Informace k řízení o zápisu do seznamu výzkumných organizací
Do seznamu výzkumných organizací (dále jen „seznam“) se zapisují subjekty, které o zápis
požádaly a prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí
stanovených předpisy Evropské unie1 včetně prokázání zapisovaných údajů.
Řízení o zápisu do seznamu je správním řízením podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů. V řízení o zápisu do seznamu žadatel listinnými doklady prokazuje
naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí včetně údajů zapisovaných
do seznamu.
I. Žádost o zápis do seznamu
Řízení o zápisu do seznamu se zahajuje podáním žádosti o zápis do seznamu. Žádost podává
statutární orgán žadatele Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, odboru podpory
vysokých škol a výzkumu, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, a to prostřednictvím datové
schránky (ID datové schránky: vidaawt).
Žádost se předkládá výhradně v elektronické podobě na stanoveném formuláři, který je včetně
stručných pokynů k jeho vyplnění k dispozici na internetové adrese
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci.
Žádost lze podat kdykoliv po nabytí účinnosti § 33a zákona č. 130/2002 Sb., tedy nejdříve
1. července 2017.
II. Naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí
V řízení o zápisu do seznamu žadatel prokazuje naplnění definičních znaků organizace pro
výzkum a šíření znalostí včetně údajů zapisovaných do seznamu, a to že
a) jeho hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo
experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky,
publikací nebo transferu znalostí2,
b) vede oddělené účetnictví pro hospodářské činnosti, jsou-li vykonávány, a
c) k výsledkům jeho činnosti nemají přednostní přístup podniky3, jež na něj mohou
uplatňovat rozhodující vliv.
Uvedené definiční znaky a) až c) musí být splněny kumulativně.
Výkladové poznámky:
Definiční znak a) bude naplněn, pokud žadatel byl zřízen za účelem vykonávání uvedených
činností (všech nebo některých z nich) a tyto činnosti vykonává v převažující míře (např.
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Článek 2 bod 83 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
Část 1.3. bod 15. písm. v) Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C/198/01).
Článek 1 přílohy I 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.

veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce). Tento znak bude rovněž naplněn, pokud
žadatel byl zřízen za účelem vykonávání i jiných než v písm. a) uvedených činností, avšak
činnosti podle písm. a) vykonává systematicky a soustavně, ale nikoli nutně v převažující míře
(např. státní příspěvkové organizace typu fakultní nemocnice, muzeum, knihovna). Naopak
definiční znak a) nebude naplněn u žadatele, který uvedené činnosti vykonává příležitostně
nebo nahodile.
Pojem „průmyslový výzkum“ (v anglickém originálu „industrial research“) se chápe šířeji než
pouze jako „technický“ výzkum, zahrnuje jak „technický“, tak i „netechnický“ výzkum (např.
ve společenských vědách). Pojmy „průmyslový výzkum“ a „experimentální vývoj“ lze zahrnout
pod souhrnný pojem „aplikovaný výzkum“ (§ 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb.).
Výukou se rozumí vzdělávání organizované v rámci státního vzdělávacího systému, jež je
z velké části nebo zcela financováno ze státních prostředků, je státem kontrolováno a jeho
cílem je získání nebo zvýšení kvalifikace nebo získání specializace nezbytné pro výkon
povolání. Výuka se zpravidla realizuje formou uskutečňování vzdělávacích programů, které
jsou akreditovány některým orgánem státní správy, nebo formou institucionální spolupráce
se subjekty, které uskutečňují státem akreditované vzdělávací programy (např. dohoda s
vysokou školou o spolupráci při uskutečňování studijního programu - § 81 odst. 2 zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů). Výukou nejsou vzdělávací aktivity organizované např.
v rámci dalšího vzdělávání nebo celoživotního učení, které neposkytují kvalifikaci nebo
specializaci.
Hospodářskou činností se rozumí činnost spočívající v nabízení výrobků nebo služeb na trhu,
a to bez ohledu na právní postavení subjektu (tj. bez ohledu na to, zda byl zřízen podle
soukromého, nebo veřejného práva) a jeho ekonomickou povahu (tj. bez ohledu na to, zda
usiluje o zisk, či nikoliv).

