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Připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR k návrhu zákona, kterým se 
mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů 
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OBECNÁ PŘIPOMÍNKA 
Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje přijetí předložené úpravy s níže uvedenými připomínkami. Zároveň 

však vyzývá, aby došlo co nejrychleji k zahájení přípravy další novely, která by byla širší a vedla mimo jiné ke 

zjednodušení systému a administrativní náročnosti podpory VaVaI a zavedení nedotačních nástrojů 

podpory. Tato novela by měla být předložena do 30. 12. 2019. 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
Připomínka – k vlastnímu materiálu 

Žádáme o změny textu §2, odst. 2, písm. e): 

e) projektem sdílených činností podpůrné činnosti, poskytování služeb nebo podpora využívání služeb na 

celostátní úrovni, které slouží k organizaci nebo zabezpečení výzkumu, vývoje nebo inovací a jsou na 

nediskriminačním základě přístupné orgánům státní veřejné správy, výzkumným organizacím a dalším 

osobám zabývajícím se výzkumem, vývojem nebo inovacemi; projekt sdílených činností schvaluje vláda 

Odůvodnění: 

Zásadní podmínku pro tyto služby (tj., že jde o "organizované zajišťování přístupu k těmto zdrojům na 

celostátní úrovni") uvádí jen důvodová zpráva ve zvláštní části. Bez uvedení této podmínky přímo v textu 

zákona existuje reálné riziko překryvů s jinými druhy podpory, např. s podporou velkých výzkumných 

infrastruktur, za které se podle jejich definice považují zařízení, zdroje a související služby. 

Uvedené činnosti by měly být dostupné nejen státní správě, ale také krajům a municipalitám, které se také 

VaVaI zabývají, tedy celé veřejné správě. Tyto regionální autority mohou zřizovat veřejné výzkumné 

instituce. Také by měly být více zainteresovány na podpoře výzkumu, vývoje a inovací, jak s tím počítá 

zákon 130/2002 Sb., (viz § 37) nebo různé programy podpory OP VVV (smart akcelerátor) či programy TA 

ČR. 

Zásadní připomínka 


