÂkon cÏ. 77/1997 Sb., o staÂtnõÂm podniku, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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f)

g)
h)
i)
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verÏejneÂ zakaÂzky podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,2)
infrastrukturou podpuÊrneÂ cÏinnosti pro vyÂzkum
a vyÂvoj zahrnujõÂcõÂ sluzÏby nebo cÏinnost speciaÂlnõÂch
vyÂzkumnyÂch zarÏõÂzenõÂ, organizacõÂ zajisÏt'ujõÂcõÂch administrativu a financovaÂnõÂ vyÂzkumu a vyÂvoje nebo
oveÏrÏovaÂnõÂ cÏi rozsÏirÏovaÂnõÂ vyÂsledkuÊ vyÂzkumu a vyÂvoje,
vyÂsledkem noveÂ poznatky ve vyÂzkumu a vyÂvoji,
vznikleÂ cÏinnostõÂ v raÂmci rÏesÏenõÂ projektu nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru, nebo jejich vyuzÏitõÂ,
uzÏivatelem organizacÏnõÂ slozÏka, praÂvnickaÂ osoba
nebo fyzickaÂ osoba, kteraÂ vyuzÏõÂvaÂ vyÂsledek ve
sveÂ cÏinnosti,
uznanyÂmi naÂklady takoveÂ naÂklady ve vyÂzkumu
a vyÂvoji, ktereÂ poskytovatel schvaÂlõÂ jako nutneÂ
pro rÏesÏenõÂ projektu nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru
a ktereÂ budou vynalozÏeny beÏhem jejich rÏesÏenõÂ,
jsou zduÊvodneÏneÂ, prokazatelneÂ a prÏirÏazeneÂ ke
schvaÂlenyÂm cÏinnostem.
HLAVA I I
Ï
Ï
Ê SOBY PODPORY
PREDMET A ZPU
§3
PrÏedmeÏt podpory

(1) Podporu vyÂzkumu a vyÂvoje vcÏetneÏ infrastruktury lze poskytnout jen v rozsahu a za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem, a to jako
a) uÂcÏelovou podporu, kterou je poskytnutõÂ uÂcÏelovyÂch prostrÏedkuÊ na projekt vyÂzkumu a vyÂvoje
(daÂle jen ¹projektª), kde projektem je vymezenõÂ
prÏedmeÏtu cÏinnosti ve vyÂzkumu a vyÂvoji
1. v programoveÂm projektu, ve ktereÂm prÏõÂjemce
vyjadrÏuje, jakyÂm zpuÊsobem a za jakyÂch podmõÂnek prÏispeÏje k naplneÏnõÂ cõÂluÊ programu formulovanyÂch poskytovatelem,
2. v grantoveÂm projektu, ve ktereÂm prÏõÂjemce cõÂle
a zpuÊsoby rÏesÏenõÂ v zaÂkladnõÂm vyÂzkumu stanovuje saÂm,
3. ve verÏejneÂ zakaÂzce ve vyÂzkumu a vyÂvoji (daÂle
jen ¹verÏejnaÂ zakaÂzkaª), ve ktereÂ prÏõÂjemce provaÂdõÂ vyÂzkum a vyÂvoj pro potrÏeby poskytovatele, kteryÂ je jedinyÂm uzÏivatelem jeho vyÂsledkuÊ,
b) institucionaÂlnõÂ podporu, kterou je poskytnutõÂ institucionaÂlnõÂch prostrÏedkuÊ na vyÂzkumnyÂ zaÂmeÏr,
na specifickyÂ vyÂzkum na vysokyÂch sÏkolaÂch nebo
na mezinaÂrodnõÂ spolupraÂci CÏeskeÂ republiky ve vyÂzkumu a vyÂvoji, kde je

2
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1. vyÂzkumnyÂm zaÂmeÏrem vymezenõÂ prÏedmeÏtu vyÂzkumneÂ cÏinnosti praÂvnickeÂ osoby nebo organizacÏnõÂ slozÏky, jeho cõÂluÊ, strategie, naÂkladuÊ
a prÏedpoklaÂdanyÂch vyÂsledkuÊ, kteryÂ zajisÏt'uje
v zaÂkladnõÂm nebo aplikovaneÂm vyÂzkumu, s vyÂjimkou pruÊmysloveÂho vyÂzkumu, jejõÂ koncepcÏnõÂ
rozvoj na obdobõÂ 5 azÏ 7 let,
2. specifickyÂm vyÂzkumem na vysokyÂch sÏkolaÂch
cÏaÂst vyÂzkumu na vysokyÂch sÏkolaÂch, kteraÂ je
bezprostrÏedneÏ spojena se vzdeÏlaÂvaÂnõÂm a na
nõÂzÏ se podõÂlejõÂ studenti,
3. mezinaÂrodnõÂ spolupracõÂ CÏeskeÂ republiky ve vyÂzkumu a vyÂvoji spolupraÂce realizovanaÂ na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂch smluv, kteryÂmi je CÏeskaÂ
republika vaÂzaÂna, (daÂle jen ¹mezinaÂrodnõÂ
smlouvaª).
(2) NaÂklady na zabezpecÏenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve
vyÂzkumu a vyÂvoji nebo na zadaÂnõÂ verÏejneÂ zakaÂzky
vcÏetneÏ naÂkladuÊ na kontrolu projektuÊ mohou poskytovateleÂ hradit z uÂcÏeloveÂ podpory nejvyÂsÏe v cÏaÂstce, kteraÂ
neprÏesaÂhne 2,5 % celkoveÂ vyÂsÏe uÂcÏelovyÂch prostrÏedkuÊ
poskytovatele na vyÂzkum a vyÂvoj v daneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce. GrantovaÂ agentura CÏeskeÂ republiky hradõÂ
naÂklady na zabezpecÏenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu
a vyÂvoji a kontroly grantovyÂch projektuÊ z institucionaÂlnõÂ podpory.
(3) NaÂklady na hodnocenõÂ vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ
a jejich kontrolu mohou poskytovateleÂ hradit z institucionaÂlnõÂ podpory nejvyÂsÏe v cÏaÂstce, kteraÂ neprÏesaÂhne
2,5 % celkoveÂ vyÂsÏe institucionaÂlnõÂch prostrÏedkuÊ poskytovatele na vyÂzkum a vyÂvoj v daneÂm kalendaÂrÏnõÂm
roce.
(4) Z vyÂdajuÊ na vyÂzkum a vyÂvoj muÊzÏe poskytovatel hradit veÏcneÂ nebo financÏnõÂ oceneÏnõÂ fyzickyÂch
osob za mimorÏaÂdneÂ vyÂsledky ve vyÂzkumu a vyÂvoji
podporovaneÂm podle odstavce 1. PodmõÂnky pro oceneÏnõÂ mimorÏaÂdnyÂch vyÂsledkuÊ ve vyÂzkumu a vyÂvoji stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(5) Podpora vyÂzkumu a technologickeÂho vyÂvoje
jako soucÏaÂst podpory regionaÂlnõÂho rozvoje se rÏõÂdõÂ
tõÂmto zaÂkonem.
(6) Z vyÂdajuÊ na vyÂzkum a vyÂvoj se hradõÂ naÂklady
spojeneÂ s cÏinnostõÂ Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj a s cÏinnostõÂ
GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky.
§4
ZpuÊsoby poskytovaÂnõÂ podpory
(1) UÂcÏelovaÂ podpora je poskytovaÂna z vyÂdajuÊ na
vyÂzkum a vyÂvoj poskytovateluÊ, do jejichzÏ puÊsobnosti

) ZaÂkon cÏ. 199/1994 Sb., o zadaÂvaÂnõÂ verÏejnyÂch zakaÂzek, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ3) naÂlezÏõÂ, formou
dotace praÂvnickyÂm nebo fyzickyÂm osobaÂm nebo zvyÂsÏenõÂm vyÂdajuÊ organizacÏnõÂch slozÏek na
a) grantoveÂ projekty z vyÂdajuÊ na vyÂzkum GrantoveÂ
agentury CÏeskeÂ republiky nebo Akademie veÏd
CÏeskeÂ republiky,
b) programoveÂ projekty zaÂkladnõÂho a aplikovaneÂho
vyÂzkumu, vcÏetneÏ infrastruktury, realizujõÂcõÂ NaÂrodnõÂ program vyÂzkumu z vyÂdajuÊ na vyÂzkum a vyÂvoj poskytovateluÊ, nebo
c) programoveÂ projekty aplikovaneÂho vyÂzkumu,
vcÏetneÏ infrastruktury, a vyÂvoje z vyÂdajuÊ na vyÂzkum a vyÂvoj poskytovateluÊ, urcÏenyÂch na realizaci jejich programuÊ.
(2) UÂcÏelovaÂ podpora verÏejneÂ zakaÂzky je poskytovaÂna z vyÂdajuÊ na vyÂzkum a vyÂvoj toho poskytovatele,
kteryÂ je jedinyÂm uzÏivatelem vyÂsledkuÊ.
(3) InstitucionaÂlnõÂ podpora je poskytovaÂna formou dotace praÂvnickyÂm osobaÂm nebo z vyÂdajuÊ organizacÏnõÂch slozÏek na vyÂzkumnyÂ zaÂmeÏr
a) prÏõÂspeÏvkoveÂ organizace jejõÂm zrÏizovatelem,
b) verÏejneÂ vysokeÂ sÏkoly podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu,4) Ministerstvem sÏkolstvõÂ, mlaÂdezÏe a teÏlovyÂchovy (daÂle jen ¹ministerstvoª),
c) vojenskeÂ vysokeÂ sÏkoly Ministerstvem obrany,
d) policejnõÂ vysokeÂ sÏkoly Ministerstvem vnitra,
e) praÂvnickeÂ osoby neuvedeneÂ v põÂsmenech a) azÏ d)
ministerstvem, nebo
f) organizacÏnõÂ slozÏky ministerstvem.
(4) InstitucionaÂlnõÂ podpora je poskytovaÂna formou dotace na specifickyÂ vyÂzkum na vysokyÂch sÏkolaÂch prÏõÂslusÏnyÂmi poskytovateli.4)
(5) InstitucionaÂlnõÂ podpora je poskytovaÂna na
cÏaÂst mezinaÂrodnõÂ spolupraÂce CÏeskeÂ republiky ve vyÂzkumu a vyÂvoji, v raÂmci ktereÂ jsou na zaÂkladeÏ mezinaÂrodnõÂch smluv hrazeny poplatky za uÂcÏast CÏeskeÂ republiky v mezinaÂrodnõÂch programech vyÂzkumu a vyÂvoje nebo poplatky za cÏlenstvõÂ v mezinaÂrodnõÂch organizacõÂch ministerstvem nebo prÏõÂslusÏnyÂm poskytovatelem.3)
(6) Na poskytovaÂnõÂ podpory se s vyÂjimkou verÏejneÂ zakaÂzky vztahuje zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis upravujõÂcõÂ verÏejnou podporu.5)
(7) NaÂlezÏitosti zpuÊsobu poskytovaÂnõÂ a uzÏitõÂ pod-
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pory podle odstavcuÊ 1 azÏ 5 vcÏetneÏ zpuÊsobu hrazenõÂ
poplatkuÊ za uÂcÏast CÏeskeÂ republiky v mezinaÂrodnõÂch
programech vyÂzkumu a vyÂvoje a poplatkuÊ za cÏlenstvõÂ
v mezinaÂrodnõÂch organizacõÂch upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.
§5
Postup prÏõÂpravy naÂvrhu vyÂdajuÊ staÂtnõÂho rozpocÏtu
na vyÂzkum a vyÂvoj
(1) NaÂvrh vyÂdajuÊ staÂtnõÂho rozpocÏtu na vyÂzkum
a vyÂvoj vychaÂzõÂ z NaÂrodnõÂho programu vyÂzkumu
a z programuÊ vyÂzkumu a vyÂvoje podle odstavce 2,
ktereÂ schvaluje vlaÂda a zajisÏt'uje jejich realizaci. NaÂrodnõÂ program vyÂzkumu a programy vyÂzkumu a vyÂvoje
naplnÏujõÂ a realizujõÂ dlouhodobeÂ smeÏry a proporce rozvoje vyÂzkumu a vyÂvoje CÏeskeÂ republiky, strÏedneÏdobyÂ
vyÂhled podpory vyÂzkumu a vyÂvoje a NaÂrodnõÂ politiku
vyÂzkumu a vyÂvoje CÏeskeÂ republiky, kde se rozumõÂ
a) NaÂrodnõÂ politikou vyÂzkumu a vyÂvoje CÏeskeÂ republiky vytycÏenõÂ zaÂkladnõÂch cõÂluÊ podpory vyÂzkumu
a vyÂvoje z verÏejnyÂch a z jinyÂch prostrÏedkuÊ, jejich
cÏleneÏnõÂ, veÏcneÂho zameÏrÏenõÂ podpory v obdobõÂ na 4
azÏ 6 let a opatrÏenõÂ k jejich realizaci v dokumentu
schvalovaneÂm vlaÂdou, kteryÂ vychaÂzõÂ z dlouhodobyÂch smeÏruÊ a proporcõÂ rozvoje vyÂzkumu a vyÂvoje,
b) NaÂrodnõÂm programem vyÂzkumu soubor programuÊ schvalovanyÂ vlaÂdou, kteryÂ realizuje podstatnou cÏaÂst NaÂrodnõÂ politiky vyÂzkumu a vyÂvoje
CÏeskeÂ republiky a obsahuje vymezenõÂ konkreÂtnõÂch cõÂluÊ podpory na obdobõÂ 4 azÏ 6 let, vyÂsÏi prostrÏedkuÊ v cÏleneÏnõÂ na jednotliveÂ programy a daÂle
odpoveÏdnost jednotlivyÂch poskytovateluÊ za koordinaci jednotlivyÂch programuÊ a veÏcneÂ podmõÂnky
poskytovaÂnõÂ podpory z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ,
vcÏetneÏ kriteÂriõÂ hodnocenõÂ.
(2) Program vyÂzkumu a vyÂvoje nebo jeho zmeÏny
schvaluje vlaÂda prÏed zahaÂjenõÂm pracõÂ na prÏõÂpraveÏ naÂvrhu staÂtnõÂho rozpocÏtu na rok, ve ktereÂm je program
zahajovaÂn. NaÂvrh programu zpracuje poskytovatel
a prÏedlozÏõÂ ho ke stanovisku RadeÏ pro vyÂzkum a vyÂvoj
a ministerstvu. NaÂvrh programu obsahuje zejmeÂna
a) identifikacÏnõÂ uÂdaje programu, jeho prÏõÂpadneÂ cÏleneÏnõÂ na podprogramy, termõÂn jeho vyhlaÂsÏenõÂ
a dobu trvaÂnõÂ,
b) celkoveÂ vyÂdaje a vyÂdaje z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ na
uskutecÏneÏnõÂ programu a jeho cÏaÂstõÂ v cÏleneÏnõÂ v jednotlivyÂch letech,

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 2/1969 Sb., o zrÏõÂzenõÂ ministerstev a jinyÂch uÂstrÏednõÂch orgaÂnuÊ staÂtnõÂ spraÂvy CÏeskeÂ republiky, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 129/2000 Sb., o krajõÂch (krajskeÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 128/2000
Sb., o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
4
) ZaÂkon cÏ. 111/1998 Sb., o vysokyÂch sÏkolaÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vysokyÂch sÏkolaÂch), ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
5
) ZaÂkon cÏ. 59/2000 Sb., o verÏejneÂ podporÏe.
3
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c) specifikaci cõÂluÊ programu a jeho cÏaÂstõÂ spolu s jejich
oduÊvodneÏnõÂm, srovnaÂnõÂm se soucÏasnyÂm stavem
v CÏeskeÂ republice a v zahranicÏõÂ a ocÏekaÂvaneÂ prÏõÂnosy programu.
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d) specifickyÂ vyÂzkum na vysokyÂch sÏkolaÂch,
e) mezinaÂrodnõÂ spolupraÂci CÏeskeÂ republiky ve vyÂzkumu a vyÂvoji.

(3) Na programy vymezeneÂ tõÂmto zaÂkonem se nevztahujõÂ ustanovenõÂ o programech podle rozpocÏtovyÂch
pravidel.6)

H L AVA I I I
PODMIÂNKY PODPORY

(4) NaÂvrh vyÂsÏe celkovyÂch vyÂdajuÊ na vyÂzkum a vyÂvoj jednotlivyÂch rozpocÏtovyÂch kapitol stanovõÂ vlaÂda na
naÂvrh Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj.