III. Listinné doklady k prokázání naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření
znalostí
Listinné doklady, kterými žadatel prokazuje naplnění definičních znaků organizace pro výzkum
a šíření znalostí včetně údajů zapisovaných do seznamu, předkládá žadatel společně s žádostí
o zápis do seznamu, a to výhradně v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu (nikoliv
naskenované).
Žadatel předkládá tyto dokumenty:
a) zakladatelské právní jednání nebo jiný obdobný dokument prokazující předmět jeho
činnosti,

b) zprávy o činnosti za poslední 3 kalendářní roky předcházející dni podání žádosti o zápis
do seznamu; zprávy o činnosti lze nahradit výročními zprávami podle zvláštního
zákona4,
c) účetní dokument za kalendářní rok předcházející dni podání žádosti o zápis do
seznamu, ze kterého vyplývá vedení odděleného účetnictví pro hospodářské a
nehospodářské činnosti,
d) vnitřní předpis žadatele upravující způsob nakládání s výsledky výzkumu a vývoje a
e) čestné prohlášení žadatele, že k výsledkům jeho činnosti nemají přednostní přístup
podniky3, které na žadatele mohou uplatňovat rozhodující vliv, nebo že takové podniky
neexistují.
Dokumenty podle písmene a) a b) nepředkládá žadatel, který je státní nebo veřejnou vysokou
školou podle zvláštního zákona5, nebo žadatel, který má tyto dokumenty založené ve sbírce
listin veřejného rejstříku – takový žadatel v žádosti o zápis do seznamu uvede URL adresy
těchto dokumentů ve sbírce listin veřejného rejstříku.
Nelze-li z dokumentů podle písmene a) a b) založených ve sbírce listin veřejného rejstříku
posoudit splnění podmínky podle bodu II. písmene a), vyžádá si ministerstvo od žadatele
předložení jiného obdobného dokumentu prokazujícího předmět jeho činnosti.
Dokument podle písmene c) nepředkládá uchazeč, který nevykonává žádné hospodářské
činnosti. Tuto skutečnost uvede v žádosti o zápis do seznamu.
Výkladové poznámky:
Dokumentem podle písmene a) se rozumí např. zřizovací listina, zakladatelská smlouva,
stanovy apod. podle jednotlivých právních forem žadatelů. Jiným obdobným dokumentem se
rozumí vnitřní předpisy nebo jiné pro právnickou osobu závazné dokumenty, ze kterých lze
zjistit předmět činnosti (např. statut).
Dokumenty podle písmene b) by měly obsahovat podrobný popis všech činností, které žadatel
vykonává, a to jak činností podle bodu II. písmene a), tak dalších činností uvedených
v zakladatelském právním jednání.
Dokumentem podle písmene c) se rozumí účetní výkaz (např. účetní rozvaha, účetní závěrka,
výkaz zisku a ztráty), který vypovídá o vedení odděleného účetnictví pro hospodářské a
nehospodářské činnosti. Příklad takových dokumentů je uveden na internetové adrese
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci. Pokud žadatel
žádné hospodářské činnosti nevykonává, uvede tuto skutečnost v žádosti o zápis do seznamu
a dokument podle písmene c) nepředkládá.
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Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů.
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IV. Výsledek řízení o zápisu do seznamu
Pokud žadatel v řízení o zápisu do seznamu výzkumných organizací splní podmínky pro zápis
uvedené v bodech I. – III., MŠMT jeho žádosti vyhoví, vydá o tom rozhodnutí, provede zápis
do seznamu a vloží do sbírky listin seznamu dokumenty podle bodu II., které žadatel k žádosti
o zápis do seznamu přiložil.
Pokud žadatel v řízení o zápisu do seznamu výzkumných organizací podmínky pro zápis
uvedené v bodech I. – III. nesplní, MŠMT jeho žádost zamítne.

