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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou
sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář
Senátu. Naše činnosti a produkty uvádíme níže.
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Informační podklad ke kompatibilitě návrhu na vydání 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. (sněmovní tisk 983), s právem EU

Úvod:
Účelem navrhované úpravy je zajistit vyšší právní jistotu pro příjemce a poskytovatele podpory
výzkumu a vývoje. Dále má novela řešit definici způsobilých výdajů tak, aby byla nezpochybnitelná.

Stanovisko PI:
Navrhovaná úprava se týká ustanovení práva EU, která upravují poskytování státních podpor,
zejména čl. 107 odst. 1, čl. 107 odst. 3 SFEU a nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za
slučitelné s vnitřním trhem (nařízení o blokových výjimkách), zejména čl. 25 a 26 nařízení.
Navrhovaná úprava zevšeobecňuje některé definice týkající se udělování podpory na vědu a
výzkum. I přes obecné a relativně abstraktní formulace nelze konstatovat, že navrhovaná úprava
je v rozporu s právem EU, byť je možné, že praktické uplatnění takto široce pojaté definice nemusí
v konkrétních případech odpovídat nařízení; to je však věcí aplikační praxe.
V tomto ohledu si dovolujeme upozornit, že nařízení o blokových výjimkách má přímé účinky a
přednost před národní úpravou, tj. uplatní se bez ohledu na prováděcí předpisy členského státu.
Jinak řečeno, i přes obecnou a relativně abstraktní úpravu mají poskytovatelé povinnost řídit se
nařízením, pokud má být na základě nařízení o blokových výjimkách dané opatření podpory
považované za slučitelné s vnitřním trhem a nemá být notifikovatelné podle čl. 108 odst. 3 SFEU.
Samozřejmě, vzhledem ke znění čl. 107 odst. 1 SFEU, se tato povinnost vztahuje na podniky ve
smyslu práva EU a nikoliv na entity, které definici podniku ve smyslu práva EU neodpovídají.
Mimo rozsah stanoviska lze dodat, že i přes to, že by konkrétní opatření podpory poskytnuté
podniku nebylo v souladu s nařízením, nebylo by možné a priori konstatovat jeho neslučitelnost
s vnitřním trhem (to činí Komise). Důsledkem by však byla notifikační povinnost podle čl. 108 odst.
3 SFEU a povinnost zdržet se poskytnutí podpory do schválení opatření Komisí.

Závěr:
Navržená úprava je slučitelná s právem EU.

Tento informační podklad je zpracován k uvedenému číslu sněmovního tisku a nereflektuje
eventuální pozdější pozměňovací návrhy.
Materiál byl Parlamentním institutem zpracován na základě usnesení organizačního výboru
Poslanecké sněmovny č. 168, II. volební období.
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