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 Parlament se usnesl na tomto zákon ě České republiky: 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

§ 1 
 

Předmět úpravy 
 

 Tento zákon upravuje 
  
a) zp ůsob z řízení, vznik, činnost a zp ůsob zrušení a zánik ve řejné výzkumné instituce, 
  
b) postavení a p ůsobnost z řizovatele a orgán ů ve řejné výzkumné instituce a 
  
c) p řeměnu p řísp ěvkových organizací zabývajících se výzkumem na ve řejné výzkumné instituce. 
  

§ 2 
 

Veřejná výzkumná instituce 
 

 (1) Ve řejná výzkumná instituce je právnickou osobou, jejím ž hlavním p ředmětem činnosti je 
výzkum, v četn ě zajiš ťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem o po dpoře výzkumu, vývoje a 
inovací1). Ve řejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajiš ťuje výzkum podporovaný zejména 
z ve řejných prost ředk ů v souladu s podmínkami pro poskytování ve řejné podpory stanovenými právem 
Evropských spole čenství2). 
  
 (2) Ve řejná výzkumná instituce m ůže být z řízena Českou republikou nebo územním samosprávným 
celkem (dále jen "z řizovatel"); jménem České republiky plní funkci z řizovatele ve řejné výzkumné 
instituce ministerstvo, jiný úst řední orgán státní správy nebo Akademie v ěd České republiky v 
postavení organiza čních složek České republiky (dále jen "organiza ční složka státu"). 
  
 (3) Činnost ve řejné výzkumné instituce musí být v souladu se zvláš tními právními p ředpisy 
upravujícími ve řejnou podporu. 
  
 (4) Informace o výsledcích výzkumné činnosti ve řejné výzkumné instituce musí být ve řejn ě 
dostupné v informa čním systému výzkumu, vývoje a inovací3) a ve výro ční zpráv ě o činnosti a 
hospoda ření ve řejné výzkumné instituce (dále jen "výro ční zpráva"), zve řejn ěné zp ůsobem umož ňujícím 
dálkový p řístup nejpozd ěji do 30 dn ů po jejím schválení, nestanoví-li zvláštní právní p ředpisy 
jinak. 
  
 (5) Název ve řejné výzkumné instituce musí obsahovat ozna čení "ve řejná výzkumná instituce" 
nebo jeho zkratku "v. v. i.". Jiné osoby nesm ějí ve svém názvu nebo obchodní firm ě toto ozna čení 
používat. 
  
 (6) Závazkové vztahy mezi ve řejnými výzkumnými institucemi navzájem a mezi ve řejnými 
výzkumnými institucemi na stran ě jedné a státem, územním samosprávným celkem nebo v ysokou školou 
na stran ě druhé p ři realizaci hlavní, další nebo jiné činnosti ve řejných výzkumných institucí, jakož 
i závazkové vztahy mezi ve řejnou výzkumnou institucí a podnikateli p ři realizaci hlavní, další nebo 
jiné činnosti ve řejné výzkumné instituce a podnikatelské činnosti podnikatel ů se řídí obchodním 
zákoníkem. 
  

ČÁST DRUHÁ 
 

ZŘÍZENÍ A VZNIK VE ŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE 
 

§ 3 



 
Zřízení ve řejné výzkumné instituce 

 
 (1) Ve řejná výzkumná instituce je z řízena dnem vydání z řizovací listiny z řizovatelem. 
Zřizovací listina se vydává i p ři vzniku ve řejné výzkumné instituce splynutím (§ 11 odst. 3 a 4 ) 
a rozd ělením (§ 11 odst. 5 a 6). 
  