§7
PoskytnutõÂ podpory

(5) Strukturu naÂvrhu rozdeÏlenõÂ vyÂdajuÊ staÂtnõÂho
rozpocÏtu na vyÂzkum a vyÂvoj jednotlivyÂch rozpocÏtovyÂch kapitol zasÏle spraÂvcuÊm rozpocÏtovyÂch kapitol7)
Rada pro vyÂzkum a vyÂvoj. NaÂvrh musõÂ obsahovat zejmeÂna cÏleneÏnõÂ vyÂdajuÊ podle § 6, uÂdaje o schvaÂlenyÂch
programech podle odstavce 2 a dalsÏõÂch aktivitaÂch vyÂzkumu a vyÂvoje podle § 4. NaÂvrh rozdeÏlenõÂ vyÂdajuÊ
staÂtnõÂho rozpocÏtu na vyÂzkum a vyÂvoj jednotlivyÂch
rozpocÏtovyÂch kapitol podle odstavce 4 zpracujõÂ spraÂvci
rozpocÏtovyÂch kapitol, ze kteryÂch je vyÂzkum a vyÂvoj
podporovaÂn, tak, aby prÏednostneÏ zajistili plneÏnõÂ projektuÊ a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ zahaÂjenyÂch v prÏedchozõÂch
letech a dalsÏõÂch zaÂvazkuÊ. NaÂvrhy spraÂvci rozpocÏtovyÂch
kapitol prÏedlozÏõÂ RadeÏ pro vyÂzkum a vyÂvoj, kteraÂ je
s nimi projednaÂ v dohodovacõÂm rÏõÂzenõÂ.
(6) VyÂslednyÂ naÂvrh vyÂdajuÊ staÂtnõÂho rozpocÏtu na
vyÂzkum a vyÂvoj, jejich rozdeÏlenõÂ a strÏedneÏdobyÂ vyÂhled
podpory vyÂzkumu a vyÂvoje prÏedlozÏõÂ vlaÂdeÏ Rada pro
vyÂzkum a vyÂvoj. Po projednaÂnõÂ ve vlaÂdeÏ ho Ministerstvo financõÂ zapracuje v souladu s rozpocÏtovyÂmi pravidly8) do naÂvrhu zaÂkona o staÂtnõÂm rozpocÏtu.
§6
Ï
CleneÏnõÂ vyÂdajuÊ staÂtnõÂho rozpocÏtu
na vyÂzkum a vyÂvoj
(1) ZaÂvaznyÂmi ukazateli prÏõÂslusÏnyÂch rozpocÏtovyÂch kapitol jsou vyÂdaje na vyÂzkum a vyÂvoj celkem,
v tom institucionaÂlnõÂ vyÂdaje celkem a uÂcÏeloveÂ vyÂdaje
celkem.
(2) Z celkovyÂch vyÂdajuÊ na vyÂzkum a vyÂvoj jednotlivyÂch rozpocÏtovyÂch kapitol jsou dalsÏõÂmi zaÂvaznyÂmi ukazateli, pokud prÏichaÂzejõÂ v uÂvahu, vyÂdaje na
a) NaÂrodnõÂ program vyÂzkumu,
b) programy v puÊsobnosti poskytovateluÊ (§ 34),
c) verÏejneÂ zakaÂzky,

(1) Podpora musõÂ byÂt poskytnuta v souladu s NaÂrodnõÂ politikou vyÂzkumu a vyÂvoje CÏeskeÂ republiky.
(2) UÂcÏelovou podporu poskytne poskytovatel po
provedenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji podle
tohoto zaÂkona nebo na zaÂkladeÏ zadaÂnõÂ verÏejneÂ zakaÂzky
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.2)
(3) InstitucionaÂlnõÂ podporu na vyÂzkumneÂ zaÂmeÏry
poskytne poskytovatel po zhodnocenõÂ teÏchto vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ a prÏedchozõÂch vyÂsledkuÊ cÏinnosti prÏõÂjemce
ve vyÂzkumu a vyÂvoji provedeneÂm podle tohoto zaÂkona.
(4) Na specifickyÂ vyÂzkum na vysokyÂch sÏkolaÂch je
poskytovaÂna institucionaÂlnõÂ podpora podle jejich prÏedpokladuÊ danyÂch dosavadnõÂ uÂspeÏsÏnostõÂ ve verÏejneÂ souteÏzÏi ve vyÂzkumu a vyÂvoji, uÂspeÏsÏnosti prÏi uplatneÏnõÂ vyÂsledkuÊ, pocÏtu studentuÊ v jednotlivyÂch typech akreditovanyÂch studijnõÂch programuÊ a kvalifikacÏnõÂ struktury
akademickyÂch pracovnõÂkuÊ. KriteÂria a postupy poskytovaÂnõÂ a uzÏitõÂ podpory specifickeÂho vyÂzkumu stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(5) ZpuÊsob stanovenõÂ podõÂlu podpory na uznanyÂch naÂkladech stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§8
PouzÏitõÂ podpory
(1) PrÏõÂjemce vede pro kazÏdyÂ projekt a vyÂzkumnyÂ
zaÂmeÏr oddeÏlenou evidenci podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu9) o uznanyÂch naÂkladech a v raÂmci teÂto evidence sleduje vyÂdaje nebo naÂklady hrazeneÂ z podpory.
VymezenõÂ polozÏek uznanyÂch naÂkladuÊ upravõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
(2) Ke kazÏdeÂmu projektu nebo vyÂzkumneÂmu zaÂmeÏru musõÂ prÏõÂjemce vykaÂzat nejmeÂneÏ jeden samostatnyÂ
vyÂsledek, kteryÂ nenõÂ zaÂrovenÏ vyÂsledkem jineÂho projektu nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru. VyÂsledek kazÏdeÂho

6

) § 12 a 13 zaÂkona cÏ. 218/2000 Sb., o rozpocÏtovyÂch pravidlech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (rozpocÏtovaÂ
pravidla).
7
) § 3 põÂsm. g) zaÂkona cÏ. 218/2000 Sb.
8

) ZaÂkon cÏ. 218/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 250/2000 Sb., o rozpocÏtovyÂch pravidlech uÂzemnõÂch rozpocÏtuÊ.
9
) ZaÂkon cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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projektu nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru musõÂ byÂt hodnocen oddeÏleneÏ od vyÂsledkuÊ ostatnõÂch projektuÊ a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ.
(3) Z uÂcÏeloveÂ podpory projektu se smõÂ hradit naÂklady na vyÂzkum a vyÂvoj provaÂdeÏnyÂ prÏõÂjemcem nebo
spoluprÏõÂjemcem vcÏetneÏ nezbytneÂ infrastruktury. PrÏi
poskytnutõÂ cÏaÂsti uÂcÏeloveÂ podpory prÏõÂjemcem spoluprÏõÂjemci se nepostupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.2)

h)

(4) PrÏi porÏõÂzenõÂ hmotneÂho a nehmotneÂho majetku
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu9) pro rÏesÏenõÂ projektu se smõÂ do uznanyÂch naÂkladuÊ zahrnout pouze takovaÂ cÏaÂst naÂkladuÊ na jeho porÏõÂzenõÂ, kteraÂ odpovõÂdaÂ
prÏedpoklaÂdaneÂmu vyuzÏitõÂ pro rÏesÏenõÂ daneÂho projektu.
ZpuÊsob stanovenõÂ vyÂsÏe uznanyÂch naÂkladuÊ na porÏõÂzenõÂ
hmotneÂho a nehmotneÂho majetku stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.

j)

(5) Z institucionaÂlnõÂ podpory vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru se smõÂ hradit naÂklady pouze na vyÂzkum provaÂdeÏnyÂ prÏõÂjemcem, vcÏetneÏ infrastruktury nezbytneÂ pro
rÏesÏenõÂ tohoto vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru.
(6) V prÏõÂpadeÏ, zÏe v naÂvrhu projektu nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru nenõÂ podrobneÏ specifikovaÂna
sluzÏba, porÏõÂzenõÂ hmotneÂho nebo nehmotneÂho majetku
vcÏetneÏ ceny a dodavatele, postupuje se podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.2)
§9
UÂprava vztahuÊ mezi poskytovatelem a prÏõÂjemcem
(1) Poskytovatel uzavrÏe s prÏõÂjemcem uÂcÏeloveÂ podpory põÂsemnou smlouvu o poskytnutõÂ dotace na podporu vybraneÂho projektu zahrnujõÂcõÂ celou dobu rÏesÏenõÂ
projektu a obdobõÂ do vyhodnocenõÂ vyÂsledkuÊ rÏesÏenõÂ
projektu vcÏetneÏ vyporÏaÂdaÂnõÂ poskytnuteÂ dotace (daÂle
jen ¹smlouva o poskytnutõÂ podporyª). Mezi naÂlezÏitosti
smlouvy o poskytnutõÂ podpory patrÏõÂ zejmeÂna
a) oznacÏenõÂ poskytovatele,
b) oznacÏenõÂ prÏõÂjemce,
c) naÂzev, identifikacÏnõÂ uÂdaje projektu a prÏedmeÏt jeho
rÏesÏenõÂ,
d) cõÂle projektu a jeho prÏedpoklaÂdaneÂ vyÂsledky, zpuÊsob oveÏrÏenõÂ jejich dosazÏenõÂ,
e) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a prÏõÂpadneÂ akademickeÂ tituly a veÏdeckeÂ hodnosti fyzickeÂ osoby, kteraÂ je prÏõÂjemci
odpoveÏdnaÂ za odbornou uÂrovenÏ projektu, (daÂle
jen ¹rÏesÏitelª),
f) termõÂny zahaÂjenõÂ a ukoncÏenõÂ rÏesÏenõÂ projektu,
g) vyÂsÏe uznanyÂch naÂkladuÊ a jejich cÏleneÏnõÂ, vyÂsÏe pod-

10

i)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
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pory z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ a jejõÂ rozdeÏlenõÂ v jednotlivyÂch letech vcÏetneÏ termõÂnuÊ a zpuÊsobu jejõÂho
poskytovaÂnõÂ,
uÂprava uzÏõÂvacõÂch a vlastnickyÂch praÂv k vyÂsledkuÊm
podle podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem,
smluvnõÂ podmõÂnky pro uÂcÏast spoluprÏõÂjemcuÊ, vyÂsÏe
jejich podpory z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ a jejõÂ rozdeÏlenõÂ v jednotlivyÂch letech vcÏetneÏ termõÂnuÊ a zpuÊsobu jejõÂho poskytovaÂnõÂ a kontroly,
zpuÊsob vedenõÂ, uÂcÏtovaÂnõÂ a vykazovaÂnõÂ uznanyÂch
naÂkladuÊ,
zpuÊsob kontroly rÏesÏenõÂ projektu, vcÏetneÏ kontroly
vyuzÏitõÂ poskytnuteÂ podpory a kontroly vyuzÏitõÂ
vyÂsledkuÊ,
vymezenõÂ stupneÏ duÊveÏrnosti uÂdajuÊ zahrnujõÂcõÂ jejich oznacÏenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,10)
zpuÊsob poskytnutõÂ uÂdajuÊ o projektu a jeho vyÂsledcõÂch pro informacÏnõÂ systeÂm vyÂzkumu a vyÂvoje,
zpuÊsob rÏesÏenõÂ sporuÊ,
sankce za porusÏenõÂ smlouvy,
datum nabytõÂ a ukoncÏenõÂ uÂcÏinnosti smlouvy.

(2) SoucÏaÂstõÂ smlouvy o poskytnutõÂ podpory je
schvaÂlenyÂ naÂvrh projektu.
(3) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, rÏõÂdõÂ se
smlouva o poskytnutõÂ podpory ustanovenõÂmi obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
(4) Smlouvu o poskytnutõÂ podpory lze uzavrÏõÂt
s võÂce prÏõÂjemci soucÏasneÏ s tõÂm, zÏe jejich vzaÂjemneÂ
vztahy budou smluvneÏ upraveny jako nedõÂlnaÂ soucÏaÂst
smlouvy. UstanovenõÂ tohoto zaÂkona o obsahu smlouvy
o poskytnutõÂ podpory se prÏimeÏrÏeneÏ vztahujõÂ i na
smlouvy uzavõÂraneÂ k provedenõÂ verÏejneÂ zakaÂzky podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.2)
(5) Je-li prÏõÂjemcem uÂcÏeloveÂ podpory organizacÏnõÂ
slozÏka, poskytovatel poskytne podporu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.8) NaÂlezÏitosti rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory jsou prÏimeÏrÏeneÂ naÂlezÏitostem
smlouvy o poskytnutõÂ podpory stanovenyÂm v odstavcõÂch 1, 2 a 4. Jsou-li prÏõÂjemcem a spoluprÏõÂjemcem organizacÏnõÂ slozÏky CÏeskeÂ republiky v puÊsobnosti jednoho
spraÂvce rozpocÏtoveÂ kapitoly, neposkytujõÂ si v souladu
se zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem11) vzaÂjemneÏ peneÏzÏitaÂ
plneÏnõÂ. V tomto prÏõÂpadeÏ postupuje poskytovatel stejneÏ
jako u võÂce prÏõÂjemcuÊ podle odstavce 4.
(6) Poskytovatel vydaÂ rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ
institucionaÂlnõÂ podpory vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru nebo
rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ institucionaÂlnõÂ podpory spe-

) ZaÂkon cÏ. 148/1998 Sb., o ochraneÏ utajovanyÂch skutecÏnostõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ObchodnõÂ zaÂkonõÂk.
11
) ZaÂkon cÏ. 218/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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cifickeÂho vyÂzkumu na vysokyÂch sÏkolaÂch podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu8) (daÂle jen ¹rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podporyª). NaÂlezÏitosti rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory jsou prÏimeÏrÏeneÂ naÂlezÏitostem smlouvy
o poskytnutõÂ podpory stanovenyÂm v odstavcõÂch 1 a 2.
(7) VyÂsÏe uznanyÂch naÂkladuÊ a s tõÂm souvisejõÂcõÂ
vyÂsÏe podpory z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ poskytnuteÂ na
rÏesÏenõÂ projektu nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru na celou
dobu rÏesÏenõÂ nesmõÂ byÂt v pruÊbeÏhu rÏesÏenõÂ zmeÏneÏny o võÂce
nezÏ 50 % vyÂsÏe uznanyÂch naÂkladuÊ nebo vyÂsÏe podpory
z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ uvedenyÂch ve smlouveÏ o poskytnutõÂ podpory nebo v rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ
podpory. ZmeÏny vyÂsÏe uznanyÂch naÂkladuÊ a s tõÂm souvisejõÂcõÂ vyÂsÏe podpory musõÂ byÂt zduÊvodneÏneÂ, podlozÏeneÂ
schvaÂlenyÂmi aktivitami, podlozÏeneÂ zmeÏnou smlouvy
o poskytnutõÂ podpory nebo rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ
podpory a musõÂ splnÏovat podmõÂnky podpory uvedeneÂ
v tomto zaÂkoneÏ. Postup prÏi zmeÏneÏ vyÂsÏe uznanyÂch naÂkladuÊ nebo vyÂsÏe podpory z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(8) PrÏõÂjemce je povinen põÂsemneÏ informovat poskytovatele o zmeÏnaÂch, ktereÂ nastaly v dobeÏ uÂcÏinnosti
smlouvy o poskytnutõÂ podpory nebo v dobeÏ vykonatelnosti rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory a ktereÂ se
dotyÂkajõÂ jeho praÂvnõÂ subjektivity, uÂdajuÊ pozÏadovanyÂch
pro prokaÂzaÂnõÂ zpuÊsobilosti nebo ktereÂ by mohly mõÂt
vliv na rÏesÏenõÂ projektu nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru, a to
do 7 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ ode dne, kdy se o takoveÂ skutecÏnosti dozveÏdeÏl.
§ 10
LhuÊta a zpuÊsob poskytnutõÂ podpory
(1) Nedojde-li v duÊsledku rozpocÏtoveÂho provizoria podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu8) k regulaci cÏerpaÂnõÂ rozpocÏtu, je povinnostõÂ poskytovatele zacÏõÂt poskytovat podporu do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti smlouvy o poskytnutõÂ podpory nebo
ode dne vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory.
U võÂceletyÂch projektuÊ nebo vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ ve
druheÂm roce a dalsÏõÂch letech rÏesÏenõÂ je povinnostõÂ poskytovatele zacÏõÂt poskytovat podporu do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ od zacÏaÂtku kalendaÂrÏnõÂho roku v prÏõÂpadeÏ, zÏe
jsou splneÏny zaÂvazky prÏõÂjemce vyplyÂvajõÂcõÂ ze smlouvy
o poskytnutõÂ podpory nebo z rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ
podpory a zÏe jsou zarÏazeny uÂdaje do informacÏnõÂho
systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje v souladu s tõÂmto zaÂkonem
a se zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.12) Ve stejneÂ lhuÊteÏ
maÂ prÏõÂjemce povinnost zacÏõÂt rÏesÏit projekt nebo vyÂzkumnyÂ zaÂmeÏr.
(2) Podporu poskytuje poskytovatel pouze prÏõÂ-

12

jemci bez provedenõÂ rozpocÏtoveÂho opatrÏenõÂ, a to prÏõÂmyÂm prÏevodem z uÂcÏtu poskytovatele na bankovnõÂ uÂcÏet
prÏõÂjemce nebo umozÏneÏnõÂm cÏerpaÂnõÂ z rozpocÏtoveÂho vyÂdajoveÂho uÂcÏtu poskytovatele do vyÂsÏe stanoveneÂho limitu prÏõÂjemce. Pokud se na rÏesÏenõÂ projektu podõÂlõÂ
spoluprÏõÂjemce, poskytuje poskytovatel prÏõÂjemci uÂcÏelovou podporu vcÏetneÏ jejõÂ cÏaÂsti urcÏeneÂ spoluprÏõÂjemci bez
provedenõÂ rozpocÏtoveÂho opatrÏenõÂ. PrÏõÂjemce podporu
eviduje podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.13)
(3) Poskytovatel poskytuje prÏõÂjemcuÊm podporu
a) projektuÊ, pokud nejsou verÏejnyÂmi zakaÂzkami, jednoraÂzoveÏ na danyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok, s vyÂjimkou cÏaÂsti
podpory uvedeneÂ v odstavci 4,
b) projektuÊ, ktereÂ jsou verÏejnyÂmi zakaÂzkami, v termõÂnech stanovenyÂch smlouvou nebo rozhodnutõÂm
o poskytnutõÂ podpory, nebo
c) vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ a dalsÏõÂch zpuÊsobuÊ institucionaÂlnõÂ podpory podle § 4 odst. 4 a 5 v termõÂnech
stanovenyÂch rozhodnutõÂm o poskytnutõÂ podpory.
(4) Poskytovatel muÊzÏe cÏaÂst uÂcÏeloveÂ podpory, nejvyÂsÏe vsÏak 15 % jejõÂ schvaÂleneÂ vyÂsÏe na celou dobu rÏesÏenõÂ, poskytnout prÏõÂjemci azÏ po vyhodnocenõÂ splneÏnõÂ
cõÂluÊ a dosazÏenyÂch vyÂsledkuÊ rÏesÏenõÂ projektu, pokud
tento postup je upraven ve smlouveÏ nebo v rozhodnutõÂ
o poskytnutõÂ podpory.
(5) Pokud se na rÏesÏenõÂ projektu podõÂlõÂ spoluprÏõÂjemce, poskytne mu stanovenou cÏaÂst uÂcÏeloveÂ podpory
prÏõÂjemce. ZpuÊsob a lhuÊtu pro poskytnutõÂ uÂcÏeloveÂ podpory prÏõÂjemcem spoluprÏõÂjemci stanovõÂ poskytovatel
podle § 9 odst. 1 põÂsm. i). PrÏõÂjemce poskytne stanovenou cÏaÂst uÂcÏeloveÂ podpory spoluprÏõÂjemci na zaÂkladeÏ
smlouvy uzavrÏeneÂ mezi nimi.
§ 11
UÂprava vlastnickyÂch praÂv k vyÂsledkuÊm a vyuzÏitõÂ
vyÂsledkuÊ
(1) PodmõÂnkou pro poskytnutõÂ podpory je uÂprava
uzÏõÂvacõÂch a vlastnickyÂch praÂv k vyÂsledkuÊm a jejich vyuzÏitõÂ a zprÏõÂstupneÏnõÂ mezi poskytovatelem a prÏõÂjemcem,
mezi prÏõÂjemcem a trÏetõÂmi stranami uÂcÏastnõÂcõÂmi se projektu, a maÂ-li projekt võÂce prÏõÂjemcuÊ, pak mezi prÏõÂjemci
navzaÂjem. U aplikovaneÂho vyÂzkumu a u vyÂvoje, pokud
se nejednaÂ o verÏejnou zakaÂzku, maÂ uÂprava uzÏõÂvacõÂch
a vlastnickyÂch praÂv k vyÂsledkuÊm a jejich vyuzÏitõÂ podobu smlouvy o vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ, uzavrÏeneÂ mezi poskytovatelem a prÏõÂjemcem nebo prÏõÂjemci nejmeÂneÏ 180 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ prÏed ukoncÏenõÂm uÂcÏinnosti smlouvy
o poskytnutõÂ podpory.

