
 
 

1/2 

 

 

METODICKÝ POKYN Č. 1 – PROGRAM APLIKACE 

Organizace pro výzkum a šíření znalostí - výzkumné organizace (dále jen „VO“) mají dle Rámce pro 

státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)1 - (dále jen „Rámec“) přípustnou až 100% 

míru podpory z veřejných zdrojů na způsobilé výdaje výlučně pro výkon jejich nehospodářské činnosti 

bez nutnosti posuzování jejich velikosti a případně dalších povinností vyplývajících z 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 (dále jen „GBER“)2. 

Řídicí orgán (Ministerstvo průmyslu a obchodu, dále jen „ŘO“) má oprávnění stanovit míru podpory 

v rámci podmínek Programu. 

Vzhledem k této skutečnosti stanovil ŘO míru podpory pro VO, plnící podmínky pro výzkumné 

organizace dané Rámcem, stejnými procentními podíly jako u kategorií průmyslového výzkumu 

a experimentálního vývoje dle velikosti podniku dle GBER.  

Velikost výzkumné organizace je posuzována analogicky dle Doporučení 2003/361/ES3 týkající se 

definice mikro, malých a středních podniků, avšak bez ohledu na jejich propojenost, tj. je posuzována 

pouze VO, coby jeden právní subjekt dle příslušné legislativy. 

Kritérii a limity pro posouzení VO jsou tedy počet zaměstnanců a obrat nebo celkové bilanční sumy 

roční rozvahy4: 

1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků, které 
zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo 
jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 miliony EUR. 

2. V rámci kategorie malých a středních podniků je malý podnik vymezen jako podnik, který 
zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy 
nepřesahuje 10 milionů EUR. 

3. V rámci kategorie malých a středních podniků je mikropodnik vymezen jako podnik, který 
zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy 
nepřesahuje 2 miliony EUR. 

 

                                                           
1 Úřední věstník EU, C 198, 27. 6. 2014, str. 1-29; 
2 Úřední věstník EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1- 84; 
3 Úřední věstník EU, L 124, 20. 5. 2003, str. 36-41; 
4 údaje přitom budou odpovídat účetním záznamům dle Vyhlášky 504/2002 Sb. v aktuálním znění, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, což se týká převážné většině VO 
charakterizovaných dle přímo aplikovatelné legislativy EU v oblasti veřejné podpory (např. veřejných vysokých škol, 
veřejných výzkumných institucí); 



 
 

2/2 

 

 

V případě projektů s účinnou spoluprací může být podpora VO v Programu, při splnění všech 

relevantních podmínek Rámce, chápána jako podpora na činnosti nehospodářského charakteru dle 

bodu 19 Rámce5, specificky potom jako podpora na kooperativní výzkum a vývoj v rámci účinné6 

spolupráce, která nezakládá veřejnou podporu dle GBER.  

Pokud jsou činnosti VO spojené se způsobilými výdaji projektu nehospodářské povahy a VO plní 

související podmínky Rámce (s důrazem na body 27 a 28 Rámce, které musí VO důsledně ošetřit ve 

smlouvě o spolupráci s podnikem), může VO za těchto podmínek projekt (způsobilé výdaje) 

spolufinancovat z vlastních zdrojů, které mohou mít povahu veřejných prostředků dle Pravidel pro 

spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-20207 

(dále jen „Pravidla“), pokud to neodporuje pravidlům pro poskytnutí těchto veřejných prostředků 

(např. institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VO). Takové zdroje jsou potom 

považovány za část národního podílu financování daného projektu. 

Podnikatelské subjekty musí pro spolufinancování projektu využít výhradně vlastních prostředků, resp. 

finančních prostředků, které nejsou veřejnými prostředky dle definice Pravidel.  

 

                                                           
5 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, účinná; 
6 „účinnou spoluprací“ se rozumí spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo 

k dosažení společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně stanoví rozsah projektu spolupráce, 
přispívají k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a výsledky. Náklady na projekt může nést v plné výši jedna či více stran a tím 
zbavit ostatní strany jejich finančních rizik. Za formy spolupráce nejsou považovány smluvní výzkum a poskytování 
výzkumných služeb; 

7 Usnesení vlády ČR č. 583/2014; Pravidla spolufinancování evropských fondů v PO 2014-2020. 


