
Informace o projednávání novely zákona č. 130/2002 Sb. 
(Jiří Rákosník) 
 
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a 
vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, zákon 
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony 
(poslanecký tisku č. 627, dále „novela“) byl projednán v prvním čtení na 42. schůzi 
PSP 11. listopadu 2008 a byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kul-
turu, mládež a tělovýchovu a hospodářskému výboru. Hospodářský výbor návrh pro-
jednal 19. 1. 2009 a doporučil ho schválit s jedním pozměňovacím návrhem požadu-
jícím audit účetní závěrky v připravované Technologické agentuře ČR. 
 
Na jednání podvýboru pro vědu a vysoké školy 20. 1. 2009 došlo mezi poslanci ke 
shodě, že je třeba odkladem zajistit čas potřebný pro zpracování připomínek. Na jed-
nání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 21. 1. 2009 poslanci 
přednesli své připomínky v nepříliš propracované formě a usnesli se na tom, že se 
projednání tohoto bodu odkládá na 5. 2. 2009 s tím, že připomínky budou předloženy 
v písemné podobě tak, aby byly k dispozici členům výboru do 2. února. Potvrdilo to 
i poměrně formální jednání výboru dne 21. ledna. Dne 5. 2. výbor projednal a schválil 
10 pozměňovacích návrhů týkajících se zákona č. 130/2002 Sb. a tři týkající se zá-
kona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 
 
Většina pozměňovacích návrhů týkajících se zákona č. 130/2002 měla technický 
charakter s výjimkou návrhu na změnu lhůt pro předání údajů o výsledcích výzkumu 
do informačního systému VaV, návrhů upravujících postavení kontrolních rad GA ČR 
a TA ČR a zmíněného návrhu iniciovaného hospodářským výborem. 
 
Návrhy týkající se zákona o vysokých školách především upravují podmínky naklá-
dání se ziskem ve vztahu k fondům vysokých škol, vzdělávání v mezinárodně uzná-
vaném kursu, pracovního poměru akademických pracovníků na dobu určitou, posky-
tování stipendií občanům ČR studujícím v zahraničí a financování vojenských a poli-
cejních VŠ.  
 
Všechny pozměňovací návrhy byly projednány ve druhém čtení návrhu zákona dne 
17. 2. V rámci druhého čtení předložil další pozměňovací návrh poslanec I. Ohlídal 
(úprava návrhu výboru o pracovním poměru akademických pracovníků na dobu 
určitou) a poslanec W. Bartoš (technická úprava týkající se zákona č. 130/2002). 
 
Seznam předložených pozměňovacích návrhů je přiložen. 
 
Třetí čtení je na pořadu 50. schůze PSP dne 3. 3. od 14 hod. 