) ZaÂkon cÏ. 106/1999 Sb., o svobodneÂm prÏõÂstupu k informacõÂm, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

13

) ZaÂkon cÏ. 218/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 250/2000 Sb.
ZaÂkon cÏ. 563/1991 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(2) Mezi naÂlezÏitosti smlouvy o vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ
patrÏõÂ zejmeÂna
a) naÂzev a identifikacÏnõÂ uÂdaje projektu nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru,
b) vymezenõÂ vyÂsledkuÊ a jejich srovnaÂnõÂ s cõÂli projektu
cÏi vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru,
c) uÂprava vlastnickyÂch a uzÏõÂvacõÂch praÂv k vyÂsledkuÊm
podle § 16,
d) zpuÊsob vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ a doba, do ktereÂ musõÂ byÂt
vyÂsledky uplatneÏny,
e) rozsah stupneÏ duÊveÏrnosti uÂdajuÊ a zpuÊsob naklaÂdaÂnõÂ s nimi podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,10)
f) sankce za porusÏenõÂ smlouvy,
g) datum nabytõÂ a ukoncÏenõÂ uÂcÏinnosti smlouvy.
(3) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, pouzÏijõÂ se na
smlouvu o vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ ustanovenõÂ obchodnõÂho
zaÂkonõÂku.
(4) Je-li prÏõÂjemcem uÂcÏeloveÂ podpory organizacÏnõÂ
slozÏka, poskytovatel vydaÂ rozhodnutõÂ o vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ. NaÂlezÏitosti rozhodnutõÂ o vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ jsou
prÏimeÏrÏeneÂ naÂlezÏitostem smlouvy o vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ
stanovenyÂm v odstavci 2.
§ 12
PoskytovaÂnõÂ informacõÂ
(1) Podpora je poskytovaÂna za podmõÂnky zverÏejnÏovaÂnõÂ pravdivyÂch a vcÏasnyÂch informacõÂ prÏõÂjemcem
i poskytovatelem o provaÂdeÏneÂm vyÂzkumu a vyÂvoji
a jeho vyÂsledcõÂch prostrÏednictvõÂm informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje.
(2) Za zverÏejnitelneÂ uÂdaje se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona povazÏujõÂ uÂdaje, u kteryÂch zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy nezakazujõÂ nebo neomezujõÂ jejich zverÏejneÏnõÂ. Tyto
uÂdaje lze poskytnout do verÏejneÏ prÏõÂstupnyÂch informacÏnõÂch systeÂmuÊ, vcÏetneÏ mezinaÂrodnõÂch.
(3) Pokud je prÏedmeÏt rÏesÏenõÂ projektu nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru prÏedmeÏtem obchodnõÂho tajemstvõÂ,
jineÂho tajemstvõÂ nebo utajovanou skutecÏnostõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu14) nebo skutecÏnostõÂ, jejõÂzÏ
zverÏejneÏnõÂ by mohlo ohrozit cÏinnost zpravodajskeÂ
sluzÏby, musõÂ poskytovatel a prÏõÂjemce poskytnout konkreÂtnõÂ informace o provaÂdeÏneÂm vyÂzkumu a vyÂvoji a jejich vyÂsledcõÂch tak, aby byly zverÏejnitelneÂ. Pokud je
prÏedmeÏt rÏesÏenõÂ projektu nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru
utajovanou skutecÏnostõÂ, prÏedaÂ poskytovatel i prÏõÂjemce
uÂplneÂ uÂdaje o provaÂdeÏneÂm vyÂzkumu a vyÂvoji a jejich

vyÂsledcõÂch zaÂrovenÏ postupem stanovenyÂm zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem.14)
(4) Povinnost poskytovatele i prÏõÂjemce informovat podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu12) verÏejnost
o podporÏe vyÂzkumu a vyÂvoje z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ
a jejich vyÂsledcõÂch je plneÏna prostrÏednictvõÂm informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje.
§ 13
Kontrola
(1) Poskytovatel je povinen provaÂdeÏt kontrolu
plneÏnõÂ cõÂluÊ projektu nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru, vcÏetneÏ
kontroly cÏerpaÂnõÂ a vyuzÏõÂvaÂnõÂ podpory, uÂcÏelnosti uznanyÂch naÂkladuÊ podle uzavrÏeneÂ smlouvy o poskytnutõÂ
podpory nebo rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory. PovinnostõÂ prÏõÂjemce je tuto kontrolu umozÏnit.
(2) Kontrola podle odstavce 1 vcÏetneÏ zhodnocenõÂ
dosazÏenyÂch vyÂsledkuÊ a jejich praÂvnõÂ ochrany se provaÂdõÂ vzÏdy po ukoncÏenõÂ rÏesÏenõÂ projektu nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru. V prÏõÂpadeÏ, zÏe doba, po kterou se poskytuje podpora, je delsÏõÂ nezÏ dva roky, je poskytovatel
povinen proveÂst kontrolu podle odstavce 1 rovneÏzÏ nejmeÂneÏ jedenkraÂt v pruÊbeÏhu rÏesÏenõÂ projektu nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru.
(3) Poskytovatel je povinen provaÂdeÏt financÏnõÂ
kontrolu u prÏõÂjemcuÊ podpory podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ15) nejmeÂneÏ u 5 % z celkoveÂho pocÏtu
projektuÊ a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ podporovanyÂch poskytovatelem v daneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce, vzÏdy vsÏak
nejmeÂneÏ u jednoho projektu.
§ 14
DuÊsledky porusÏenõÂ ustanovenõÂ zaÂkona
(1) NeopraÂvneÏneÂ pouzÏitõÂ nebo zadrzÏenõÂ prostrÏedkuÊ poskytnutyÂch na podporu vyÂzkumu a vyÂvoje
z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ se posuzuje jako porusÏenõÂ rozpocÏtoveÂ kaÂzneÏ podle rozpocÏtovyÂch pravidel.8)
(2) PrÏi porusÏenõÂ podmõÂnek rozhodnutõÂ o povolenõÂ
vyÂjimky ze zaÂkazu verÏejneÂ podpory se postupuje podle
zaÂkona o verÏejneÂ podporÏe.16)
(3) PrÏi porusÏenõÂ zaÂvazkuÊ ze smlouvy o poskytnutõÂ
podpory nebo smlouvy o vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ se postupuje podle prÏõÂslusÏnyÂch smluvnõÂch ujednaÂnõÂ a podle obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
(4) PrÏi nedodrzÏenõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch tõÂmto
zaÂkonem nebo prÏi nedodrzÏenõÂ podmõÂnek rozhodnutõÂ

14

) ZaÂkon cÏ. 148/1998 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

15
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) § 40 odst. 1 a 2 zaÂkona cÏ. 218/2000 Sb.
§ 15 zaÂkona cÏ. 250/2000 Sb.
ZaÂkon cÏ. 552/1991 Sb., o staÂtnõÂ kontrole, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
16
) § 10 a 11 zaÂkona cÏ. 59/2000 Sb.
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o poskytnutõÂ podpory vydaneÂho podle § 9 odst. 5 a 6
ze strany prÏõÂjemce nebo prÏi porusÏenõÂ zaÂvazkuÊ ze
smlouvy o poskytnutõÂ podpory nebo smlouvy o vyuzÏitõÂ
vyÂsledkuÊ ze strany prÏõÂjemce poskytovatel muÊzÏe vyloucÏit naÂvrh projektu prÏõÂjemce z verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji po dobu azÏ 3 let ode dne, kdy bylo
prÏõÂjemci toto porusÏenõÂ prokaÂzaÂno nebo kdy ho põÂsemneÏ uznal.
H L AVA I V
VLASTNICTVIÂ HMOTNEÂHO MAJETKU
Ï IÂZENEÂHO PRO VYÂZKUM A VYÂVOJ,
POR
Ê M A JEJICH VYUZÏITIÂ
PRAÂVA K VYÂSLEDKU
§ 15
VlastnictvõÂ hmotneÂho majetku pro vyÂzkum a vyÂvoj
VlastnõÂkem hmotneÂho majetku, zejmeÂna prÏõÂstrojuÊ,
strojuÊ nebo zarÏõÂzenõÂ nutnyÂch k rÏesÏenõÂ daneÂho projektu
nebo vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru, porÏõÂzeneÂho z podpory, je
prÏõÂjemce nebo spoluprÏõÂjemce, kteryÂ si uvedenyÂ majetek
porÏõÂdil nebo ho prÏi rÏesÏenõÂ projektu vytvorÏil. Pokud se
na porÏõÂzenõÂ hmotneÂho majetku bude podõÂlet prÏõÂjemce
a spoluprÏõÂjemce nebo võÂce spoluprÏõÂjemcuÊ, pak podõÂl
spoluprÏõÂjemce na vlastnictvõÂ tohoto majetku musõÂ byÂt
v souladu s § 9 odst. 1 põÂsm. h) upraven ve smlouveÏ
nebo rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory. Je-li prÏõÂjemcem nebo spoluprÏõÂjemcem organizacÏnõÂ slozÏka, je vlastnõÂkem jimi porÏõÂzeneÂho nebo vytvorÏeneÂho majetku
CÏeskaÂ republika nebo uÂzemnõÂ samospraÂvnyÂ celek.
§ 16
PraÂva k vyÂsledkuÊm a jejich vyuzÏitõÂ
(1) Jde-li o vyÂsledek verÏejneÂ zakaÂzky, kteryÂ nelze
chraÂnit podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,) je vlastnõÂkem vyÂsledkuÊ poskytovatel a jejich zverÏejneÏnõÂ a vyuzÏitõÂ
je mozÏneÂ pouze s prÏedchozõÂm põÂsemnyÂm souhlasem
poskytovatele.
(2) Jde-li o vyÂsledek verÏejneÂ zakaÂzky, kteryÂ lze

17
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chraÂnit podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,17) potom
prÏõÂjemce, pokud poskytovatel nestanovõÂ jinak, musõÂ
uplatnit vlastnickeÂ praÂvo k vyÂsledkuÊm, zajistit jejich
praÂvnõÂ ochranu a po jejõÂm udeÏlenõÂ ji prÏeveÂst na poskytovatele. PrÏõÂjemce maÂ naÂrok na uÂhradu prokazatelnyÂch
naÂkladuÊ s tõÂm spojenyÂch, pokud nebyly soucÏaÂstõÂ uznanyÂch naÂkladuÊ. Ke zverÏejneÏnõÂ a vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ je
nutnyÂ põÂsemnyÂ souhlas poskytovatele.
(3) VsÏechna praÂva k vyÂsledkuÊm, s vyÂjimkou ustanovenõÂ podle odstavcuÊ 1 a 2, patrÏõÂ prÏõÂjemci. PraÂva autoruÊ a puÊvodcuÊ vyÂsledkuÊ a majiteluÊ ochrannyÂch praÂv
k nim jsou upravena zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.18)
(4) Pro vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ, s vyÂjimkou ustanovenõÂ
podle odstavcuÊ 1 a 2, platõÂ, zÏe
a) v prÏõÂpadeÏ vyÂsledkuÊ vyÂzkumu a vyÂvoje financovaneÂho z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ ve vyÂsÏi prÏesahujõÂcõÂ
50 % vyÂsÏe uznanyÂch naÂkladuÊ je prÏõÂjemce povinen
zprÏõÂstupnit vyÂsledky za stejnyÂch podmõÂnek stanovenyÂch ve smlouveÏ o vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ vsÏem zaÂjemcuÊm o jejich vyuzÏitõÂ,
b) v prÏõÂpadeÏ vyÂsledkuÊ vyÂzkumu a vyÂvoje podõÂloveÏ
financovaneÂho z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ ve vyÂsÏi dosahujõÂcõÂ 50 % nebo meÂneÏ uznanyÂch naÂkladuÊ musõÂ
byÂt soucÏaÂstõÂ smlouvy o vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ dohoda
o zpuÊsobu a termõÂnech vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ,
c) v prÏõÂpadeÏ nevyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ vyÂzkumu a vyÂvoje
podõÂloveÏ financovaneÂho z verÏejnyÂch a z jinyÂch
prostrÏedkuÊ zpuÊsobem a v dobeÏ stanoveneÂ ve
smlouveÏ o vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ je prÏõÂjemce povinen
poskytnout dosazÏeneÂ vyÂsledky k vyuzÏitõÂ za beÏzÏnyÂch nediskriminujõÂcõÂch podmõÂnek vsÏem zaÂjemcuÊm.
(5) Je-li vyÂsledkem vyÂzkumu a vyÂvoje financovaneÂho z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ patentovanyÂ vynaÂlez,
vztahuje se na neÏj ustanovenõÂ o zameÏstnaneckyÂch vynaÂlezech a majitel patentu je povinen ucÏinit nabõÂdku
licence podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.19)