 (2) Z řizovací listina obsahuje 
  
a) ozna čení a sídlo organiza ční složky státu vykonávající funkci z řizovatele nebo, je-li 
zřizovatelem územní samosprávný celek, jeho název a i dentifika ční číslo osoby (dále jen 
"identifika ční číslo"), 
  
b) název a sídlo ve řejné výzkumné instituce, 
  
c) ur čení doby, na kterou je ve řejná výzkumná instituce z řizována; v p řípad ě z řízení ve řejné výzkumné 
instituce na dobu ur čitou musí být tato doba uvedena, 
  
d) ú čel, ke kterému je ve řejná výzkumná instituce z řizována, a tomu odpovídající druh činnosti ve 
výzkumu jako p ředmět hlavní činnosti ve řejné výzkumné instituce, 
  
e) p ředmět, podmínky a rozsah činností, které nejsou výzkumem nebo jeho infrastruk turou, 
  
f) vymezení majetku, který je vkládán do ve řejné výzkumné instituce, v četn ě ocen ění majetku v 
účetních cenách podle zvláštního právního p ředpisu, a vymezení závazk ů, které souvisejí s vkládaným 
majetkem a p řecházejí na ve řejnou výzkumnou instituci, 
  
g) stanovení základní organiza ční struktury ve řejné výzkumné instituce, 
  
h) ur čení, kte ří zam ěstnanci ve řejné výzkumné instituce se stávají zam ěstnanci ve řejné výzkumné 
instituce, pokud vznikne rozd ělením. 
  
 (3) Jsou-li p ředmětem majetku vymezeného ve z řizovací listin ě nemovitosti evidované v 
katastru nemovitostí České republiky (dále jen "katastr nemovitostí"), mu sí být ozna čeny podle 
zvláštního právního p ředpisu4). 
  

§ 4 
 

Vznik ve řejné výzkumné instituce 
 

 (1) Ve řejná výzkumná instituce vzniká dnem, ke kterému je zapsána do rejst říku ve řejných 
výzkumných institucí. 
  
 (2) Návrh na zápis ve řejné výzkumné instituce do rejst říku ve řejných výzkumných institucí 
podává Ministerstvu školství, mládeže a t ělovýchovy z řizovatel. V návrhu ur čí z řizovatel den, ke 
kterému má být zápis proveden. K návrhu na zápis mu sí být p řiložena z řizovací listina. V p řípadech, 
kdy ve řejná výzkumná instituce vzniká splynutím nebo rozd ělením, podává z řizovatel návrh na její 
zápis spole čně s návrhem na výmaz zanikajících ve řejných výzkumných institucí z rejst říku ve řejných 
výzkumných institucí. 
  

§ 5 
 

 (1) Jménem ve řejné výzkumné instituce v dob ě od jejího z řízení do jejího vzniku je oprávn ěn 
jednat z řizovatel. 
  
 (2) V dob ě od vzniku ve řejné výzkumné instituce do doby jmenování ředitele ve řejné výzkumné 
instituce je oprávn ěna jednat jménem ve řejné výzkumné instituce osoba pov ěřená z řizovatelem řízením 
veřejné výzkumné instituce. 
  
 (3) Z jednání podle odstavce 1 je zavázán z řizovatel. Vznikem ve řejné výzkumné instituce 
přecházejí práva a závazky vzniklé z jednání z řizovatele podle odstavce 1 na ve řejnou výzkumnou 
instituci. 
  

§ 6 
 

Rejst řík ve řejných výzkumných institucí 
 

 (1) Rejst řík ve řejných výzkumných institucí je ve řejný seznam, do kterého se zapisují 
zákonem stanovené údaje o ve řejných výzkumných institucích. Rejst řík ve řejných výzkumných institucí 
vede Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy. 
  
 (2) Na jednání v d ůvěře v zápis do rejst říku ve řejných výzkumných institucí, možnost 
uplatn ění námitek, zve řej ňování údaj ů a obsahu listin, ú činky tohoto zve řejn ění a d ůsledky nesouladu 
mezi zapsanými a zve řejn ěnými údaji nebo uloženými a zve řejn ěnými listinami platí obdobn ě ustanovení 
zvláštního právního p ředpisu upravujícího obchodní rejst řík5). 
  
