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Uchazeč o podporu
Podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, § 2 odst. 2,
písm. b) je uchazečem o podporu:
• organizační složka státu (např. ministerstvo) nebo
organizační jednotka ministerstva, zabývající se
výzkumem a vývojem (na MV např. KÚP, TÚPO)
• právnická osoba (např. s.r.o., a.s., veřejná vysoká škola)
nebo fyzická osoba (podnikající)
• uchazečem může být i právnická nebo fyzická osoba
mající sídlo v členském státě EU mimo ČR nebo v jiném
státě EHP či Švýcarské konfederaci (§ 18 odst. 11),
způsobilost prokazuje čestným prohlášením

Podniky a výzkumné organizace
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
kterým se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Uchazeči se rozdělují podle tohoto Nařízení, zejména z důvodu
rozdílné intenzity podpory v závislosti na druhu výzkumu na:

a) podniky
• Podnikem
se
rozumí
každý
subjekt
vykonávající
hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu.
• Podniky jsou malé, střední, velké - čím menší podnik, tím
vyšší intenzita podpory
• malým podnikem je podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat
nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR;
• středním podnikem je podnik, který zaměstnává více než 50 osob a méně než 250 osob
a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy přesahuje 10 milionů EUR a
nepřesahuje 50 milionů EUR;
• podnik je velkým podnikem tehdy, pokud má více než 250 zaměstnanců nebo roční obrat
vyšší než 50 mil. EUR nebo bilanční sumu rozvahy vyšší než 43 mil. EUR.

b) organizace pro výzkum a šíření znalostí
(dále jen „výzkumné organizace“)
Výzkumnou organizací je subjekt (např. univerzita) bez ohledu
na jeho právní postavení 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.
• vykonává-li tento subjekt rovněž hospodářské činnosti, je
třeba o financování, nákladech a příjmech souvisejících s
těmito činnostmi vést oddělené účetnictví.
• podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto
subjekt, například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít
přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl.
Výzkumné organizace mají vždy 100% intenzitu podpory.
Článek 2 Nařízení Komise č. 651/2014 (bod 83)

Novinka: novelou zákona č. 130/2002 Sb.,
s účinností od 1. 7. 2017 získalo MŠMT
novou kompetenci ve vztahu k výzkumným
organizacím
Podle § 33a zákona má Seznam výzkumných organizací v
kompetenci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
které přijímá a vyřizuje žádosti o zápis na seznam VO a
vede tento seznam.
• Uchazeč, který se označí za výzkumnou organizaci,
doloží tuto skutečnost prostou kopií výpisu ze seznamu
výzkumných organizací (§ 18 odst. 2 písm. d) – výjimka
např. veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce.

Prokazování způsobilosti uchazečů
Pro přijetí do veřejné soutěže je nutnou podmínkou způsobilost uchazeče
podle § 18 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. Podává-li návrh projektu více
uchazečů, musí způsobilost prokázat každý z nich.
Způsobilým je uchazeč, který:
a) má odborné předpoklady k řešení projektu (způsob prokázání stanoví
poskytovatel)
Prokazuje se:
• seznamem členů řešitelského týmu v návrhu projektu (seznam je povinnou
součástí návrhu projektu),
• strukturovanými profesními životopisy všech členů řešitelského týmu
s kontakty na minimálně dvě reference, max. v rozsahu dvou stran na jeden
životopis; životopisy nemusí být podepsány
• popisem prokazatelných zkušeností uchazeče z oblasti výzkumu. Tento
popis je povinnou součástí návrhu projektu.

Prokazování způsobilosti uchazečů
Způsobilým je uchazeč, který:
b)

má příslušné oprávnění k činnosti, je-li vyžadováno zvláštním právním předpisem

Prokazuje se:
1.
prostou kopií výpisu z Obchodního rejstříku, ne staršího než 90 kalendářních dnů,
2.
prostou kopií výpisu ze Živnostenského rejstříku, ne staršího než 90 kalendářních dnů,
3.
prostou kopií zřizovací či zakládací listiny,
4.
prostou kopií výpisu ze seznamu výzkumných organizací.
Je-li to vyžadováno zvláštním předpisem (např. zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání), doloží uchazeč další příslušná oprávnění.
Povinnost doložit dokumenty pro oprávnění k činnosti se nevztahuje na právnické osoby
zřízené zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na veřejné výzkumné instituce zřízené
v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a na organizační
jednotky Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany v souladu s § 1 zákona.
Úředně ověřené kopie dokladů budou vyžadovány před uzavřením Smlouvy nebo vydáním
Rozhodnutí.