) ZaÂkon cÏ. 527/1990 Sb., o vynaÂlezech a zlepsÏovacõÂch naÂvrzõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 529/1991 Sb., o ochraneÏ topografiõÂ polovodicÏovyÂch vyÂrobkuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 116/2000 Sb.
ZaÂkon cÏ. 478/1992 Sb., o uzÏitnyÂch vzorech, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 116/2000 Sb.
ZaÂkon cÏ. 206/2000 Sb., o ochraneÏ biotechnologickyÂch vynaÂlezuÊ a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 132/1989 Sb., o ochraneÏ praÂv k novyÂm
odruÊdaÂm rostlin a plemenuÊm zvõÂrÏat, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 93/1996 Sb.
ZaÂkon cÏ. 207/2000 Sb., o ochraneÏ pruÊmyslovyÂch vzoruÊ a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 527/1990 Sb., o vynaÂlezech, pruÊmyslovyÂch
vzorech a zlepsÏovacõÂch naÂvrzõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 408/2000 Sb., o ochraneÏ praÂv k odruÊdaÂm rostlin a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 92/1996 Sb., o odruÊdaÂch, osivu a sadbeÏ
peÏstovanyÂch rostlin, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (zaÂkon o ochraneÏ praÂv k odruÊdaÂm).
18
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 121/2000 Sb., o praÂvu autorskeÂm, o praÂvech souvisejõÂcõÂch s praÂvem autorskyÂm a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ (autorskyÂ zaÂkon), zaÂkon cÏ. 527/1990 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 529/1991 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 116/2000 Sb., zaÂkon cÏ. 478/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 116/2000 Sb., zaÂkon cÏ. 206/2000 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 93/1996
Sb., zaÂkon cÏ. 408/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
19
) ZaÂkon cÏ. 527/1990 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 408/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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H L AVA V
Ï EJNAÂ SOUTEÏZÏ VE VYÂZKUMU A VYÂVOJI
VER
§ 17
VyhlaÂsÏenõÂ, obsah a podmõÂnky verÏejneÂ souteÏzÏe ve
vyÂzkumu a vyÂvoji
(1) NestanovõÂ-li tento zaÂkon jinak, pouzÏijõÂ se na
verÏejnou souteÏzÏ ve vyÂzkumu a vyÂvoji ustanovenõÂ obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
(2) VerÏejnou souteÏzÏ ve vyÂzkumu a vyÂvoji, jejõÂ obsah a podmõÂnky, poprÏõÂpadeÏ zrusÏenõÂ musõÂ vyhlaÂsit poskytovatel v ObchodnõÂm veÏstnõÂku a prostrÏednictvõÂm
informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje a muÊzÏe ji
zaÂrovenÏ uverÏejnit jinyÂm zpuÊsobem. VyhlaÂsÏeneÂ podmõÂnky verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji nesmõÂ poskytovatel zmeÏnit. PodmõÂnky verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji musõÂ obsahovat zejmeÂna
a) vlaÂdou schvaÂlenyÂ program podle § 5 odst. 2 nebo
typ grantovyÂch projektuÊ a prÏedpoklaÂdanou dobu
jejich trvaÂnõÂ,
b) pozÏadavky na prokaÂzaÂnõÂ zpuÊsobilosti uchazecÏuÊ,
c) zpuÊsob a kriteÂria hodnocenõÂ naÂvrhuÊ projektuÊ,
d) souteÏzÏnõÂ lhuÊtu podle tohoto zaÂkona,
e) hodnotõÂcõÂ lhuÊtu podle tohoto zaÂkona,
f) mõÂsto prÏevzetõÂ zadaÂvacõÂ dokumentace, mõÂsto a zpuÊsob podaÂvaÂnõÂ naÂvrhuÊ projektuÊ a dobu, v nõÂzÏ lze
tyto naÂvrhy podat,
g) naÂzev, sõÂdlo, telefon, elektronickou adresu a fax
poskytovatele.
(3) V prÏõÂpadeÏ opakovaneÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji vyhlasÏovaneÂ na program, kteryÂ byl
schvaÂlen Radou vlaÂdy CÏeskeÂ republiky pro vyÂzkum
a vyÂvoj prÏed nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, musõÂ
byÂt splneÏny podmõÂnky verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu
a vyÂvoji podle tohoto zaÂkona a program musõÂ byÂt prÏed
vyhlaÂsÏenõÂm teÂto souteÏzÏe prÏedlozÏen ke stanovisku RadeÏ
pro vyÂzkum a vyÂvoj. Byla-li k tomuto programu podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu5) schvaÂlena vyÂjimka ze
zaÂkazu verÏejneÂ podpory nebo vydaÂno rozhodnutõÂ, zÏe
se o verÏejnou podporu nejednaÂ, nezÏaÂdaÂ se znovu o povolenõÂ teÂto vyÂjimky.
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(4) V prÏõÂpadeÏ opakovaneÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji vyhlaÂsÏeneÂ na program, kteryÂ byl
schvaÂlen vlaÂdou podle § 5 odst. 2 a k neÏmuzÏ byla podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu5) povolena vyÂjimka ze
zaÂkazu verÏejneÂ podpory nebo vydaÂno rozhodnutõÂ, zÏe
se o verÏejnou podporu nejednaÂ, se tento program v dalsÏõÂch letech vlaÂdeÏ ke schvaÂlenõÂ ani RadeÏ pro vyÂzkum
a vyÂvoj cÏi ministerstvu ke stanovisku neprÏedklaÂdaÂ a nezÏaÂdaÂ se znovu o povolenõÂ vyÂjimky ze zaÂkazu verÏejneÂ
podpory.5)
(5) Poskytovatel muÊzÏe stanovit i dalsÏõÂ podmõÂnky
verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji, ktereÂ vyhlaÂsõÂ
soucÏasneÏ s podmõÂnkami teÂto souteÏzÏe uvedenyÂmi v odstavci 2. Poskytovatel muÊzÏe stanovit zpuÊsob podaÂnõÂ
naÂvrhuÊ projektuÊ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20)
jako vyÂlucÏnyÂ pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe tõÂm neomezõÂ neÏktereÂ
uchazecÏe.
(6) V prÏõÂpadeÏ, kdy by zverÏejneÏnõÂ podmõÂnek verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji mohlo ohrozit
ochranu utajovanyÂch skutecÏnostõÂ nebo obranu nebo
bezpecÏnost staÂtu,14) poskytovatel zadaÂ rÏesÏenõÂ projektu
na podkladeÏ põÂsemneÂ vyÂzvy vybranyÂm praÂvnickyÂm
osobaÂm, fyzickyÂm osobaÂm nebo organizacÏnõÂm slozÏkaÂm. K tomuto postupu je nutnyÂ prÏedchozõÂ põÂsemnyÂ
souhlas Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj.
(7) NaÂvrh projektu je zÏaÂdostõÂ uchazecÏe o poskytnutõÂ uÂcÏeloveÂ podpory formou dotace podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu.8)
(8) Pro uÂcÏely verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji
je poskytovatel opraÂvneÏn shromazÏd'ovat potrÏebneÂ
uÂdaje o naÂvrzõÂch projektuÊ a uchazecÏõÂch vcÏetneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ jak v põÂsemneÂ, tak v elektronickeÂ podobeÏ.
Tyto uÂdaje nejsou verÏejneÏ prÏõÂstupnyÂmi informacemi
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.12) Poskytovatel
je povinen prÏi shromazÏd'ovaÂnõÂ, zverÏejnÏovaÂnõÂ nebo jineÂm zpracovaÂnõÂ teÏchto uÂdajuÊ postupovat podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.21) Rozsah uÂdajuÊ o naÂvrzõÂch
projektuÊ a uÂdajuÊ o uchazecÏõÂch urcÏenyÂch ke zverÏejneÏnõÂ
musõÂ poskytovatel vymezit v zadaÂvacõÂ dokumentaci
v souladu s tõÂmto zaÂkonem a se zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi
prÏedpisy.22) Z osobnõÂch uÂdajuÊ smõÂ poskytovatel zverÏejnit pouze jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a prÏõÂpadneÂ akademickeÂ tituly a veÏdeckeÂ hodnosti rÏesÏitele a dalsÏõÂch pracovnõÂkuÊ
podõÂlejõÂcõÂch se na navrhovaneÂm projektu.

20

) ZaÂkon cÏ. 227/2000 Sb., o elektronickeÂm podpisu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o elektronickeÂm podpisu).

21

) ZaÂkon cÏ. 148/1998 Sb.,
ZaÂkon cÏ. 101/2000 Sb.,
ObchodnõÂ zaÂkonõÂk.
22
) ZaÂkon cÏ. 148/1998 Sb.,
ZaÂkon cÏ. 101/2000 Sb.,
ZaÂkon cÏ. 106/1999 Sb.,
ZaÂkon cÏ. 121/2000 Sb.
ObchodnõÂ zaÂkonõÂk.

ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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§ 18
ProkazovaÂnõÂ zpuÊsobilosti uchazecÏe
(1) UchazecÏ je povinen prokaÂzat svoji zpuÊsobilost
k rÏesÏenõÂ navrhovaneÂho projektu. UchaÂzõÂ-li se o rÏesÏenõÂ
jednoho projektu spolecÏneÏ võÂce uchazecÏuÊ, vztahuje se
povinnost prokaÂzat svoji zpuÊsobilost na vsÏechny tyto
uchazecÏe.
(2) ZpuÊsobilost maÂ uchazecÏ, kteryÂ
a) maÂ odborneÂ prÏedpoklady k rÏesÏenõÂ projektu,
b) maÂ prÏõÂslusÏneÂ opraÂvneÏnõÂ k cÏinnosti, je-li vyzÏadovaÂno zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,23)
c) nepodal naÂvrh na povolenõÂ vyrovnaÂnõÂ, nebo vuÊcÏi
neÏmuzÏ nebyl podaÂn naÂvrh na prohlaÂsÏenõÂ konkursu
na jeho majetek, anebo nebyl zamõÂtnut naÂvrh na
prohlaÂsÏenõÂ konkursu pro nedostatek jeho majetku,24) anebo kteryÂ nenõÂ v likvidaci,
d) maÂ vyporÏaÂdaÂny splatneÂ zaÂvazky ve vztahu ke staÂtnõÂmu rozpocÏtu nebo rozpocÏtu uÂzemnõÂho samospraÂvneÂho celku a dalsÏõÂ splatneÂ zaÂvazky vuÊcÏi staÂtu,
staÂtnõÂmu fondu, zdravotnõÂ pojisÏt'ovneÏ nebo k CÏeskeÂ spraÂveÏ sociaÂlnõÂho zabezpecÏenõÂ,
e) nebyl pravomocneÏ odsouzen pro trestnyÂ cÏin,25)
jehozÏ skutkovaÂ podstata souvisõÂ s prÏedmeÏtem podnikaÂnõÂ uchazecÏe, je-li uchazecÏ podnikatelem, nebo
pro trestnyÂ cÏin hospodaÂrÏskyÂ nebo trestnyÂ cÏin proti
majetku,
f) nebyl v poslednõÂch trÏech letech disciplinaÂrneÏ potrestaÂn podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch vyÂkon odborneÂ cÏinnosti,26) pokud tato
cÏinnost souvisõÂ s prÏedmeÏtem verÏejneÂ souteÏzÏe ve
vyÂzkumu a vyÂvoji,
g) nenõÂ v pracovneÏpraÂvnõÂm ani jineÂm obdobneÂm pomeÏru k praÂvnickeÂ osobeÏ poveÏrÏeneÂ organizacõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji podle § 23
odst. 2.
(3) ZpuÊsob prokaÂzaÂnõÂ a posuzovaÂnõÂ zpuÊsobilosti
podle odstavce 2 põÂsm. a) stanovõÂ poskytovatel prÏi vyhlaÂsÏenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji s ohledem
na charakter vyhlasÏovaneÂ verÏejneÂ souteÏzÏe a prÏedpoklaÂdanyÂ financÏnõÂ rozsah projektuÊ.
(4) UchazecÏ prokazuje splneÏnõÂ zpuÊsobilosti prÏi
podaÂnõÂ naÂvrhu projektu takto:
a) zpuÊsobilost podle odstavce 2 põÂsm. b) dokladem
o opraÂvneÏnõÂ k podnikaÂnõÂ nebo jinyÂm pozÏadovanyÂm opraÂvneÏnõÂm,

Strana 3191

b) zpuÊsobilost podle odstavce 2 põÂsm. c) azÏ f) a u fyzickyÂch osob takeÂ podle odstavce 2 põÂsm. g) cÏestnyÂm prohlaÂsÏenõÂm, prÏicÏemzÏ zpuÊsobilost podle odstavce 2 põÂsm. e) a f) se v prÏõÂpadeÏ praÂvnickyÂch
osob prokazuje u osob, ktereÂ vykonaÂvajõÂ funkci
statutaÂrnõÂho orgaÂnu uchazecÏe nebo jeho cÏlena.
(5) UchazecÏ, se kteryÂm maÂ byÂt o poskytnutõÂ uÂcÏeloveÂ podpory podle § 9 uzavrÏena smlouva o poskytnutõÂ
podpory nebo v jehozÏ prospeÏch maÂ byÂt vydaÂno rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory, prokaÂzÏe prÏed uzavrÏenõÂm smlouvy nebo prÏed vydaÂnõÂm rozhodnutõÂ svoji
zpuÊsobilost takto:
a) zpuÊsobilost podle odstavce 2 põÂsm. b) uchazecÏ,
kteryÂ nenõÂ zrÏõÂzen zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
nebo pokud nenõÂ poskytovatel zaÂrovenÏ zrÏizovatelem uchazecÏe,
1. oveÏrÏenou kopiõÂ, ne starsÏõÂ nezÏ 90 kalendaÂrÏnõÂch
dnuÊ, opraÂvneÏnõÂ k cÏinnosti,26) zrÏizovacõÂ listiny,
zaklaÂdacõÂ listiny nebo jineÂho dokladu o zrÏõÂzenõÂ
nebo zalozÏenõÂ, anebo
2. vyÂpisem, ne starsÏõÂm nezÏ 90 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ,
z obchodnõÂho rejstrÏõÂku nebo jineÂ zaÂkonem stanoveneÂ evidence,
b) zpuÊsobilost podle odstavce 2 põÂsm. e) vyÂpisem
z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu27) u osob, ktereÂ vykonaÂvajõÂ funkci
statutaÂrnõÂho orgaÂnu uchazecÏe nebo jeho cÏlena, ne
starsÏõÂm nezÏ 180 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ.
(6) UchazecÏ, se kteryÂm maÂ byÂt podle § 9 uzavrÏena
smlouva o poskytnutõÂ podpory nebo v jehozÏ prospeÏch
maÂ byÂt vydaÂno rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory, prokazuje zpuÊsobilost podle odstavcuÊ 2 a 5 pouze jedenkraÂt v raÂmci jedneÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji.
(7) Poskytovatel muÊzÏe pozÏadovat splneÏnõÂ dalsÏõÂch
pozÏadavkuÊ na zpuÊsobilost uchazecÏe, ktereÂ souvisõÂ s charakterem a podmõÂnkami vyhlasÏovaneÂho programu.
Tyto pozÏadavky na zpuÊsobilost a zpuÊsob jejich prokaÂzaÂnõÂ musõÂ poskytovatel prÏedem stanovit v podmõÂnkaÂch verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji.
(8) UchazecÏ je povinen põÂsemneÏ informovat poskytovatele o zmeÏnaÂch, ktereÂ nastaly v dobeÏ od podaÂnõÂ
jeho naÂvrhu projektu do prÏõÂpadneÂho uzavrÏenõÂ smlouvy
nebo vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory a ktereÂ
se dotyÂkajõÂ jeho praÂvnõÂho postavenõÂ cÏi uÂdajuÊ pozÏadovanyÂch pro prokaÂzaÂnõÂ zpuÊsobilosti a ktereÂ by mohly
mõÂt vliv na rozhodovaÂnõÂ poskytovatele, a to do 7 ka-

23

) NaprÏõÂklad zÏivnostenskyÂ zaÂkon, zaÂkon cÏ. 246/1992 Sb., na ochranu zvõÂrÏat proti tyÂraÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
a vyhlaÂsÏka cÏ. 311/1997 Sb., o chovu a vyuzÏitõÂ pokusnyÂch zvõÂrÏat.
24
) ZaÂkon cÏ. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
25
) TrestnõÂ zaÂkon.
26

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 246/1992 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a vyhlaÂsÏka cÏ. 311/1997 Sb.

27

) ZaÂkon cÏ. 269/1994 Sb., o RejstrÏõÂku trestuÊ.

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 130 / 2002

Strana 3192

lendaÂrÏnõÂch dnuÊ ode dne, kdy se o takoveÂ skutecÏnosti
dozveÏdeÏl.
(9) VerÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji se muÊzÏe
uÂcÏastnit i praÂvnickaÂ osoba se sõÂdlem v cÏlenskeÂm staÂteÏ
EvropskeÂ unie nebo jineÂm staÂteÏ tvorÏõÂcõÂm EvropskyÂ
hospodaÂrÏskyÂ prostor nebo obcÏan takoveÂho staÂtu, pokud
a) splnÏuje podmõÂnky zpuÊsobilosti podle odstavce 2
s tõÂm, zÏe zpuÊsobilost podle odstavce 2 põÂsm. b)
azÏ f) prokazuje cÏestnyÂm prohlaÂsÏenõÂm,
b) se neuchaÂzõÂ o podporu z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ
CÏeskeÂ republiky,
c) splnÏuje naÂlezÏitosti stanoveneÂ mezinaÂrodnõÂ smlouvou, kterou jsou CÏeskaÂ republika a cÏlenskeÂ staÂty
EvropskeÂ unie nebo jineÂ staÂty tvorÏõÂcõÂ EvropskyÂ
hospodaÂrÏskyÂ prostor vaÂzaÂny.28)
(10) NesplneÏnõÂ pozÏadavkuÊ na zpuÊsobilost, povinnosti prokaÂzat svoji zpuÊsobilost nebo povinnosti podle
odstavce 8 je duÊvodem k vyloucÏenõÂ naÂvrhu projektu
z verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji, za ktereÂ odpovõÂdaÂ poskytovatel. Poskytovatel muÊzÏe prÏi vyhlaÂsÏenõÂ
verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji stanovit vyÂjimku
pro uchazecÏe, kteryÂ nemaÂ zpuÊsobilost podle odstavce 2
põÂsm. c) a d) a soucÏasneÏ prokaÂzÏe, zÏe byl zarÏazen do
programu verÏejneÂ podpory schvaÂleneÂho vlaÂdou CÏeskeÂ
republiky v souladu se zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.5)
§ 19
ZadaÂvacõÂ dokumentace
(1) Poskytovatel zpracuje pro vyhlaÂsÏenõÂ verÏejneÂ
souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji zadaÂvacõÂ dokumentaci
jako soubor podkladuÊ a informacõÂ nezbytnyÂch pro
zpracovaÂnõÂ a podaÂnõÂ naÂvrhu projektu. Za uÂplnost zadaÂvacõÂ dokumentace odpovõÂdaÂ poskytovatel. NaÂlezÏitosti zadaÂvacõÂ dokumentace upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.
(2) PrÏi vyhlaÂsÏenõÂ dvoustupnÏoveÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve
vyÂzkumu a vyÂvoji je poskytovatel povinen zpracovat
zadaÂvacõÂ dokumentaci pro prvnõÂ i pro druhyÂ stupenÏ
verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji.
(3) ZadaÂvacõÂ dokumentace musõÂ byÂt poskytnuta
kazÏdeÂmu, kdo o ni pozÏaÂdaÂ, na mõÂsteÏ a v dobeÏ, ktereÂ
byly oznaÂmeny prÏi vyhlaÂsÏenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji.
§ 20
SouteÏzÏnõÂ lhuÊta a hodnotõÂcõÂ lhuÊta
(1) SouteÏzÏnõÂ lhuÊta je obdobõÂ, ve ktereÂm je mozÏno
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podaÂvat naÂvrhy projektuÊ. ZacÏõÂnaÂ se pocÏõÂtat ode dne
naÂsledujõÂcõÂho po dni vyhlaÂsÏenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji v ObchodnõÂm veÏstnõÂku a koncÏõÂ v den
ukoncÏenõÂ prÏijõÂmaÂnõÂ naÂvrhuÊ projektuÊ. DeÂlka souteÏzÏnõÂ
lhuÊty pro jednostupnÏovou verÏejnou souteÏzÏ nebo pro
prvnõÂ stupenÏ dvoustupnÏoveÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji je nejmeÂneÏ 36 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ.
(2) HodnotõÂcõÂ lhuÊta je obdobõÂ, ve ktereÂm poskytovatel zajistõÂ zhodnocenõÂ naÂvrhuÊ projektuÊ, rozhodne
a vyhlaÂsõÂ vyÂsledky verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji. ZacÏõÂnaÂ se pocÏõÂtat ode dne naÂsledujõÂcõÂho po ukoncÏenõÂ souteÏzÏnõÂ lhuÊty a koncÏõÂ dnem vyhlaÂsÏenõÂ vyÂsledkuÊ
verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji. DeÂlka hodnotõÂcõÂ
lhuÊty je nejvyÂsÏe 240 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ a koncÏõÂ nejpozdeÏji 30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ prÏed vyhlaÂsÏenyÂm prÏedpoklaÂdanyÂm termõÂnem uzavrÏenõÂ smlouvy o poskytnutõÂ podpory nebo vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory.
§ 21
PrÏijõÂmaÂnõÂ a hodnocenõÂ naÂvrhuÊ projektuÊ
(1) Pro prÏijõÂmaÂnõÂ naÂvrhuÊ projektuÊ poskytovatel
jmenuje komisi. SlozÏenõÂ komise pro prÏijõÂmaÂnõÂ naÂvrhuÊ
projektuÊ, zpuÊsob jejõÂ cÏinnosti a dalsÏõÂ naÂlezÏitosti upravõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(2) Komise pro prÏijõÂmaÂnõÂ naÂvrhuÊ projektuÊ vyhodnotõÂ splneÏnõÂ podmõÂnek verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu
a vyÂvoji podle § 17 odst. 2 põÂsm. b), d) a f) a podmõÂnek
verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji pro prÏijetõÂ naÂvrhuÊ
projektuÊ podle § 17 odst. 5 a zpracuje protokol, kteryÂ
obsahuje zejmeÂna seznam dorucÏenyÂch naÂvrhuÊ projektuÊ, uÂdaje o dorucÏenõÂ v souteÏzÏnõÂ lhuÊteÏ, o uÂplnosti
naÂvrhuÊ projektuÊ a o naÂvrzõÂch projektuÊ nevyhovujõÂcõÂch
teÏmto podmõÂnkaÂm s uvedenõÂm duÊvoduÊ pro jejich vyrÏazenõÂ. Protokol musõÂ obsahovat i uÂdaje o naÂvrzõÂch dorucÏenyÂch po uplynutõÂ souteÏzÏnõÂ lhuÊty, vcÏetneÏ doby jejich dorucÏenõÂ.
(3) NaÂvrh projektu dorucÏenyÂ v rozporu s podmõÂnkami podle odstavce 2 nesmõÂ byÂt prÏijat do verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji a hodnocen podle odstavcuÊ 4
azÏ 9. O prÏijetõÂ naÂvrhu projektu do verÏejneÂ souteÏzÏe ve
vyÂzkumu a vyÂvoji rozhodne poskytovatel.
(4) Pro hodnocenõÂ naÂvrhuÊ projektuÊ prÏijatyÂch do
verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji ustavõÂ poskytovatel odbornyÂ poradnõÂ orgaÂn. SlozÏenõÂ odborneÂho poradnõÂho orgaÂnu, zpuÊsob jeho cÏinnosti, podmõÂnky nepodjatosti jeho cÏlenuÊ, zpuÊsob naklaÂdaÂnõÂ s uÂdaji obsazÏenyÂmi v naÂvrzõÂch projektuÊ a dalsÏõÂ naÂlezÏitosti upravõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(5) Poskytovatel je povinen zajistit ke kazÏdeÂmu