 (3) Do rejst říku ve řejných výzkumných institucí se zapisuje 



  
a) den, ke kterému byl proveden zápis, 
  
b) zm ěna z řizovací listiny, 
  
c) název, sídlo a identifika ční číslo ve řejné výzkumné instituce, 
  
d) ozna čení a sídlo organiza ční složky státu vykonávající funkci z řizovatele nebo, je-li 
zřizovatelem územní samosprávný celek, jeho název a i dentifika ční číslo, 
  
e) jméno, pop řípad ě jména, p říjmení osoby pov ěřené řízením ve řejné výzkumné instituce podle § 5 
odst. 2 a místo jejího trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydlišt ě v cizin ě a místo 
pobytu na území České republiky, den ud ělení nebo den odn ětí tohoto pov ěření, 
  
f) jméno, pop řípad ě jména, p říjmení ředitele a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, 
nebo bydlišt ě v cizin ě a místo pobytu na území České republiky, den zahájení a ukon čení výkonu funkce 
ředitele, 
  
g) p ředmět hlavní činnosti (druh činnosti ve výzkumu), k jehož provád ění byla ve řejná výzkumná 
instituce z řízena, 
  
h) p ředmět další nebo jiné činnosti (§ 21 odst. 3), byla-li stanovena ve z řizovací listin ě, 
  
i) zrušení ve řejné výzkumné instituce, jeho právní d ůvod a den, ke kterému byla ve řejná výzkumná 
instituce zrušena, 
  
j) p ři zrušení ve řejné výzkumné instituce s likvidací vstup do likvid ace a jméno, pop řípad ě jména, 
příjmení likvidátora a místo jeho trvalého pobytu na území České republiky, nebo bydlišt ě v cizin ě 
a místo pobytu na území České republiky, 
  
k) ukon čení likvidace a den, ke kterému byla likvidace ukon čena, 
  
l) slou čení ve řejných výzkumných institucí s tím, že u každé zanik ající ve řejné výzkumné instituce 
se zapíše, že zanikla slou čením, a název, sídlo a identifika ční číslo nástupnické ve řejné výzkumné 
instituce a u nástupnické ve řejné výzkumné instituce se zapíše, že na ni p řešel majetek a závazky 
zanikající ve řejné výzkumné instituce, a název, sídlo a identifik ační číslo zanikající ve řejné 
výzkumné instituce nebo zanikajících ve řejných výzkumných institucí, 
  
m) splynutí ve řejných výzkumných institucí s tím, že u zanikajícíc h ve řejných výzkumných institucí 
se zapíše, že zanikly splynutím, a název, sídlo a i dentifika ční číslo nástupnické ve řejné výzkumné 
instituce, která vznikla splynutím, a u nástupnické  ve řejné výzkumné instituce se zapíše, že na 
ni p řešel majetek a závazky zanikajících ve řejných výzkumných institucí, a názvy, sídla a 
identifika ční čísla zanikajících ve řejných výzkumných institucí, 
  
n) rozd ělení ve řejné výzkumné instituce s tím, že u zanikající ve řejné výzkumné instituce se zapíše, 
že zanikla rozd ělením, a názvy, sídla a identifika ční čísla nástupnických ve řejných výzkumných 
institucí a u každé nástupnické ve řejné výzkumné instituce, která vznikla rozd ělením, se zapíše, 
že vznikla rozd ělením, že na ni p řešel majetek a závazky zanikající ve řejné výzkumné instituce 
uvedené v rozhodnutí z řizovatele o rozd ělení, název, sídlo a identifika ční číslo zanikající ve řejné 
výzkumné instituce, jakož i názvy, sídla a identifi kační čísla ostatních nástupnických ve řejných 
výzkumných institucí, které vznikly rozd ělením, 
  
o) prohlášení konkursu na majetek ve řejné výzkumné instituce, jméno, pop řípad ě jména, p říjmení nebo 
firma insolven čního správce a jeho sídlo, 
  
p) zrušení konkursu a den, ke kterému byl konkurs z rušen, 
  
q) zamítnutí insolven čního návrhu pro nedostatek majetku, 
  
r) na řízení exekuce na majetek ve řejné výzkumné instituce, jméno, pop řípad ě jména, p říjmení 
exekutora a místo jeho pobytu na území České republiky, nebo bydlišt ě v cizin ě a místo jeho pobytu 
na území České republiky, 
  
s) zm ěna nebo výmaz zapsaných skute čností, 
  
t) další skute čnosti, stanoví-li tak zákon. 
  
