MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
V Praze dne 19. března 2018
Č. j.: MSMT-5830/2018-4

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako věcně
příslušný správní orgán podle § 33a odst. 1 zákona 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, a § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci
žádosti o zápis do seznamu výzkumných organizací podané statutárním orgánem
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., IČO 00025950, se sídlem Jeruzalémská
1283/9, 110 00 Praha 1 rozhodlo v souladu s § 33a odst. 8 zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací a § 67 a násl. správního řádu takto:
do seznamu výzkumných organizací
se zapisuje
s těmito údaji:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

IČO: 00025950
Sídlo: Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1
Právní forma: veřejná výzkumná instituce
Hlavní cíl činnosti: provádět nezávisle průmyslový výzkum a experimentální vývoj a veřejně
šířit výsledky těchto činností publikováním a transferem znalostí.
Výzkumná organizace vede oddělené účetnictví pro hospodářské a nehospodářské
činnosti.
Neexistují podniky, které mohou na výzkumnou organizaci uplatňovat rozhodující vliv.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 27. 2. 2018 ministerstvo obdrželo žádost Výzkumného ústavu bezpečnosti práce,
v. v. i., č.j. 330/II.2/18/1.99, o zápis do seznamu výzkumných organizací, tímto dnem bylo
současně zahájeno řízení o žádosti ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu. Do seznamu
ministerstvo zapisuje výzkumné organizace, které o zápis požádaly a prokázaly naplnění
definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské
unie včetně prokázání zapisovaných údajů.

Ministerstvo posoudilo žádost po formální stránce a shledalo, že žádost obsahuje
zákonem stanovené údaje.
Ministerstvo z přiložených dokumentů posuzovalo materiální naplnění jednotlivých
definičních znaků výzkumné organizace. Žadatel v žádosti uvádí, že splňuje definiční znaky
výzkumné organizace tím, že hlavním cílem jeho činnosti je nezávisle provádět průmyslový
výzkum a experimentální vývoj a veřejně šířit výsledky těchto činností publikováním a
transferem znalostí a že vykonává hospodářské a nehospodářské činnosti. Žadatel k prokázání
těchto skutečností doložil zakladatelské právní jednání, výroční zprávy za roky 2014, 2015 a
2016, účetní dokument prokazující vedení odděleného účetnictví pro hospodářské a
nehospodářské činnosti, vnitřní předpis o nakládání s výsledky výzkumné a vývojové činnosti
a čestné prohlášení o neexistenci přednostního přístupu podniků s rozhodujícím vlivem
k výsledkům činnosti.
Ministerstvo podle § 45 odst. 2 správního řádu vyzvalo dne 6. 3. 2018, č.j. MSMT5830/2017-2, žadatele k předložení korektně vyplněného čestného prohlášení o neexistenci
přednostního přístupu podniků s rozhodujícím vlivem k výsledkům činnosti.
Na základě této výzvy žadatel v určené lhůtě předložil správně vyplněné čestné
prohlášení o neexistenci přednostního přístupu podniků s rozhodujícím vlivem k výsledkům
činnosti.
Předložené listinné doklady dostatečně prokazují naplnění definičních znaků
výzkumné organizace. Tím byly splněny podmínky k zápisu žadatele do seznamu
výzkumných organizací uvedené v § 33a odst. 2 zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 správního řádu
rozklad, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě do 15
dnů ode dne jeho oznámení. Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr. Rozkladem lze napadnout výrokovou část
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Podání rozkladu pouze proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Rozklad má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního
řádu per analogiam).
Zápisem do seznamu výzkumných organizací nevzniká nárok na poskytnutí podpory
podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ani na odpočet na
podporu výzkumu a vývoje podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních, ve znění pozdějších
předpisů.
Výzkumná organizace zapsaná v seznamu výzkumných organizací je povinna dle
§ 33a odst. 9 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací oznámit
jakoukoliv změnu údajů zapsaných v seznamu, změnu údajů rozhodných pro provedení
zápisu a změnu zakládaných listin (včetně jejich případného zrušení), a to do 7 dnů ode dne,
kdy se organizace o takové změně dozvěděla.
Výzkumná organizace zapsaná v seznamu je rovněž povinna podle § 3 nařízení vlády
č. 160/2017 Sb., o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování
příjmů z transferu znalostí, předkládat přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsob jejich
užití za předchozí kalendářní rok, a to vždy nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního
roku.
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