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STANOVISKO 
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Některé otázky vztahu zákona č. 130/2002 Sb. a rozpočtových pravidel  

 

 

Poskytovatel se v praxi setkává v řadě případů s kolizemi mezi jednotlivými ustanoveními zákona č. 

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků (dále jen „ZPVV“) a 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (dále jen „rozpočtová pravidla“).  Rozpočtová 

pravidla jsou tvořena základními pravidly poskytování dotací pro kteroukoliv oblast lidské činnosti, 

zatímco ZPVV zohledňuje některá specifika oblasti výzkumu a vývoje. Ani ZPVV však nezohledňuje 

všechny případy, které nastávají z objektivních důvodů při řešení projektů výzkumu a vývoje, 

jelikož výzkum a vývoj není již ze své povahy oblast, kterou by bylo možné jednoznačně definovat 

ve všech jejích parametrech. V této problematice Technologická agentura České republiky požádala 

o stanovisko Radu pro výzkum, vývoj a inovace. Na základě stanoviska doručeného dne 6.3.2015 

byly formulovány následující závěry.  

Jednou z problematických oblastí je přípustnost uznání dalších výsledků, které nebyly původně 

plánovány v návrhu projektu. Rozpočtová pravidla vážou poskytnutí dotace na konkrétně 

stanovený účel. Je tedy otázka, zda přidáním výsledků dalších není narušena účelovost těchto 

prostředků a nejsou tak využity k jinému účelu, než byly původně poskytnuty. Na druhou stranu 

v oblasti výzkumu a vývoje je třeba vždy počítat s tím, že mohou vzniknout i výsledky, které nebyly 

původně předvídány. V takovém případě je třeba pečlivě zvážit, zda tyto prostředky směřují 

k naplnění účelu a cílů projektu. Jestliže nelze jednoznačně dovodit vztah případného dalšího 

výsledku a cíle, na který byla podpora poskytnuta, není možné tento výsledek akceptovat. 

Rozpočtová pravidla dále stanoví okruh otázek, které jsou obligatorní náležitostí rozhodnutí o 

poskytnutí dotace (v modifikaci dle ZPVV smlouva o poskytnutí podpory), a návazně na to v § 14 



 

odst. 13 písm. a) stanoví, které z těchto náležitostí lze změnit na žádost příjemce.  V tomto výčtu 

není uvedena jako možná změna záměna účastníka projektu, kromě případů uvedených v § 14a až § 

14d.  Taková změna, jakož i jakékoliv další závažné změny, které mají vliv na řešení projektu, by 

měly být umožňovány pouze výjimečně, a to za předpokladu, že tím nebude ohroženo dosažení 

účelu poskytnutí dotace. Rovněž je třeba zdůraznit povinnost příjemce informovat poskytovatele o 

změnách, které by mohly mít vliv na řešení projektu. S důrazem na dosažení účelu poskytnutí 

dotace a zdárné dosažení výsledků projektu budou proto posuzovány i žádosti o změnu účastníka 

dle § 14a.  

 

 