) SdeÏlenõÂ cÏ. 96/2000 Sb. m. s., o sjednaÂnõÂ RozhodnutõÂ cÏ. 1/99 Rady prÏidruzÏenõÂ mezi EvropskyÂmi spolecÏenstvõÂmi a jejich
cÏlenskyÂmi staÂty na jedneÂ straneÏ a CÏeskou republikou na straneÏ druheÂ ze dne 30. cÏervence 1999 o prÏijetõÂ podmõÂnek pro uÂcÏast
CÏeskeÂ republiky v programech SpolecÏenstvõÂ v oblasti vyÂzkumu, technologickeÂho rozvoje a demonstracõÂ (1998 ± 2002),
a v programech pro vyÂzkum a vzdeÏlaÂvaÂnõÂ (1998 ± 2002).
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naÂvrhu projektu nejmeÂneÏ dva posudky oponentuÊ jako
podklad pro hodnocenõÂ naÂvrhu projektu odbornyÂm
poradnõÂm orgaÂnem. PodmõÂnky nepodjatosti oponentuÊ
vuÊcÏi naÂvrhu projektu a uchazecÏi a zpuÊsob naklaÂdaÂnõÂ
s uÂdaji obsazÏenyÂmi v naÂvrzõÂch projektuÊ upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(6) OdbornyÂ poradnõÂ orgaÂn zajistõÂ objektivnõÂ a nezaujateÂ hodnocenõÂ naÂvrhuÊ projektuÊ podle vyhlaÂsÏenyÂch
pravidel a kriteÂriõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji
na zaÂkladeÏ posudkuÊ oponentuÊ. O vyÂsledku hodnocenõÂ
kazÏdeÂho naÂvrhu projektu zpracuje odbornyÂ poradnõÂ
orgaÂn protokol.
(7) Protokoly o hodnocenõÂ naÂvrhuÊ projektuÊ a vyÂslednyÂ naÂvrh porÏadõÂ vsÏech naÂvrhuÊ projektuÊ ve verÏejneÂ
souteÏzÏi ve vyÂzkumu a vyÂvoji prÏedlozÏõÂ odbornyÂ poradnõÂ
orgaÂn poskytovateli, kteryÂ je povinen rozhodnout o vyÂbeÏru naÂvrhuÊ projektuÊ a zverÏejnit vyÂsledky verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji ve vyhlaÂsÏeneÂ hodnotõÂcõÂ lhuÊteÏ.
Poskytovatel muÊzÏe rozhodnout v rozporu s doporucÏenõÂm odborneÂho poradnõÂho orgaÂnu, pokud põÂsemneÏ
zduÊvodnõÂ toto rozhodnutõÂ v protokolu a zverÏejnõÂ sveÂ
rozhodnutõÂ. Poskytovatel informuje uchazecÏe na zaÂkladeÏ jeho põÂsemneÂ zÏaÂdosti o vyÂsledku hodnocenõÂ jeho
naÂvrhu projektu ve verÏejneÂ souteÏzÏi ve vyÂzkumu a vyÂvoji, vcÏetneÏ zduÊvodneÏnõÂ a poskytnutõÂ oponentnõÂch posudkuÊ k jeho projektu bez uvedenõÂ osobnõÂch uÂdajuÊ
oponentuÊ.
(8) NaÂvrh projektu nesmõÂ byÂt v pruÊbeÏhu verÏejneÂ
souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji meÏneÏn s vyÂjimkou dopracovaÂnõÂ naÂvrhu projektu do druheÂho stupneÏ dvoustupnÏoveÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji. Za
zmeÏnu naÂvrhu projektu se nepovazÏuje, pokud poskytovatel neuznaÂ cÏaÂst uchazecÏem navrzÏenyÂch celkovyÂch
naÂkladuÊ projektu a nezahrne je mezi uznaneÂ naÂklady
projektu nebo na zaÂkladeÏ tohoto zaÂkona snõÂzÏõÂ povolenou celkovou vyÂsÏi podpory z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ.
SnõÂzÏenõÂ navrzÏenyÂch celkovyÂch naÂkladuÊ projektu nebo
vyÂsÏe podpory z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ musõÂ byÂt uvedeno v protokolu podle odstavcuÊ 6 a 7.
(9) HodnocenõÂ naÂvrhuÊ grantovyÂch projektuÊ zajisÏt'ujõÂ oboroveÂ komise GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky nebo oboroveÂ rady GrantoveÂ agentury Akademie
veÏd CÏeskeÂ republiky podle odstavcuÊ 1 azÏ 8.
(10) Na rozhodovaÂnõÂ podle odstavce 7 se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd.29)
§ 22
DvoustupnÏovaÂ verÏejnaÂ souteÏzÏ ve vyÂzkumu a vyÂvoji
(1) DvoustupnÏovou verÏejnou souteÏzÏ ve vyÂzkumu
a vyÂvoji muÊzÏe poskytovatel podle tohoto zaÂkona vyhlaÂsit tehdy, je-li nezbytneÂ nebo uÂcÏelneÂ od sebe oddeÏlit
posouzenõÂ uÂcÏelnosti navrhovaneÂho rÏesÏenõÂ a jeho porov-
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naÂnõÂ s vyhlaÂsÏenyÂmi cõÂli a podmõÂnkami programu (prvnõÂ
stupenÏ) a hodnocenõÂ odborneÂ uÂrovneÏ a proveditelnosti
naÂvrhu projektu (druhyÂ stupenÏ), nebo v prÏõÂpadeÏ, je-li
nezbytneÂ postupneÏ vyjasnit zpuÊsob plneÏnõÂ vyhlaÂsÏenyÂch
cõÂluÊ a podmõÂnek programu.
(2) Poskytovatel je povinen uveÂst skutecÏnost, zÏe
vyhlasÏuje dvoustupnÏovou verÏejnou souteÏzÏ ve vyÂzkumu
a vyÂvoji, jizÏ prÏi prÏõÂpraveÏ a schvalovaÂnõÂ prÏõÂslusÏneÂho programu vyÂzkumu a vyÂvoje a prÏi vyhlaÂsÏenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji spolu s podmõÂnkami teÂto
souteÏzÏe uvedenyÂmi v § 17 odst. 2.
(3) PrÏi vyhlaÂsÏenõÂ dvoustupnÏoveÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve
vyÂzkumu a vyÂvoji poskytovatel stanovõÂ kromeÏ podmõÂnek uvedenyÂch v § 17 odst. 2 takeÂ
a) souteÏzÏnõÂ lhuÊtu, zpuÊsob posouzenõÂ naÂvrhuÊ projektuÊ
a zpuÊsob oznaÂmenõÂ vyÂsledkuÊ prvnõÂho stupneÏ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji uchazecÏuÊm,
prÏõÂpadneÏ rovneÏzÏ mõÂsto a dobu prÏevzetõÂ zadaÂvacõÂ
dokumentace pro druhyÂ stupenÏ verÏejneÂ souteÏzÏe ve
vyÂzkumu a vyÂvoji,
b) lhuÊty a zpuÊsob hodnocenõÂ naÂvrhuÊ projektuÊ ve druheÂm stupni verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji.
(4) Pro prÏijõÂmaÂnõÂ a hodnocenõÂ naÂvrhuÊ projektuÊ
v prvnõÂm stupni verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji
platõÂ ustanovenõÂ § 21 obdobneÏ s tõÂm, zÏe protokoly
o hodnocenõÂ naÂvrhuÊ projektuÊ a vyÂslednyÂ naÂvrh porÏadõÂ
vsÏech naÂvrhuÊ projektuÊ hodnocenyÂch v prvnõÂm stupni
verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji prÏedlozÏõÂ odbornyÂ
poradnõÂ orgaÂn poskytovateli, kteryÂ rozhodne o prÏijetõÂ
naÂvrhu a jeho postoupenõÂ do druheÂho stupneÏ teÂto souteÏzÏe.
(5) Do druheÂho stupneÏ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji mohou byÂt postoupeny jen naÂvrhy
projektuÊ vyhodnoceneÂ a schvaÂleneÂ v prvnõÂm stupni verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji podle vyhlaÂsÏenyÂch
podmõÂnek a podle pravidel stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem a splnÏujõÂcõÂ podmõÂnky druheÂho stupneÏ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji. Pro prÏijõÂmaÂnõÂ a hodnocenõÂ
naÂvrhuÊ projektuÊ ve druheÂm stupni verÏejneÂ souteÏzÏe ve
vyÂzkumu a vyÂvoji, vcÏetneÏ rozhodovaÂnõÂ poskytovatele
o vyÂbeÏru naÂvrhuÊ projektuÊ a zverÏejneÏnõÂ vyÂsledkuÊ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji, platõÂ ustanovenõÂ
§ 21 odst. 1 azÏ 4, 6 azÏ 10 obdobneÏ.
(6) Poskytovatel je opraÂvneÏn pozÏadovat dopracovaÂnõÂ naÂvrhu projektu do druheÂho stupneÏ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji vybranyÂm uchazecÏem na
zaÂkladeÏ uprÏesneÏnõÂ vyhlaÂsÏenyÂch podmõÂnek a doplneÏnõÂ
dalsÏõÂch nezbytnyÂch podmõÂnek, a to zejmeÂna vyÂsÏe uznanyÂch naÂkladuÊ na rÏesÏenõÂ projektu, cÏasovyÂch uÂdajuÊ a vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ. V naÂvrhu projektu mezi prvnõÂm a druhyÂm stupneÏm verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji
nesmõÂ byÂt meÏneÏny cõÂle projektu.

) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(7) Postup poskytovatele ve druheÂm stupni verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji, zejmeÂna zpuÊsob
doplneÏnõÂ dokumentace, vyÂzvy uchazecÏuÊm a zpracovaÂnõÂ
naÂvrhu projektu pro druhyÂ stupenÏ verÏejneÂ souteÏzÏe ve
vyÂzkumu a vyÂvoji, vcÏetneÏ mozÏnosti odvolaÂnõÂ druheÂho
stupneÏ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji, stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

(4) UchazecÏ muÊzÏe z verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu
a vyÂvoji kdykoliv odstoupit s tõÂm, zÏe do 7 kalendaÂrÏnõÂch
dnuÊ je povinen tuto skutecÏnost oznaÂmit poskytovateli.

(8) Na rozhodovaÂnõÂ podle odstavcuÊ 4 a 5 se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd.29)

(1) LhuÊta pro uzavrÏenõÂ smlouvy o poskytnutõÂ
podpory nebo vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory podle § 9 se stanovuje na nejvyÂsÏe 60 kalendaÂrÏnõÂch
dnuÊ
a) ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti zaÂkona o staÂtnõÂm rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky na prÏõÂslusÏnyÂ rok, v neÏmzÏ
maÂ byÂt zahaÂjeno rÏesÏenõÂ a poskytovaÂnõÂ podpory
projektu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,8)
jestlizÏe byl vyÂsledek verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu
a vyÂvoji vyhlaÂsÏen prÏed jeho schvaÂlenõÂm, nebo
b) od vyhlaÂsÏenõÂ vyÂsledkuÊ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji, jestlizÏe byl vyÂsledek teÂto souteÏzÏe
vyhlaÂsÏen po nabytõÂ uÂcÏinnosti zaÂkona o staÂtnõÂm
rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky na prÏõÂslusÏnyÂ rok,
v neÏmzÏ maÂ byÂt zahaÂjeno rÏesÏenõÂ a poskytovaÂnõÂ
podpory projektu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu.8)

§ 23
OrganizacÏnõÂ zajisÏteÏnõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu
a vyÂvoji
(1) Za provedenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu
a vyÂvoji podle tohoto zaÂkona odpovõÂdaÂ poskytovatel.
Ten muÊzÏe ve verÏejneÂm vyÂbeÏroveÂm rÏõÂzenõÂ2) vybrat praÂvnickou osobu, s nõÂzÏ uzavrÏe smlouvu o pomoci prÏi organizacÏnõÂm zajisÏteÏnõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji.
(2) PraÂvnickaÂ osoba, s nõÂzÏ poskytovatel uzavrÏel
smlouvu podle odstavce 1, je vyloucÏena z uÂcÏasti v teÂto
souteÏzÏi, nesmõÂ se podõÂlet na prÏõÂpraveÏ naÂvrhu projektu
a nesmõÂ mõÂt prokazatelnyÂ osobnõÂ zaÂjem na vyÂsledku
hodnocenõÂ naÂvrhu projektu.
(3) PozÏadavky tyÂkajõÂcõÂ se zpuÊsobilosti praÂvnickeÂ
osoby, s nõÂzÏ poskytovatel uzavrÏel smlouvu podle odstavce 1, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 24
ZrusÏenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji
(1) VerÏejnou souteÏzÏ ve vyÂzkumu a vyÂvoji muÊzÏe
poskytovatel zrusÏit
a) jestlizÏe nebyl podaÂn zÏaÂdnyÂ naÂvrh projektu,
b) jestlizÏe nastala podstatnaÂ zmeÏna okolnostõÂ, za
nichzÏ byla verÏejnaÂ souteÏzÏ ve vyÂzkumu a vyÂvoji
vyhlaÂsÏena a kterou nemohl poskytovatel prÏedvõÂdat, ani ji nezpuÊsobil, nebo pokud pominuly duÊvody pro plneÏnõÂ prÏedmeÏtu verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji, nebo
c) u dvoustupnÏoveÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji takeÂ tehdy, nepostoupil-li do druheÂho stupneÏ
verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji zÏaÂdnyÂ naÂvrh
projektu.

§ 25
LhuÊta pro uzavrÏenõÂ smlouvy nebo vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory

(2) NedodrzÏenõÂ lhuÊty pro uzavrÏenõÂ smlouvy o poskytnutõÂ podpory nebo podmõÂnek pro vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory podle § 9 zpuÊsobeneÂ duÊvody na straneÏ prÏõÂjemce opravnÏuje poskytovatele uzavrÏõÂt smlouvu o poskytnutõÂ podpory s dalsÏõÂm uchazecÏem v porÏadõÂ vyplyÂvajõÂcõÂm z vyÂsledkuÊ verÏejneÂ souteÏzÏe
ve vyÂzkumu a vyÂvoji nebo vydat rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory ve prospeÏch tohoto uchazecÏe.
§ 26
UchovaÂvaÂnõÂ dokladuÊ
(1) Doklady o verÏejneÂ souteÏzÏi ve vyÂzkumu a vyÂvoji, vcÏetneÏ vsÏech prÏijatyÂch naÂvrhuÊ projektuÊ, uchovaÂvaÂ
poskytovatel nejmeÂneÏ 5 let od vyhlaÂsÏenõÂ vyÂsledkuÊ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji.
(2) Poskytovatel je povinen uchovaÂvat doklady
o kazÏdeÂm uÂcÏeloveÏ financovaneÂm projektu nejmeÂneÏ po
dobu 5 let ode dne ukoncÏenõÂ uÂcÏinnosti smlouvy o poskytnutõÂ podpory nebo vykonatelnosti rozhodnutõÂ
o poskytnutõÂ podpory podle § 9.

(2) Za podstatnou zmeÏnu okolnostõÂ uvedenou
v odstavci 1 põÂsm. b) se povazÏuje takeÂ takoveÂ snõÂzÏenõÂ
vyÂsÏe uÂcÏelovyÂch vyÂdajuÊ na vyÂzkum a vyÂvoj v rozpocÏtoveÂ
kapitole poskytovatele, ktereÂ neumozÏnÏuje financovat
noveÏ zahaÂjeneÂ projekty s tõÂm, zÏe prÏednost maÂ podpora
jizÏ rÏesÏenyÂch projektuÊ.