 (4) Návrh na zápis ve řejné výzkumné instituce do rejst říku ve řejných výzkumných institucí, 
návrh na zápis zm ěny z řizovací listiny, zm ěny v osob ě ředitele ve řejné výzkumné instituce, slou čení, 
splynutí nebo rozd ělení ve řejné výzkumné instituce, vstupu ve řejné výzkumné instituce do likvidace 
a návrh na její výmaz z rejst říku ve řejných výzkumných institucí podává z řizovatel. V ostatních 
případech je osobou oprávn ěnou podávat návrh na zápis do rejst říku ve řejných výzkumných institucí 
ředitel ve řejné výzkumné instituce nebo její likvidátor. 
  
 (5) Návrh na zápis musí být doložen listinnými dok lady prokazujícími skute čnosti, které 
mají být do rejst říku ve řejných výzkumných institucí zapsány, a listinami, k teré se zakládají do 
sbírky listin. 



  
 (6) Údaje uvedené v odstavci 3 zve řejní Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy do 
30 dn ů od provedení zápisu v Obchodním v ěstníku6). 
  

§ 7 
 

 (1) P ři řízení o zápisu ve řejné výzkumné instituce do rejst říku ve řejných výzkumných 
institucí, jakož i p ři řízení o zápisu zm ěn nebo výmazu dosud zapsaných skute čností, se postupuje 
podle správního řádu7), nestanoví-li tento zákon jinak. 
  
 (2) Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy rozhodne o návrhu na zápis ve řejné výzkumné 
instituce do rejst říku ve řejných výzkumných institucí, jakož i o návrhu na zá pis zm ěn nebo výmazu 
dosud zapsaných skute čností, v p řípad ě návrhu na zápis ve řejné výzkumné instituce p řid ělí ve řejné 
výzkumné instituci identifika ční číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob7a), a 
bez zbyte čného odkladu provede zápis do rejst říku ve řejných výzkumných institucí. 
  
 (3) Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy zamítne návrh na zápis ve řejné výzkumné 
instituce do rejst říku ve řejných výzkumných institucí, nejsou-li spln ěny podmínky stanovené tímto 
zákonem pro z řízení a vznik, pop řípad ě pro zánik ve řejné výzkumné instituce, vzniká-li ve řejná 
výzkumná instituce splynutím nebo rozd ělením. 
  
 (4) Po zápisu zm ěny z řizovací listiny z řizovatel bez zbyte čného odkladu vyhotoví úplné zn ění 
zřizovací listiny a p ředá je Ministerstvu školství, mládeže a t ělovýchovy, které je zve řejní 
způsobem umož ňujícím dálkový p řístup. 
  

§ 8 
 

 (1) Sou částí rejst říku ve řejných výzkumných institucí je sbírka listin obsahu jící 
  
a) z řizovací listinu a její zm ěny, úplné zn ění z řizovací listiny, 
  
b) výro ční zprávy, 
  
c) ú četní záv ěrky a zprávy auditora o jejich ov ěření, 
  
d) doklad o jmenování, odvolání nebo o jiném zp ůsobu ukon čení výkonu funkce ředitele, pop řípad ě 
i likvidátora, nebo doklad o ud ělení či odn ětí pov ěření řízením ve řejné výzkumné instituce, 
  
e) podpisový vzor ředitele nebo osoby pov ěřené z řizovatelem řízením ve řejné výzkumné instituce, 
popřípad ě i likvidátora, 
  
f) rozhodnutí týkající se zrušení ve řejné výzkumné instituce, 
  
g) zprávu o pr ůběhu likvidace a zprávu o naložení s majetkem a závaz ky ve řejné výzkumné instituce, 
  
h) rozhodnutí o slou čení, splynutí nebo rozd ělení, pop řípad ě smlouvu o slou čení nebo splynutí, 
  
i) rozhodnutí soudu vydaná podle zákona upravujícíh o úpadek a zp ůsoby jeho řešení, 
  
j) další listiny, o kterých tak stanoví tento zákon . 
  
 (2) Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy vede pro každou zapsanou ve řejnou výzkumnou 
instituci ve sbírce listin zvláštní složku. 
  
