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Čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče nebo spoluuchazeče pro výzkumné organizace 

Předkládají všichni uchazeči a všichni spoluuchazeči. 

 

I. Uchazeč nebo spoluuchazeč: 

Název: 

 

Sídlo: 

 

IČO: 

 
 

tímto prohlašuje, že je ve smyslu § 33a  zákona č. 130/2002 Sb., výzkumnou organizací zabývající se 
výzkumem a vývojem a podle níže uvedené definice typu výzkumné organizace splňuje veškeré uvedené 
podmínky Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). 

 

Výzkumná organizace 

 

Článek Rámce 1.3., písm. e), 

„Organizací pro výzkum a šíření znalostí“ nebo „výzkumnou organizací“ se rozumí subjekt (např. univerzita 
nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo 
virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum), bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle 
veřejného, nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle 
základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností 
formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Pokud tento subjekt rovněž vykonává hospodářské činnosti, je 
třeba pro financování, náklady a příjmy těchto hospodářských činností vést oddělené účetnictví.  

Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nesmí 
mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl. 

 

Článek Rámce 2.1., část 2.1.1. Veřejné financování nehospodářských činností 

18. Pokud tentýž subjekt provádí činnosti jak hospodářské, tak nehospodářské povahy, pak se nebude na veřejné 
financování nehospodářských činností vztahovat čl. 107 odst. 1 Smlouvy, lze-li v zájmu účinného zabránění 
křížovému subvencování hospodářských činností jasně oddělit oba uvedené druhy činností, jakož i příslušné 
náklady, financování a příjmy. Dokladem o náležitém rozdělení nákladů, financování a příjmů mohou být roční 
finanční výkazy příslušného subjektu. 

19. Komise má za to, že nehospodářské povahy jsou obecně tyto činnosti: 

a) primární činnosti výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur, zejména: 

• vzdělávání s cílem zvýšit počty a zlepšit kvalifikaci lidských zdrojů. V souladu s judikaturou a 
rozhodovací praxí Komise a podle sdělení o pojmu státní podpory a sdělení o službách obecného 
hospodářského zájmu se za nehospodářskou činnost považuje veřejné vzdělávání organizované v rámci 
státního vzdělávacího systému, jež je z velké části nebo zcela financováno ze státních prostředků a je 
státem kontrolováno, 

• nezávislý VaV s cílem získat nové poznatky a lépe pochopit dané téma, včetně kooperativního VaV, 
pokud je spolupráce, do níž je výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura zapojena, účinná1, 

• veřejné šíření výsledků výzkumu na nevýlučném a nediskriminačním základě, například 
prostřednictvím výuky, databází s otevřeným přístupem, veřejně přístupných publikací či otevřeného 
softwaru; 
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b) činnosti v rámci transferu znalostí, pokud jsou prováděny buď výzkumnou organizací nebo výzkumnou 
infrastrukturou (včetně jejich oddělení či poboček), nebo společně s dalšími takovými subjekty či jejich 
jménem a pokud se veškerý zisk z těchto činností znovu investuje do primárních činností výzkumné 
organizace nebo výzkumné infrastruktury. Nehospodářská povaha těchto činností zůstává zachována i v 
případě svěření dodávek odpovídajících služeb třetím stranám prostřednictvím otevřeného zadávacího 
řízení. 

20. Je-li výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura využívána pro hospodářské i nehospodářské 
činnosti, vztahují se na veřejné financování pravidla státní podpory pouze tehdy, pokud toto financování pokrývá 
náklady spojené s hospodářskými činnostmi2. Je-li výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura 
využívána téměř výhradně pro nehospodářskou činnost, může její financování zcela spadat mimo působnost 
pravidel státní podpory za předpokladu, že její hospodářské využití je čistě vedlejší, tj. jedná se o činnost, která 
přímo souvisí s provozem výzkumné organizace nebo výzkumné infrastruktury a je pro její provoz nezbytná či je 
neoddělitelně spojena s jejím hlavním nehospodářským využitím a je omezena co do rozsahu. Podle Komise 
bude tato podmínka splněna v případě, že pro hospodářské činnosti budou využívány naprosto stejné vstupy 
(např. materiál, zařízení, pracovní síla a fixní kapitál) jako u nehospodářských činností a kapacita přidělená 
každý rok na tyto hospodářské činnosti nepřesáhne 20 % celkové roční kapacity daného subjektu. 

 

V ……………………… dne …………… 

 

 

    
 ……………………………………………………………………………….. 

vlastnoruční podpisy všech osob tvořících statutární orgán uchazeče nebo spoluuchazeče 

nebo všech členů statutárního orgánu uchazeče nebo spoluuchazeče 

___________________________________ 
1 Poskytování služeb v oblasti VaV a VaV prováděný jménem podniků se nepovažují za nezávislý VaV 
2 Pokud je výzkumná organizace nebo výzkumná infrastruktura financována jak z veřejných, tak ze soukromých 

zdrojů, bude se podle Komise o takový případ jednat tehdy, je-li veřejné financování přidělené danému 
subjektu v konkrétním účetním období vyšší než náklady, jež mu v tomto období vzniknou v souvislosti s 
nehospodářskými činnostmi. 