(3) Byla-li uzavrÏena smlouva o vyuzÏitõÂ vyÂsledkuÊ,
pocÏõÂtaÂ se peÏtiletaÂ lhuÊta pro uchovaÂvaÂnõÂ dokladuÊ o projektu od ukoncÏenõÂ uÂcÏinnosti teÂto smlouvy.

(3) Poskytovatel rozhodnutõÂ o zrusÏenõÂ verÏejneÂ
souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji neprodleneÏ zverÏejnõÂ stejnyÂm zpuÊsobem a na stejneÂm mõÂsteÏ jako vyhlaÂsÏenõÂ teÂto
verÏejneÂ souteÏzÏe.

§ 27
PrÏedlozÏenõÂ naÂvrhuÊ vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ

HLAVA VI
Ê
HODNOCENIÂ VYÂZKUMNYÂCH ZAÂMEÏRU

(1) Poskytovatel je povinen nejmeÂneÏ 90 kalendaÂrÏ-
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nõÂch dnuÊ prÏed termõÂnem pro prÏedlozÏenõÂ naÂvrhu vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru uvedenyÂm v odstavci 3 stanovit
a uverÏejnit vesÏkereÂ naÂlezÏitosti pro prÏedlozÏenõÂ naÂvrhu
vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru, zejmeÂna obsah a cÏleneÏnõÂ naÂvrhu
vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru, mõÂsto a dobu prÏijõÂmaÂnõÂ naÂvrhuÊ
vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ, zpuÊsob dorucÏenõÂ a zpuÊsob, jakyÂm maÂ byÂt naÂvrh vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru prÏedlozÏen.
Poskytovatel muÊzÏe stanovit zpuÊsob prÏedlozÏenõÂ naÂvrhu
vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu20) jako vyÂlucÏnyÂ pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe tõÂm neomezõÂ
neÏktereÂho uchazecÏe. NezbytneÂ naÂlezÏitosti pro prÏedlozÏenõÂ naÂvrhu vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
(2) Pro uÂcÏely hodnocenõÂ naÂvrhuÊ vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ a splneÏnõÂ dalsÏõÂch povinnostõÂ poskytovatele je poskytovatel opraÂvneÏn shromazÏd'ovat potrÏebneÂ uÂdaje
o naÂvrzõÂch vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ a uchazecÏõÂch vcÏetneÏ
osobnõÂch uÂdajuÊ. Je povolena jak põÂsemnaÂ, tak elektronickaÂ forma shromazÏd'ovaÂnõÂ uÂdajuÊ. Tyto uÂdaje nejsou
verÏejneÏ prÏõÂstupnyÂmi informacemi podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu.12) Poskytovatel je povinen prÏi
shromazÏd'ovaÂnõÂ, zverÏejnÏovaÂnõÂ nebo jineÂm zpracovaÂnõÂ
teÏchto uÂdajuÊ postupovat podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ.21) Rozsah uÂdajuÊ o naÂvrzõÂch projektuÊ a uÂdajuÊ
o uchazecÏõÂch urcÏenyÂch ke zverÏejneÏnõÂ musõÂ poskytovatel vymezit v zadaÂvacõÂ dokumentaci v souladu s tõÂmto
zaÂkonem a se zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.22) Z osobnõÂch uÂdajuÊ smõÂ poskytovatel zverÏejnit pouze jmeÂno,
prÏõÂjmenõÂ, prÏõÂpadneÂ akademickeÂ tituly a veÏdeckeÂ hodnosti rÏesÏitele nebo dalsÏõÂch fyzickyÂch osob podõÂlejõÂcõÂch
se na navrhovaneÂm vyÂzkumneÂm zaÂmeÏru.
(3) NaÂvrh vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru musõÂ byÂt uchazecÏem prÏedlozÏen poskytovateli do 60 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ
od pocÏaÂtku kalendaÂrÏnõÂho roku, kteryÂ prÏedchaÂzõÂ
prvnõÂmu roku, pro kteryÂ se zÏaÂdaÂ poskytnutõÂ institucionaÂlnõÂ podpory.
(4) NaÂvrh vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru je zÏaÂdostõÂ uchazecÏe o poskytnutõÂ institucionaÂlnõÂ podpory formou dotace podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.8)
(5) NaÂvrh vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru prÏedklaÂdaÂ uchazecÏ poskytovateli podle § 4 odst. 3.
(6) Za prÏevzetõÂ naÂvrhu vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru
a jeho evidenci odpovõÂdaÂ poskytovatel. ZpuÊsob prÏevzetõÂ naÂvrhu vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru a jeho evidenci
upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 28
ProkazovaÂnõÂ zpuÊsobilosti uchazecÏe
(1) UchazecÏ prokazuje svoji zpuÊsobilost k rÏesÏenõÂ
daneÂho vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru. Pro zpuÊsobilost uchazecÏe a jejõÂ prokazovaÂnõÂ platõÂ ustanovenõÂ § 18 obdobneÏ
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s tõÂm, zÏe mezi pozÏadavky na zpuÊsobilost uchazecÏe k rÏesÏenõÂ daneÂho vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru daÂle patrÏõÂ splneÏnõÂ
podmõÂnek uvedenyÂch v odstavcõÂch 2 a 3.
(2) UchazecÏ o poskytnutõÂ institucionaÂlnõÂ podpory
na vyÂzkumnyÂ zaÂmeÏr musõÂ splnÏovat tyto podmõÂnky:
a) uchazecÏ je praÂvnickou osobou se sõÂdlem v CÏeskeÂ
republice nebo organizacÏnõÂ slozÏkou a
b) prÏedmeÏtem jeho cÏinnosti je vyÂzkum s tõÂm, zÏe tato
cÏinnost je uvedena ve zrÏizovacõÂ nebo zaklaÂdacõÂ
listineÏ, spolecÏenskeÂ smlouveÏ, stanovaÂch nebo v jineÂm zakladatelskeÂm dokumentu uchazecÏe vyzÏadovaneÂm zaÂkonem nebo je stanovena zvlaÂsÏtnõÂm
zaÂkonem, pokud je jõÂm uchazecÏ zrÏõÂzen.
(3) UchazecÏ o poskytnutõÂ institucionaÂlnõÂ podpory, kteryÂ nenõÂ staÂtnõÂ prÏõÂspeÏvkovou organizacõÂ, verÏejnou vysokou sÏkolou nebo organizacÏnõÂ slozÏkou, musõÂ
splnÏovat tyto dalsÏõÂ podmõÂnky zpuÊsobilosti k rÏesÏenõÂ vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru:
a) jinaÂ nezÏ vyÂzkumnaÂ cÏinnost a podmõÂnky jejõÂho
provaÂdeÏnõÂ jsou uvedeny ve zrÏizovacõÂ nebo zaklaÂdacõÂ listineÏ, spolecÏenskeÂ smlouveÏ, stanovaÂch nebo
v jineÂm zakladatelskeÂm dokumentu uchazecÏe vyzÏadovaneÂm zaÂkonem,
b) mezi podmõÂnkami pro provaÂdeÏnõÂ jineÂ nezÏ vyÂzkumneÂ cÏinnosti podle põÂsmene a) musõÂ byÂt uvedena povinnost uchazecÏe provaÂdeÏt tuto cÏinnost
pouze za uÂcÏelem uÂcÏinneÏjsÏõÂho vyuzÏitõÂ majetku a takovyÂm zpuÊsobem, aby nebyla ohrozÏena vyÂzkumnaÂ cÏinnost, a povinnost vyrovnat prÏõÂpadnou
ztraÂtu vzniklou jinou nezÏ vyÂzkumnou cÏinnostõÂ do
konce daneÂho uÂcÏetnõÂho obdobõÂ nebo ucÏinit opatrÏenõÂ k ukoncÏenõÂ teÂto cÏinnosti prÏed zapocÏetõÂm dalsÏõÂho uÂcÏetnõÂho obdobõÂ,
c) jinaÂ nezÏ vyÂzkumnaÂ cÏinnost je oddeÏleneÏ uÂcÏetneÏ evidovaÂna,
d) vesÏkeryÂ zisk uchazecÏe je po zdaneÏnõÂ a prÏõÂpadneÂm
povinneÂm prÏõÂdeÏlu do rezervnõÂho fondu vyuzÏõÂvaÂn
pouze k podporÏe vyÂzkumu,
e) uchazecÏ vede podvojneÂ uÂcÏetnictvõÂ a eviduje oddeÏleneÏ uznaneÂ naÂklady na vyÂzkumneÂ zaÂmeÏry,
f) uchazecÏ rocÏneÏ vyhotovuje a zverÏejnÏuje vyÂrocÏnõÂ
zpraÂvu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,9)
g) uchazecÏ nezajistil a nezajistõÂ zaÂvazky jinyÂch osob,
h) uchazecÏ maÂ dozorcÏõÂ radu30) nebo obdobnyÂ kontrolnõÂ orgaÂn.
(4) PodmõÂnky zpuÊsobilosti uchazecÏe uvedeneÂ
v odstavci 2 prokazuje uchazecÏ, pokud nenõÂ zrÏõÂzen zaÂkonem nebo pokud nenõÂ poskytovatel zaÂrovenÏ zrÏizovatelem uchazecÏe, oveÏrÏenou kopiõÂ, ne starsÏõÂ nezÏ 90 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ, zrÏizovacõÂ listiny, zaklaÂdacõÂ listiny nebo

) NaprÏõÂklad obchodnõÂ zaÂkonõÂk, zaÂkon cÏ. 248/1995 Sb., o obecneÏ prospeÏsÏnyÂch spolecÏnostech a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ.
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jineÂho dokladu o zrÏõÂzenõÂ nebo zalozÏenõÂ. PodmõÂnky
zpuÊsobilosti uvedeneÂ v odstavci 3 põÂsm. a) azÏ c) a g)
prokazuje uchazecÏ, pokud nejsou tyto podmõÂnky stanoveny zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem, oveÏrÏenou kopiõÂ, ne starsÏõÂ
nezÏ 90 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ, dokladu o vzniku uchazecÏe
jako praÂvnickeÂ osoby. OstatnõÂ podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 3 se prokazujõÂ cÏestnyÂm prohlaÂsÏenõÂm.
(5) UchazecÏ je povinen põÂsemneÏ informovat poskytovatele o zmeÏnaÂch, ktereÂ nastaly v dobeÏ od podaÂnõÂ
naÂvrhu vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru do vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ
o poskytnutõÂ podpory, ktereÂ se dotyÂkajõÂ jeho praÂvnõÂ
subjektivity nebo uÂdajuÊ pozÏadovanyÂch pro prokaÂzaÂnõÂ
zpuÊsobilosti a ktereÂ by mohly mõÂt vliv na rozhodovaÂnõÂ
poskytovatele, a to do 7 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ ode dne, kdy
se o takoveÂ skutecÏnosti dozveÏdeÏl.
(6) V prÏõÂpadeÏ nesplneÏnõÂ pozÏadavkuÊ zpuÊsobilosti,
povinnosti prokaÂzat svoji zpuÊsobilost nebo povinnosti
podle odstavce 5 poskytovatel vyloucÏõÂ naÂvrh vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru z hodnocenõÂ.
§ 29
HodnocenõÂ vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ
(1) Pro hodnocenõÂ naÂvrhuÊ nebo vyÂsledkuÊ vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ je poskytovatel povinen jmenovat
hodnotõÂcõÂ komisi nebo komise, ktereÂ jsou odbornyÂmi
poradnõÂmi orgaÂny poskytovatele. Pro hodnocenõÂ vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ platõÂ ustanovenõÂ § 21 odst. 5 azÏ 8
prÏimeÏrÏeneÏ.
(2) SlozÏenõÂ hodnotõÂcõÂ komise, zpuÊsob jejõÂ cÏinnosti,
podmõÂnky nepodjatosti jejõÂch cÏlenuÊ, zpuÊsob naklaÂdaÂnõÂ
s uÂdaji obsazÏenyÂmi v naÂvrzõÂch vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ
a dalsÏõÂ naÂlezÏitosti upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(3) PodmõÂnky nepodjatosti oponentuÊ vuÊcÏi naÂvrhu
vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru a uchazecÏi a zpuÊsob naklaÂdaÂnõÂ
s uÂdaji obsazÏenyÂmi v naÂvrzõÂch vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ
upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(4) Pro posuzovaÂnõÂ vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ uchazecÏuÊ rÏesÏõÂcõÂch oboroveÏ stejnou problematiku, kterÏõÂ o jejich podporu zÏaÂdajõÂ ruÊzneÂ poskytovatele, ministerstvo
ustavõÂ jako svuÊj poradnõÂ orgaÂn meziresortnõÂ hodnotõÂcõÂ
komisi nebo komise s tõÂm, zÏe kazÏdyÂ z teÏchto poskytovateluÊ navrhne stejnyÂ pocÏet cÏlenuÊ hodnotõÂcõÂ komise
a ministerstvo jejõÂho prÏedsedu. O ustavenõÂ meziresortnõÂ
hodnotõÂcõÂ komise muÊzÏe ministerstvo pozÏaÂdat poskytovatel nebo ji ministerstvo ustavõÂ bez zÏaÂdosti. Pro hodnocenõÂ obdobnyÂch vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ meziresortnõÂ
hodnotõÂcõÂ komisõÂ platõÂ ustanovenõÂ § 21 odst. 5 azÏ 8 prÏimeÏrÏeneÏ.
(5) ZpuÊsob ustavenõÂ meziresortnõÂ hodnotõÂcõÂ komise pro hodnocenõÂ obdobnyÂch vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ

podporovanyÂch ruÊznyÂmi poskytovateli podle odstavce 4, zpuÊsob jejõÂ cÏinnosti a dalsÏõÂ naÂlezÏitosti upravõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(6) Po rozhodnutõÂ o vyÂsledku hodnocenõÂ vydaÂ
poskytovatel rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory podle
§ 9.
(7) Poskytovatel maÂ povinnost uchovaÂvat doklady o hodnocenõÂ a pruÊbeÏhu rÏesÏenõÂ vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ podle ustanovenõÂ § 26.
(8) Na rozhodovaÂnõÂ podle odstavce 6 se nevztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd.29)
H L AVA V II
Â NIÂ INFORMACIÂ O VYÂZKUMU
POSKYTOVA
A VYÂVOJI
§ 30
InformacÏnõÂ systeÂm vyÂzkumu a vyÂvoje
(1) InformacÏnõÂ systeÂm vyÂzkumu a vyÂvoje je informacÏnõÂ systeÂm verÏejneÂ spraÂvy31) zajisÏt'ujõÂcõÂ shromazÏd'ovaÂnõÂ, zpracovaÂnõÂ, poskytovaÂnõÂ a vyuzÏõÂvaÂnõÂ uÂdajuÊ o vyÂzkumu a vyÂvoji podporovaneÂm z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ. MaÂ cÏtyrÏi vzaÂjemneÏ provaÂzaneÂ cÏaÂsti, kteryÂmi
jsou centraÂlnõÂ evidence projektuÊ vyÂzkumu a vyÂvoje,
centraÂlnõÂ evidence vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ, rejstrÏõÂk informacõÂ o vyÂsledcõÂch a evidence verÏejnyÂch souteÏzÏõÂ ve vyÂzkumu a vyÂvoji. UÂdaje teÏchto cÏtyrÏ cÏaÂstõÂ informacÏnõÂho
systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje jsou spolecÏneÏ sdõÂleny a vyuzÏõÂvaÂny k cõÂluÊm stanovenyÂm v odstavci 2.
(2) UÂcÏelem informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje je poskytovat informace o vyÂzkumu a vyÂvoji podporovaneÂm z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ odborneÂ a ostatnõÂ
verÏejnosti, vcÏetneÏ zahranicÏnõÂ, a poskytovateluÊm s cõÂlem
a) informovaÂnõÂ verÏejnosti a uchazecÏuÊ o vyhlaÂsÏenyÂch
verÏejnyÂch souteÏzÏõÂch vyÂzkumu a vyÂvoje a jejich vyÂsledcõÂch,
b) informovaÂnõÂ verÏejnosti o projektech a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech podporovanyÂch z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ a jejich vyÂsledcõÂch,
c) informovaÂnõÂ dalsÏõÂch subjektuÊ stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy32) nebo mezinaÂrodnõÂmi
smlouvami,
d) kontroly uÂcÏeloveÂ nebo institucionaÂlnõÂ podpory,
e) prÏõÂpravy naÂvrhu staÂtnõÂho rozpocÏtu a zajisÏteÏnõÂ dalsÏõÂch zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy32) stanovenyÂch
cÏinnostõÂ poskytovateluÊ nebo orgaÂnuÊ vyÂzkumu
a vyÂvoje podle tohoto zaÂkona,

31

) ZaÂkon cÏ. 365/2000 Sb., o informacÏnõÂch systeÂmech verÏejneÂ spraÂvy a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.

32

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 123/1998 Sb., o praÂvu na informace o zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 132/2000 Sb.
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f) hodnocenõÂ vyÂsledkuÊ a poskytovaÂnõÂ informacõÂ
vlaÂdeÏ a verÏejnosti.

skytnutõÂ podpory u noveÏ zahajovanyÂch projektuÊ
nebo vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ.

(3) VyÂbeÏr technickyÂch a programovyÂch prostrÏedkuÊ a dalsÏõÂch produktuÊ pro provoz informacÏnõÂho
systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje,31) jeho cÏõÂselnõÂky a datoveÂ
prvky,31) zpuÊsob kontroly uÂplnosti uÂdajuÊ a vazeb mezi
nimi a koncepcÏnõÂ zaÂmeÏr informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje31) navrhuje po projednaÂnõÂ s prÏõÂslusÏnyÂmi spraÂvci kapitol staÂtnõÂho rozpocÏtu provozovatel
a spraÂvce datovyÂch prvkuÊ a cÏõÂselnõÂkuÊ informacÏnõÂho
systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu31) (daÂle jen ¹provozovatelª) a schvaluje
spraÂvce informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje,
kteryÂ plnõÂ uÂkoly stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.31)

(5) Pokud dojde v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho roku ke
zmeÏneÏ uÂdajuÊ prÏedanyÂch podle odstavce 4, poskytovatel
prÏedaÂ noveÂ platneÂ uÂdaje o rÏesÏenyÂch projektech a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech provozovateli nejpozdeÏji
do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ ode dne, kdy zmeÏna nastala
nebo byla poskytovateli oznaÂmena.