Prokazování způsobilosti uchazečů
čestným prohlášením
Způsobilým je uchazeč, který:
c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)

není v likvidaci a jehož úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v insolvenčním řízení
má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo rozpočtu územního
samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně
nebo k České správě sociálního zabezpečení
je-li fyzickou osobou, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin
proti majetku, nebo se na něj tak podle zákona hledí. Je-li právnickou osobou, prokazuje se toto
u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena.
nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů
upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné soutěže ve
výzkumu, vývoji a inovacích (u právnické osoby se prokazuje u osob, které vykonávají funkci
statutárního orgánu nebo jeho člena)
není v pracovněprávním ani jiném obdobném poměru k právnické osobě pověřené organizací
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v případě, že poskytovatel uzavřel smlouvu s
právnickou osobou, že tato zajistí organizaci veřejné soutěže. To neplatí pro organizační
jednotky ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, (MV nepožaduje).
je právnickou nebo fyzickou osobou, která není podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie podnikem v obtížích
vůči němuž nebyl v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Prokazování způsobilosti uchazečů
v případě, že návrh projektu obsahuje
utajované informace
Obsahuje-li návrh projektu údaje, které jsou označeny za utajované
informace v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, pak uchazeč musí splnit další
požadavky na způsobilost uchazeče (§ 18 odst. 9 zákona), kterými jsou:
• Osvědčení fyzické osoby podle § 54 a následujících anebo Oznámení
podle § 6 zákona č. 412/2005 Sb., pro všechny fyzické osoby, které se
účastní řešení projektu a budou mít přístup k utajovaným informacím
(tzn., že mají příslušnou prověrku pro přístup k utajovaným
informacím),
• předložení Osvědčení podnikatele podle § 54 a následujících anebo
Prohlášení podnikatele podle § 15a zákona č. 412/2005 Sb., pro
uchazeče a další právnické osoby (další účastníky), které se účastní
řešení projektu a budou mít přístup k utajovaným informacím.

Oznamování změn na straně uchazeče
(§ 18 odst. 10)
Uchazeč je povinen písemně informovat poskytovatele o změnách,
které nastaly v době od podání jeho návrhu projektu do případného
uzavření Smlouvy nebo vydání Rozhodnutí, a které se dotýkají
• jeho právního postavení
• či údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti
• nebo které by mohly mít vliv na rozhodování poskytovatele,
a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti
dozvěděl.

Nesplnění některého z požadavků na
prokázání způsobilosti
• Nesplnění požadavků na způsobilost, nesplnění povinnosti
prokázat svoji způsobilost nebo povinnosti splnění dalších
požadavků
poskytovatele,
uvedených
v
zadávací
dokumentaci, je důvodem k vyloučení návrhu projektu z
veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.
Vyloučení návrhu projektu podle § 14 odst. 4 zákona
• Při nedodržení povinností stanovených zákonem nebo při
nedodržení podmínek rozhodnutí o poskytnutí podpory ze
strany příjemce nebo při porušení závazků ze smlouvy o
poskytnutí podpory ze strany příjemce poskytovatel může
vyloučit návrh projektu příjemce z veřejné soutěže ve
výzkumu, vývoji a inovacích po dobu až 3 let ode dne, kdy
bylo příjemci toto porušení prokázáno nebo kdy ho písemně
uznal.

Užitečné odkazy:
http://www.mvcr.cz/bezpecnostni-vyzkum.aspx
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci
http://www.uohs.cz/cs/legislativa/verejna-podpora.html

Děkuji za pozornost
Mgr. Marie Slováková
E-mail: marie.slovakova@mvcr.cz
Telefon: 974 832 014

