Zákon č. 130/2002 Sb.
Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů
Zákon upravuje podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a také:
a) práva a povinnosti právnických a fyzických osob, organizačních složek státu a úkoly
organizačních jednotek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra zabývajících se
výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi podporovanými z veřejných
prostředků, a dále podmínky podpory a veřejnou soutěž ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích,
b) poskytování informací o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
prostřednictvím informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
c) úkoly orgánů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Základní informace a pojmy
1.Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) kategoriemi podpory oblasti podpory základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a
inovací,
b) aplikovaným výzkumem teoretická a experimentální práce zaměřená na získání
nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených
výrobků, postupů nebo služeb; průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich
kombinace jsou součástí aplikovaného výzkumu,
c) inovacemi zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo
služeb do praxe, s tím, že se rozlišují:
1. inovace postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně
zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných změn
techniky, zařízení nebo programového vybavení,
2. organizační inovace, kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace
obchodních praktik podniků, pracovišť nebo vnějších vztahů.

Poskytování podpory - pojmy
a) poskytovatelem se rozumí = organizační složka státu nebo územní samosprávný
celek, který rozhoduje nejen o poskytnutí podpory, ale také ji poskytuje
b) uchazečem se rozumí = organizační složka státu nebo organizační jednotka
ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická nebo fyzická
osoba, která se uchází o poskytnutí podpory

c) příjemcem se rozumí= uchazeč, v jehož prospěch bylo rozhodnuto o poskytnutí
podpory
d) velkou výzkumnou infrastrukturou = výzkumná infrastruktura, která je výzkumným
zařízením nezbytným pro výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a
technologickou náročností, která je schvalována vládou a zřizována pro využívání
ostatními výzkumnými organizacemi
e) veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích zakázka na služby v aplikovaném
výzkumu, vývoji nebo inovacích pro potřeby poskytovatele nebo správního úřadu,
f) programem výzkumu, vývoje a inovací soubor věcných, časových a finančních
podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů
1. aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhlášených poskytovatelem ve veřejné
soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích nebo v zadání veřejné zakázky na jednotlivé
projekty [písmeno i)] v rámci programu,
2. mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji realizované na
základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, včetně spolupráce
realizované na základě právních aktů vydaných k provedení těchto smluv, nebo
3.operačních programů ve výzkumu, vývoji a inovacích,
g) projektem výzkumu, vývoje a inovací se rozumí činnosti, které mají splnit nedělitelný
úkol přesné hospodářské, vědecké nebo technické povahy s předem jasně
stanovenými cíli - které formuloval uchazeč
h) dalším účastníkem projektu = organizační složka státu nebo organizační jednotka
ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, dále také právnická nebo fyzická
osoba, jejíž účast na projektu je vymezena v návrhu projektu a s nímž příjemce
podpory uzavřel smlouvu o účasti na řešení projektu

Výsledkem Výzkumu, vývoje a inovace poté jsou
1. v základním výzkumu nové vědomosti o základních principech jevů, procesů nebo
pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném vědním oboru,
2. v aplikovaném výzkumu nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů nebo
služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny podle zákonů
upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti nebo využívané
odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky a dovednosti pro potřeby
poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud vznikly při plnění veřejné zakázky, nebo ve
vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb,
3. v inovacích nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby, zavedené do
praxe,

Způsobilé náklady
Jsou takové náklady nebo výdaje na výzkum, vývoj a inovace, které mohou být příjemcem
vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi a to
zejména:
1. osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle zákona
o vysokých školách,
2.náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku,
3.další provozní náklady nebo výdaje,
4.náklady nebo výdaje na služby,
5.doplňkové náklady nebo výdaje,
Uznané náklady jsou způsobilými náklady na výzkum, vývoj a inovace, pokud jsou schválené
poskytovatelem a odůvodněné.
Využití podpory
1. Příjemce podpory, který je účetní jednotkou vede účetnictví podle zvláštního zákona
pro každý projekt pro poskytnutou institucionální podporu a pro další činnosti ve
výzkumu, vývoji a inovacích podporované z veřejných prostředků oddělenou evidenci
o vynaložených výdajích nebo nákladech a v rámci této evidence sleduje výdaje nebo
náklady hrazené z podpory. Příjemce, který není účetní jednotkou, vede tuto
oddělenou evidenci v rámci daňové evidence na základě zákona upravujícího daně z
příjmů. Způsob vedení této evidence stanoví poskytovatel.
2. Z účelové podpory projektu lze hradit uznané náklady na výzkum, vývoj a inovace
prováděný příjemcem, popřípadě dalším účastníkem projektu.
3. Z institucionální podpory může příjemce hradit náklady na činnosti ve výzkumu,
vývoji a inovacích jiné výzkumné organizace, pokud jsou tyto činnosti předmětem
spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi výzkumnými organizacemi na
základě písemné smlouvy.
4. V případě, že v projektu není podrobně specifikován předmět služby nebo pořízení
hmotného nebo nehmotného majetku ve výzkumu, vývoji a inovacích, včetně ceny a
kurzu platného v době podání návrhu projektu a dodavatele, postupuje příjemce podle
zákona o zadávání veřejných zakázek.
Účelová podpora je poskytována po provedení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a
inovacích. Účelová podpora na projekty velké výzkumné infrastruktury bude poskytnuta
až 
po schválení projektu vládou. Na specifický vysokoškolský výzkum je poskytována
účelová podpora podle pravidel schvalovaných vládou, ve kterých jsou stanoveni příjemci
podpory, kritéria a způsob poskytování podpory.

Institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě
zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory
výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na
hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle
hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Poskytovatel dále v
institucionální podpoře zohlední i výši nepřímé podpory, která byla výzkumné organizaci
poskytnuta v předchozích letech formou úlev od daňových povinností.

Úplné znění zákona - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-130