§ 31
PraÂva a povinnosti prÏi prÏedaÂnõÂ a poskytnutõÂ uÂdajuÊ
informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje
(1) PodmõÂnkou poskytnutõÂ podpory v daneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce je prÏedaÂnõÂ platnyÂch uÂdajuÊ o projektech
a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech poskytovatelem a jejich zarÏazenõÂ do informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje
provozovatelem podle podmõÂnek stanovenyÂch spraÂvcem v souladu s ustanovenõÂm § 30 odst. 3. PrÏi prÏedaÂnõÂ
osobnõÂch uÂdajuÊ je poskytovatel a prÏi jejich zarÏazenõÂ
provozovatel povinen dodrzÏet podmõÂnky stanoveneÂ
zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.22)
(2) Poskytovatel vzÏdy prÏed vyhlaÂsÏenõÂm verÏejneÂ
souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji prÏedaÂ provozovateli
uÂdaje o teÂto verÏejneÂ souteÏzÏi pro evidenci verÏejnyÂch
souteÏzÏõÂ ve vyÂzkumu a vyÂvoji. Do 50 kalendaÂrÏnõÂch
dnuÊ ode dne ukoncÏenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu
a vyÂvoji prÏedaÂ poskytovatel provozovateli uÂdaje o vyhodnocenõÂ teÂto verÏejneÂ souteÏzÏe. Postup prÏi prÏedaÂnõÂ
uÂdajuÊ o vyhlasÏovanyÂch verÏejnyÂch souteÏzÏõÂch ve vyÂzkumu a vyÂvoji a jejich vyhodnocenõÂ poskytovatelem
provozovateli upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(3) UÂdaje o projektech a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech
a jejich vyÂsledcõÂch je prÏõÂjemce povinen prÏedat poskytovateli ve formeÏ a v termõÂnech stanovenyÂch poskytovatelem v souladu s odstavci 4 azÏ 6. Postup prÏi prÏedaÂnõÂ
uÂdajuÊ o projektech a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech a jejich
vyÂsledcõÂch prÏõÂjemcem poskytovateli upravõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
(4) Poskytovatel prÏedaÂ platneÂ uÂdaje o projektech
nebo vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech podporovanyÂch z jeho
rozpocÏtoveÂ kapitoly provozovateli do 50 kalendaÂrÏnõÂch
dnuÊ
a) od pocÏaÂtku kalendaÂrÏnõÂho roku u projektuÊ nebo
vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ zahaÂjenyÂch v minulyÂch letech a rÏesÏenyÂch v daneÂm roce, nebo
b) ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti smlouvy o poskytnutõÂ
podpory nebo vykonatelnosti rozhodnutõÂ o po-

(6) Poskytovatel prÏedaÂ provozovateli platneÂ uÂdaje
o vyÂsledcõÂch projektuÊ a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ podporovanyÂch z jeho rozpocÏtoveÂ kapitoly vcÏetneÏ uÂdajuÊ o jejich zverÏejneÏnõÂ, ochraneÏ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ nebo realizovaÂnõÂ (daÂle jen ¹uplatneÏnõÂª) nejpozdeÏji do 250 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ po ukoncÏenõÂ poskytovaÂnõÂ podpory z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe
v teÂto lhuÊteÏ nebyly vyÂsledky uplatneÏny, uvede uÂdaje
o prÏedpoklaÂdaneÂm uplatneÏnõÂ vyÂsledkuÊ a po jejich
uplatneÏnõÂ nebo neuskutecÏneÏneÂm uplatneÏnõÂ prÏedaÂ poskytovatel platneÂ uÂdaje provozovateli bez zbytecÏneÂho
odkladu.
(7) Postup prÏi prÏedaÂnõÂ platnyÂch uÂdajuÊ o projektech a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech a jejich vyÂsledcõÂch podle
odstavcuÊ 4 azÏ 6 poskytovatelem provozovateli upravõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(8) Provozovatel zarÏadõÂ do informacÏnõÂho systeÂmu
uÂdaje prÏedlozÏeneÂ poskytovatelem, ktereÂ splnÏujõÂ naÂlezÏitosti stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy22) a tõÂmto
zaÂkonem, a oznaÂmõÂ tuto skutecÏnost poskytovateli ve
lhuÊteÏ od dorucÏenõÂ uÂdajuÊ do
a) 5 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ u uÂdajuÊ o verÏejnyÂch souteÏzÏõÂch
ve vyÂzkumu a vyÂvoji,
b) 10 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ u uÂdajuÊ o projektech a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech,
c) 60 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ u uÂdajuÊ o vyÂsledcõÂch projektuÊ
a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ.
(9) UÂdaje jsou povazÏovaÂny za zarÏazeneÂ pouze
v prÏõÂpadeÏ, zÏe provozovatel potvrdõÂ jejich zarÏazenõÂ do
informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje na zaÂkladeÏ
kontroly uÂplnosti uÂdajuÊ a vazeb mezi nimi. Postup
prÏi zarÏazenõÂ uÂdajuÊ prÏedanyÂch poskytovatelem do informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje provozovatelem
podle odstavce 8 upravõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(10) Provozovatel je povinen proveÂst nejpozdeÏji
do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ od pocÏaÂtku kalendaÂrÏnõÂho roku
naÂsledujõÂcõÂho po zarÏazenõÂ uÂdajuÊ do informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje kontrolu souladu mezi uÂdaji
ruÊznyÂch poskytovateluÊ vcÏetneÏ kontroly jejich souladu
s uÂdaji zarÏazenyÂmi v prÏedchaÂzejõÂcõÂch letech. PrÏi zjisÏteÏnõÂ
nesouladu, kteryÂ znemozÏnÏuje plneÏnõÂ cõÂluÊ informacÏnõÂho
systeÂmu uvedenyÂch v § 30 odst. 2, nebo dojde-li zmeÏnou zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ ke zmeÏneÏ cÏõÂselnõÂkuÊ
nebo datovyÂch prvkuÊ informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu
a vyÂvoje podle § 30 odst. 3, je provozovatel opraÂvneÏn
pozÏadovat od poskytovatele opravu prÏedanyÂch uÂdajuÊ
v souladu s ustanovenõÂmi § 12 a § 31 odst. 5.
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(11) Provozovatel poskytne z informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje

nosti uÂdajuÊ. UÂdaje rejstrÏõÂku informacõÂ o vyÂsledcõÂch stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

a) verÏejnosti vsÏechny platneÂ uÂdaje informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje, ktereÂ nejsou chraÂneÏny
podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,22) v prÏehledneÂ
formeÏ daÂlkovyÂm prÏõÂstupem prostrÏednictvõÂm referencÏnõÂho rozhranõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu31) nebo prostrÏednictvõÂm verÏejneÂ informacÏnõÂ sõÂteÏ,

(4) UÂdaje evidence verÏejnyÂch souteÏzÏõÂ ve vyÂzkumu
a vyÂvoji zahrnujõÂ zejmeÂna obsah podmõÂnek verÏejneÂ
souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji podle § 17 a uÂdaje o jejõÂm
vyhodnocenõÂ podle § 31. UÂdaje evidence verÏejnyÂch
souteÏzÏõÂ ve vyÂzkumu a vyÂvoji stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ
prÏedpis.

b) vyÂlucÏneÏ poskytovateli na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti
vsÏechny platneÂ uÂdaje informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje, ktereÂ do neÏj poskytl nebo ktereÂ
se tyÂkajõÂ organizacÏnõÂch slozÏek, praÂvnickyÂch osob
nebo fyzickyÂch osob v jeho puÊsobnosti,
c) prÏõÂjemci na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti vsÏechny
platneÂ uÂdaje informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje o jeho projektech a vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏrech
a vyÂsledcõÂch jõÂm dosazÏenyÂch,
d) ministerstvu a spraÂvci vsÏechny platneÂ uÂdaje informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje,
e) dalsÏõÂm subjektuÊm stanovenyÂm zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy32) nebo mezinaÂrodnõÂmi zaÂvazky
CÏeskeÂ republiky uÂdaje stanoveneÂ teÏmito prÏedpisy
nebo zaÂvazky.
(12) ZpuÊsob a termõÂny poskytnutõÂ uÂdajuÊ z informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 32
Obsah informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu a vyÂvoje
(1) CentraÂlnõÂ evidence projektuÊ vyÂzkumu a vyÂvoje
obsahuje zejmeÂna informace urcÏujõÂcõÂ projekt, naÂzev
a prÏedmeÏt rÏesÏenõÂ projektu, jeho prÏõÂjemce, rÏesÏitele,
spoluprÏõÂjemce a osobu odpoveÏdnou spoluprÏõÂjemci za
rÏesÏenõÂ projektu (daÂle jen ¹spolurÏesÏitelª), dobu rÏesÏenõÂ
projektu a dobu uÂcÏinnosti smlouvy o poskytnutõÂ podpory nebo vykonatelnosti rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ
podpory, uznaneÂ naÂklady projektu a jejich cÏleneÏnõÂ, vyÂsÏi
podpory z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ, projekty rÏesÏõÂcõÂ obdobnou problematiku, stupenÏ duÊveÏrnosti uÂdajuÊ a po
ukoncÏenõÂ rÏesÏenõÂ projektu jeho zhodnocenõÂ poskytovaÂ daje centraÂlnõÂ evidence projektuÊ vyÂzkumu
telem. U
a vyÂvoje stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(2) CentraÂlnõÂ evidence vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ obsahuje obdobneÂ informace jako centraÂlnõÂ evidence projektuÊ vyÂzkumu a vyÂvoje s vyÂjimkou uÂdajuÊ o spoluprÏõÂjemci a spolurÏesÏitelõÂch. UÂdaje centraÂlnõÂ evidence vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(3) RejstrÏõÂk informacõÂ o vyÂsledcõÂch obsahuje zejmeÂna informace urcÏujõÂcõÂ vyÂsledek a projekt nebo vyÂzkumnyÂ zaÂmeÏr, jehozÏ rÏesÏenõÂm vyÂsledek vznikl, prÏõÂjemce, autory vyÂsledku, druh vyÂsledku, naÂzev vyÂsledku
a jeho anotaci, rok uplatneÏnõÂ vyÂsledku a stupenÏ duÊveÏr-

(5) Z osobnõÂch uÂdajuÊ smõÂ informacÏnõÂ systeÂm vyÂzkumu a vyÂvoje obsahovat pouze jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
rodneÂ cÏõÂslo a prÏõÂpadneÂ akademickeÂ tituly a veÏdeckeÂ
hodnosti rÏesÏitele nebo dalsÏõÂch fyzickyÂch osob podõÂlejõÂcõÂch se na projektu nebo vyÂzkumneÂm zaÂmeÏru nebo
autoruÊ jeho vyÂsledkuÊ, nenõÂ-li rÏesÏitel nebo dalsÏõÂ fyzickaÂ
osoba staÂtnõÂm obcÏanem CÏeskeÂ republiky, pak jeho
jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, staÂtnõÂ prÏõÂslusÏnost a identifikacÏnõÂ koÂd
podle standardu informacÏnõÂch systeÂmuÊ verÏejneÂ spraÂvy,
prÏõÂpadneÂ akademickeÂ tituly a veÏdeckeÂ hodnosti rÏesÏitele
a dalsÏõÂch pracovnõÂkuÊ podõÂlejõÂcõÂch se na projektu nebo
vyÂzkumneÂm zaÂmeÏru nebo autoruÊ jeho vyÂsledkuÊ.
HLAVA VIII
ORGAÂNY VYÂZKUMU A VYÂVOJE
§ 33
Â
UstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏad odpoveÏdnyÂ za vyÂzkum a vyÂvoj
(1) UÂstrÏednõÂm spraÂvnõÂm uÂrÏadem odpoveÏdnyÂm za
vyÂzkum a vyÂvoj je ministerstvo.
(2) Ministerstvo zabezpecÏuje zejmeÂna
a) prÏõÂpravu NaÂrodnõÂ politiky vyÂzkumu a vyÂvoje
CÏeskeÂ republiky v souladu s mezinaÂrodnõÂmi
smlouvami a kontrolu jejõÂ realizace formou stanoviska k souladu programuÊ vyÂzkumu a vyÂvoje
prÏedlozÏenyÂch poskytovateli s NaÂrodnõÂ politikou
vyÂzkumu a vyÂvoje CÏeskeÂ republiky prÏed schvaÂlenõÂm teÏchto programuÊ vlaÂdou,
b) prÏõÂpravu priorit formou NaÂrodnõÂho programu vyÂzkumu,
c) realizaci priorit vyÂzkumu v oblastech, ktereÂ nespadajõÂ do puÊsobnostõÂ poskytovateluÊ, formou zabezpecÏenõÂ cÏaÂstõÂ NaÂrodnõÂho programu vyÂzkumu,
d) prÏõÂpravu praÂvnõÂch prÏedpisuÊ vyÂzkumu a vyÂvoje
a vyhodnocovaÂnõÂ duÊsledkuÊ ostatnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ na vyÂzkum a vyÂvoj,
e) mezinaÂrodnõÂ spolupraÂci CÏeskeÂ republiky ve vyÂzkumu a vyÂvoji, vcÏetneÏ jednaÂnõÂ s orgaÂny a institucemi EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ a jednotlivyÂch staÂtuÊ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ s puÊsobnostõÂ pro vyÂzkum a vyÂvoj, s vyÂjimkou mezinaÂrodnõÂ spolupraÂce
v obranneÂm vyÂzkumu a vyÂvoji, za kterou odpovõÂdaÂ Ministerstvo obrany.
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(3) V prÏõÂpadech, kdy zastoupenõÂ CÏeskeÂ republiky
v prÏõÂslusÏnyÂch mezinaÂrodnõÂch orgaÂnech a organizacõÂch
zabezpecÏuje ministerstvo, prÏedklaÂdaÂ ministerstvo
zpraÂvu o pruÊbeÏhu a vyÂsledcõÂch spolupraÂce po projednaÂnõÂ s Radou pro vyÂzkum a vyÂvoj vlaÂdeÏ a po projednaÂnõÂ vlaÂdou tuto zpraÂvu zverÏejnõÂ.
§ 34
UÂstrÏednõÂ a jineÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady odpoveÏdneÂ za vyÂzkum
a vyÂvoj v oblasti svyÂch puÊsobnostõÂ
(1) UÂstrÏednõÂ a jineÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady vcÏetneÏ ministerstva, ktereÂ jsou opraÂvneÏny poskytovat podporu ze staÂtnõÂho rozpocÏtu na vyÂzkum a vyÂvoj, odpovõÂdajõÂ v oblasti
sveÂ puÊsobnosti zejmeÂna za
a) prÏõÂpravu koncepcõÂ vyÂzkumu a vyÂvoje a jejich realizaci,
b) prÏõÂpravu a realizaci programuÊ v puÊsobnosti poskytovatele a dalsÏõÂch aktivit vyÂzkumu a vyÂvoje, nezahrnutyÂch do NaÂrodnõÂho programu vyÂzkumu,
c) realizaci priorit vyÂzkumu formou zabezpecÏenõÂ
cÏaÂstõÂ NaÂrodnõÂho programu vyÂzkumu,
d) verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu a vyÂvoji vyhlaÂsÏeneÂ
podle tohoto zaÂkona a zadaÂnõÂ verÏejnyÂch zakaÂzek
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2) na poskytnutõÂ uÂcÏeloveÂ podpory z jejich rozpocÏtovyÂch kapitol,
e) kontrolu vyuzÏitõÂ uÂcÏeloveÂ nebo institucionaÂlnõÂ podpory poskytnuteÂ z jejich rozpocÏtovyÂch kapitol,
f) mezinaÂrodnõÂ spolupraÂci CÏeskeÂ republiky ve vyÂzkumu a vyÂvoji, pokud zabezpecÏujõÂ zastoupenõÂ
CÏeskeÂ republiky v prÏõÂslusÏnyÂch zahranicÏnõÂch
a mezinaÂrodnõÂch orgaÂnech a organizacõÂch.
(2) UÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady nebo instituce, ktereÂ
zabezpecÏujõÂ zastoupenõÂ CÏeskeÂ republiky v mezinaÂrodnõÂch orgaÂnech a organizacõÂch a z jejichzÏ vyÂdajuÊ na vyÂzkum a vyÂvoj se poskytuje uÂcÏelovaÂ nebo institucionaÂlnõÂ
podpora mezinaÂrodnõÂ spolupraÂci ve vyÂzkumu a vyÂvoji,
prÏedlozÏõÂ do konce kveÏtna kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho roku
ministerstvu zpraÂvu o pruÊbeÏhu a vyÂsledcõÂch spolupraÂce
v uplynuleÂm roce.
§ 35
Rada pro vyÂzkum a vyÂvoj
(1) Rada pro vyÂzkum a vyÂvoj je odbornyÂm a poradnõÂm orgaÂnem vlaÂdy pro oblast vyÂzkumu a vyÂvoje.
(2) Rada pro vyÂzkum a vyÂvoj plnõÂ uÂkoly podle
tohoto zaÂkona a zabezpecÏuje zejmeÂna
a) zpracovaÂnõÂ dlouhodobyÂch zaÂkladnõÂch smeÏruÊ a proporcõÂ rozvoje vyÂzkumu a vyÂvoje CÏeskeÂ republiky
prostrÏednictvõÂm svyÂch poradnõÂch orgaÂnuÊ, kteryÂmi

b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)
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jsou odborneÂ komise pro jednotliveÂ smeÏry vyÂzkumu a vyÂvoje,
zpracovaÂnõÂ pravidelnyÂch rocÏnõÂch analyÂz a hodnocenõÂ stavu vyÂzkumu a vyÂvoje v CÏeskeÂ republice
a jejich srovnaÂnõÂ se zahranicÏõÂm a prÏedklaÂdaÂ je
vlaÂdeÏ,
uÂlohu spraÂvce a provozovatele podle § 30 a schvaluje provoznõÂ rÏaÂd informacÏnõÂho systeÂmu vyÂzkumu
a vyÂvoje,
zpracovaÂnõÂ stanovisek k materiaÂluÊm prÏedklaÂdanyÂm vlaÂdeÏ za oblast vyÂzkumu a vyÂvoje,
jednaÂnõÂ s poradnõÂmi orgaÂny pro vyÂzkum a vyÂvoj
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ a s radami pro vyÂzkum
a vyÂvoj jednotlivyÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ i dalsÏõÂch zemõÂ,
plneÏnõÂ dalsÏõÂch uÂkoluÊ a povinnostõÂ stanovenyÂch
tõÂmto zaÂkonem, zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
nebo ulozÏenyÂch vlaÂdou,
zpracovaÂnõÂ naÂvrhu strÏedneÏdobeÂho vyÂhledu33)
podpory vyÂzkumu a vyÂvoje,
naÂvrh vyÂsÏe celkovyÂch vyÂdajuÊ na vyÂzkum a vyÂvoj
jednotlivyÂch rozpocÏtovyÂch kapitol a naÂvrh jejich
rozdeÏlenõÂ podle § 5 odst. 5.

(3) Rada pro vyÂzkum a vyÂvoj maÂ 15 cÏlenuÊ vcÏetneÏ
prÏedsedy. CÏleny Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj s vyÂjimkou
jejõÂho prÏedsedy jmenuje vlaÂda na naÂvrh prÏedsedy Rady
pro vyÂzkum a vyÂvoj
a) ze zaÂstupcuÊ poskytovateluÊ,
b) z prÏedstaviteluÊ institucõÂ zabyÂvajõÂcõÂch se vyÂzkumem a vyÂvojem, zejmeÂna Akademie veÏd CÏeskeÂ
republiky, GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky,
verÏejnyÂch vysokyÂch sÏkol, resortnõÂch vyÂzkumnyÂch
uÂstavuÊ a institucõÂ zabyÂvajõÂcõÂch se vyÂvojem,
c) z prÏedstaviteluÊ odborneÂ verÏejnosti, ktereÂ navrhujõÂ
fyzickeÂ osoby zabyÂvajõÂcõÂ se vyÂzkumem a vyÂvojem.
(4) CÏleny Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj s vyÂjimkou
jejõÂho prÏedsedy odvolaÂvaÂ vlaÂda na naÂvrh prÏedsedy
Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj. CÏlen Rady pro vyÂzkum
a vyÂvoj muÊzÏe põÂsemneÏ pozÏaÂdat prÏedsedu Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj o prÏedlozÏenõÂ naÂvrhu vlaÂdeÏ na sveÂ odvolaÂnõÂ z teÂto funkce. Do doby, nezÏ vlaÂda rozhodne
o naÂvrhu na jeho odvolaÂnõÂ, zuÊstaÂvaÂ cÏlenem Rady pro
vyÂzkum a vyÂvoj.
(5) OrgaÂny Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj jsou prÏedseda a prÏedsednictvo. PrÏedsedou Rady pro vyÂzkum
a vyÂvoj je cÏlen vlaÂdy. PrÏedsedu Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj jmenuje a odvolaÂvaÂ vlaÂda na naÂvrh prÏedsedy vlaÂdy.
PrÏedsednictvo Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj tvorÏõÂ prÏedseda Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj a trÏi mõÂstoprÏedsedoveÂ
volenõÂ z cÏlenuÊ Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj. PrÏedsednictvo rÏõÂdõÂ cÏinnost Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj mezi jejõÂmi

) ZaÂkon cÏ. 219/2000 Sb., o majetku CÏeskeÂ republiky a jejõÂm vystupovaÂnõÂ v praÂvnõÂch vztazõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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zasedaÂnõÂmi a koordinuje cÏinnost odbornyÂch komisõÂ
jako poradnõÂch orgaÂnuÊ Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj,
ktereÂ prÏipravujõÂ naÂvrhy dlouhodobyÂch zaÂkladnõÂch
smeÏruÊ a proporcõÂ rozvoje vyÂzkumu a vyÂvoje CÏeskeÂ
republiky.
(6) CÏlenstvõÂ v RadeÏ pro vyÂzkum a vyÂvoj je verÏejnou funkcõÂ, kteraÂ nezaklaÂdaÂ pracovneÏpraÂvnõÂ pomeÏr
k CÏeskeÂ republice. OdmeÏny cÏlenuÊm Rady pro vyÂzkum
a vyÂvoj stanovõÂ vlaÂda. CÏlenoveÂ Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj majõÂ naÂrok na uÂhradu naÂkladuÊ spojenyÂch s vyÂkonem funkce cÏlena Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj. FunkcÏnõÂ
obdobõÂ cÏlenuÊ Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj je cÏtyrÏleteÂ.
CÏlen Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj muÊzÏe byÂt jmenovaÂn
nejvyÂsÏe na dveÏ po sobeÏ naÂsledujõÂcõÂ funkcÏnõÂ obdobõÂ.

§ 36
GrantovaÂ agentura CÏeskeÂ republiky
(1) GrantovaÂ agentura CÏeskeÂ republiky je organizacÏnõÂ slozÏkou staÂtu a spraÂvcem rozpocÏtoveÂ kapitoly.
GrantovaÂ agentura CÏeskeÂ republiky je samostatnou
uÂcÏetnõÂ jednotkou a hospodarÏõÂ samostatneÏ s uÂcÏelovyÂmi
a institucionaÂlnõÂmi prostrÏedky prÏideÏlenyÂmi zaÂkonem
o staÂtnõÂm rozpocÏtu CÏeskeÂ republiky. SõÂdlem GrantoveÂ
agentury CÏeskeÂ republiky je Praha.
cÏuje

(2) GrantovaÂ agentura CÏeskeÂ republiky zabezpe-

a) prÏõÂpravu a vyhlaÂsÏenõÂ verÏejneÂ souteÏzÏe ve vyÂzkumu
a vyÂvoji na podporu grantovyÂch projektuÊ,
b) hodnocenõÂ a vyÂbeÏr naÂvrhuÊ grantovyÂch projektuÊ,
c) poskytovaÂnõÂ uÂcÏeloveÂ podpory grantovyÂch projektuÊ na zaÂkladeÏ smluv o poskytnutõÂ podpory
nebo rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory,
d) kontrolu plneÏnõÂ smluv o poskytnutõÂ podpory nebo
rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory a cÏerpaÂnõÂ uÂcÏeloveÂ podpory,
e) hodnocenõÂ a kontrolu pruÊbeÏhu rÏesÏenõÂ a plneÏnõÂ cõÂluÊ
grantovyÂch projektuÊ a kontrolu jimi dosazÏenyÂch
vyÂsledkuÊ,
f) zpracovaÂnõÂ naÂvrhu vyÂdajuÊ GrantoveÂ agentury
CÏeskeÂ republiky a zpraÂv o jejõÂ cÏinnosti.
(3) OrgaÂny GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky
jsou prÏedseda, prÏedsednictvo a kontrolnõÂ rada GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky. Funkce prÏedsedy
a cÏlenuÊ prÏedsednictva GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky je verÏejnou funkcõÂ, kteraÂ nezaklaÂdaÂ pracovneÏpraÂvnõÂ pomeÏr k CÏeskeÂ republice. PrÏedseda GrantoveÂ
agentury CÏeskeÂ republiky a cÏlenoveÂ prÏedsednictva
GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky majõÂ naÂrok na
uÂhradu naÂkladuÊ spojenyÂch s vyÂkonem jejich funkce.
PrÏedsedovi GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky a cÏle-
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nuÊm prÏedsednictva GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky muÊzÏe byÂt prÏiznaÂna za vyÂkon jejich funkce odmeÏna. VyÂsÏi odmeÏny stanovõÂ na zaÂkladeÏ zpraÂvy o cÏinnosti daneÂho orgaÂnu vlaÂda.
(4) PrÏedseda GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky
zastupuje Grantovou agenturu CÏeskeÂ republiky navenek a jednaÂ jejõÂm jmeÂnem ve vsÏech jejõÂch veÏcech. PrÏedsedu GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky jmenuje
z cÏlenuÊ prÏedsednictva GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky a odvolaÂvaÂ na naÂvrh Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj
vlaÂda.
(5) PrÏedsednictvo GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky je vyÂkonnyÂm orgaÂnem GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ
republiky, kteryÂ schvaluje vyhlaÂsÏenõÂ verÏejnyÂch souteÏzÏõÂ
ve vyÂzkumu a vyÂvoji, rozhoduje o uzavrÏenõÂ smluv o poskytnutõÂ podpory nebo vydaÂvaÂ rozhodnutõÂ o poskytnutõÂ podpory, prÏedklaÂdaÂ vlaÂdeÏ ke schvaÂlenõÂ naÂvrh statutu GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky a jeho zmeÏn
a prÏedklaÂdaÂ naÂvrh rozpocÏtu GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ
republiky. PrÏedsednictvo GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky maÂ peÏt cÏlenuÊ. FunkcÏnõÂ obdobõÂ cÏlenuÊ prÏedsednictva GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky je cÏtyrÏleteÂ
s mozÏnostõÂ jmenovaÂnõÂ nejvyÂsÏe na dveÏ obdobõÂ po sobeÏ
naÂsledujõÂcõÂ. CÏleny prÏedsednictva GrantoveÂ agentury
CÏeskeÂ republiky jmenuje a odvolaÂvaÂ vlaÂda na naÂvrh
Rady pro vyÂzkum a vyÂvoj. PrÏedsednictvo GrantoveÂ
agentury CÏeskeÂ republiky koordinuje cÏinnost oborovyÂch komisõÂ jako poradnõÂch orgaÂnuÊ GrantoveÂ agentury
CÏeskeÂ republiky, ktereÂ posuzujõÂ a hodnotõÂ naÂvrhy projektuÊ zaÂkladnõÂho vyÂzkumu s zÏaÂdostmi o udeÏlenõÂ podpory.
(6) KontrolnõÂ rada GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky je kontrolnõÂm orgaÂnem GrantoveÂ agentury
CÏeskeÂ republiky, kteryÂ kontroluje rozdeÏlovaÂnõÂ financÏnõÂch prostrÏedkuÊ GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky,
provaÂdõÂ dohled nad cÏinnostõÂ GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ
republiky a prÏedklaÂdaÂ stanoviska prÏedsednictvu GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky. Stanoviska, kteraÂ jsou
vydaÂvaÂna v raÂmci kompetence kontrolnõÂ rady GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky, jsou pro prÏedsednictvo
GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky zaÂvaznaÂ. KontrolnõÂ rada GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky maÂ deset cÏlenuÊ, ktereÂ z rÏad odbornõÂkuÊ jmenuje PoslaneckaÂ
sneÏmovna na naÂvrh praÂvnickyÂch osob zabyÂvajõÂcõÂch se
vyÂzkumem a vyÂvojem. FunkcÏnõÂ obdobõÂ cÏlenuÊ kontrolnõÂ rady GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky je cÏtyrÏleteÂ s mozÏnostõÂ jmenovaÂnõÂ nejvyÂsÏe na dveÏ obdobõÂ po
sobeÏ naÂsledujõÂcõÂ. KontrolnõÂ rada GrantoveÂ agentury
CÏeskeÂ republiky prÏedklaÂdaÂ PoslaneckeÂ sneÏmovneÏ vyÂrocÏnõÂ zpraÂvu o sveÂ cÏinnosti. PoslaneckaÂ sneÏmovna
muÊzÏe odvolat kontrolnõÂ radu GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ
republiky, pokud opakovaneÏ neschvaÂlõÂ vyÂrocÏnõÂ zpraÂvu.
CÏlenuÊm kontrolnõÂ rady GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky muÊzÏe byÂt prÏiznaÂna za vyÂkon jejich funkce odmeÏna. VyÂsÏi odmeÏny stanovõÂ na zaÂkladeÏ zpraÂvy o cÏinnosti kontrolnõÂ rady GrantoveÂ agentury CÏeskeÂ republiky PoslaneckaÂ sneÏmovna.
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mezinaÂrodnõÂch smluv, stanovõÂ neÏco jineÂho nezÏ tento
zaÂkon, pouzÏijõÂ se ustanovenõÂ mezinaÂrodnõÂ smlouvy.
§ 41
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ

§ 37

ZrusÏujõÂ se:

UÂzemnõÂ samospraÂvneÂ celky v oblasti sveÂ puÊsobnosti mohou poskytovat podporu vyÂzkumu a vyÂvoje
za podmõÂnek stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem.

1. ZaÂkon cÏ. 300/1992 Sb., o staÂtnõÂ podporÏe veÏdeckeÂ
cÏinnosti a vyÂvoje technologiõÂ.

H L AVA X

2. ZaÂkon cÏ. 1/1995 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje
zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 300/1992 Sb., o staÂtnõÂ
podporÏe veÏdeckeÂ cÏinnosti a vyÂvoje technologiõÂ.

Ï ECHODNAÂ A ZMOCN
Ï OVACIÂ USTANOVENIÂ
PR

Â S T D RU HA
Â
CÏ A

§ 38
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ

ZmeÏna zaÂkona cÏ. 199/1994 Sb., o zadaÂvaÂnõÂ verÏejnyÂch
zakaÂzek

(1) Na praÂvnõÂ vztahy v oblasti vyÂzkumu a vyÂvoje,
kteraÂ je upravena tõÂmto zaÂkonem, vznikleÂ prÏede dnem
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se vztahujõÂ dosavadnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpisy.

§ 42

(2) Pro naÂvrhy vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ s navrzÏenyÂm
termõÂnem zahaÂjenõÂ od 1. ledna 2004 stanovõÂ poskytovatel naÂlezÏitosti pro prÏedlozÏenõÂ vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru
podle § 27 odst. 1 do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ ode dne
nabytõÂ uÂcÏinnosti narÏõÂzenõÂ vlaÂdy o institucionaÂlnõÂ podporÏe vyÂzkumu a vyÂvoje a hodnocenõÂ vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ podle § 39. UchazecÏi prÏedlozÏõÂ poskytovateluÊm
naÂvrhy vyÂzkumnyÂch zaÂmeÏruÊ s navrzÏenyÂm termõÂnem
zahaÂjenõÂ od 1. ledna 2004 do 90 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ od
stanovenõÂ naÂlezÏitostõÂ pro prÏedlozÏenõÂ vyÂzkumneÂho zaÂmeÏru poskytovatelem.
(3) CÏlenoveÂ dozorcÏõÂ rady GrantoveÂ agentury
Ï
CeskeÂ republiky zvolenõÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona se staÂvajõÂ cÏleny kontrolnõÂ rady GrantoveÂ
agentury CÏeskeÂ republiky. Jejich funkcÏnõÂ obdobõÂ zuÊstaÂvaÂ zachovaÂno.
§ 39
ZmocnÏovacõÂ ustanovenõÂ
VlaÂda narÏõÂzenõÂmi provede § 3 odst. 4, § 4 odst. 7,
§ 7 odst. 4 a 5, § 8 odst. 1 a 4, § 9 odst. 7, § 19 odst. 1,
§ 21 odst. 1, 4 a 5, § 22 odst. 7, § 23 odst. 3, § 27 odst. 1
a 6, § 29 odst. 2, 3 a 5, § 31 odst. 2, 3, 7, 9 a 12, § 32
odst. 1 azÏ 4.
H L AVA X I
Ï
SPOLECNEÂ A ZRUSÏOVACIÂ USTANOVENIÂ
§ 40
SpolecÏneÂ ustanovenõÂ
Pokud ustanovenõÂ mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je
CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna a kteraÂ byla schvaÂlena Parlamentem a vyhlaÂsÏena ve SbõÂrce zaÂkonuÊ nebo ve SbõÂrce

V § 1 odst. 2 zaÂkona cÏ. 199/1994 Sb., o zadaÂvaÂnõÂ
verÏejnyÂch zakaÂzek, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 148/1996 Sb.,
zaÂkona cÏ. 93/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 28/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 256/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 39/2001 Sb., põÂsmeno a)
vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 2) znõÂ:
¹a) poskytovaÂnõÂ uÂcÏeloveÂ podpory vyÂzkumu a vyÂvoje
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2) s vyÂjimkou
prÏõÂpaduÊ, kdy jedinyÂm uzÏivatelem vyÂsledkuÊ vyÂzkumu a vyÂvoje je CÏeskaÂ republika nebo uÂzemnõÂ
samospraÂvnyÂ celek,
2

) § 8 odst. 3 zaÂkona cÏ. 130/2002 Sb., o podporÏe vyÂzkumu a vyÂvoje z verÏejnyÂch prostrÏedkuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o podporÏe vyÂzkumu a vyÂvoje).ª.

Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 59/2000 Sb., o verÏejneÂ podporÏe
§ 43
V prÏõÂloze k zaÂkonu cÏ. 59/2000 Sb., o verÏejneÂ podporÏe, se cÏaÂst druhaÂ zrusÏuje.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona cÏ. 220/2000 Sb., o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ v souvislosti s prÏijetõÂm zaÂkona o majetku
CÏeskeÂ republiky a jejõÂm vystupovaÂnõÂ v praÂvnõÂch
vztazõÂch
§ 44
V zaÂkoneÏ cÏ. 220/2000 Sb., o zmeÏnaÂch neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ v souvislosti s prÏijetõÂm zaÂkona o majetku CÏeskeÂ republiky a jejõÂm vystupovaÂnõÂ v praÂvnõÂch vztazõÂch,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 364/2000 Sb., se cÏaÂst desaÂtaÂ zrusÏuje.
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(2) UstanovenõÂ § 4 odst. 6 a § 18 odst. 9 põÂsm. b)
a c) pozbyÂvajõÂ platnosti dnem vstupu smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii v platnost.

§ 45
(1) Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence 2002.

Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. RychetskyÂ v. r.