 (3) Jestliže ve sbírce listin není uložena n ěkterá z listin uvedených v odstavci 1, 
Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy, jakmile tuto skute čnost zjistí, poznamená to ve sbírce 
listin, vyzve ve řejnou výzkumnou instituci, aby mu listinu ur čenou k založení do sbírky listin bez 
zbyte čného odkladu p ředala, a oznámí tuto skute čnost z řizovateli. 
  
 (4) Není-li listina, která má být uložena do sbírk y listin, vyhotovena v českém jazyce, 
může si Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy vyžádat p řeklad této listiny do českého jazyka 
provedený tlumo čníkem zapsaným do seznamu znalc ů a tlumo čník ů 9). Pravost podpisu a otisku razítka 
na originálech p ředkládaných doklad ů, které byly vydány v zahrani čí, musí být ov ěřena. Požadavek 
na provedení p řekladu tlumo čníkem zapsaným do seznamu znalc ů a tlumo čník ů a požadavek na ov ěření 
pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na státní p říslušníky členského státu Evropské unie 
nebo právnickou osobou se sídlem, ú řední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti 
v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti p řekladu, pop řípad ě o pravosti 
podpisu nebo razítka. 
  

§ 9 
 

 (1) Povinnosti týkající se rejst říku ve řejných výzkumných institucí je osoba oprávn ěná k 
podání návrhu na zápis, pop řípad ě výmaz, povinna splnit bez zbyte čného odkladu poté, co rozhodná 
skute čnost nastala. Rozhodnutí soudu, která se zakládají do sbírky listin, p ředá Ministerstvu 
školství, mládeže a t ělovýchovy k založení do sbírky listin bez zbyte čného odkladu ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí soud. 
  



 (2) Zjistí-li Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy neshodu mezi skute čným právním 
stavem a stavem zápis ů v rejst říku ve řejných výzkumných institucí, vyzve ve řejnou výzkumnou 
instituci ke zjednání nápravy. Nezjedná-li tato ve řejná výzkumná instituce ve lh ůt ě stanovené 
Ministerstvem školství, mládeže a t ělovýchovy nápravu, m ůže soud na návrh Ministerstva školství, 
mládeže a t ělovýchovy, je-li takový postup v zájmu ochrany práv  nebo právem chrán ěných zájm ů t řetích 
osob, rozhodnout o zrušení a likvidaci této ve řejné výzkumné instituce. 
  
 (3) Provedení zápisu do rejst říku ve řejných výzkumných institucí a uložení listiny do sb írky 
listin Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy zve řejní bez zbyte čného odkladu v Obchodním 
věstníku. 
  
 (4) Zápis ve řejné výzkumné instituce a p ředmětu její činnosti, zápis zm ěn nebo výmaz dosud 
zapsaných skute čností oznámí Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy p říslušnému finan čnímu 
úřadu10), o územních finan čních orgánech, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů., orgánu vykonávajícímu 
státní statistickou službu8) a orgánu, který vydal živnostenské oprávn ění nebo jiné podnikatelské 
oprávn ění, nejpozd ěji do 1 týdne ode dne zápisu. 
  
 (5) Údaje rejst říku ve řejných výzkumných institucí v četn ě sbírky listin jsou ve řejn ě 
přístupné v listinné a elektronické podob ě, a to i prost řednictvím ve řejné informa ční sít ě, zejména 
na Portálu ve řejné správy. Každý má právo do rejst říku nahlížet, po řizovat kopie nebo výpisy. 
Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy vydá na požádání ú ředně ov ěřený úplný nebo částe čný 
opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin, výpis nebo potvrzení o ur čitém zápisu nebo o 
tom, že v rejst říku ve řejných výzkumných institucí tento zápis není. 
  

ČÁST TŘETÍ 
 

Zrušení a zánik ve řejné výzkumné instituce 
 

§ 10 
 

Zrušení ve řejné výzkumné instituce 
 

 (1) Zániku ve řejné výzkumné instituce p ředchází její zrušení bez likvidace nebo s likvidací . 
  
 (2) Ve řejná výzkumná instituce se zrušuje 
  
a) rozhodnutím z řizovatele o zrušení ve řejné výzkumné instituce s likvidací, 
  
b) rozhodnutím z řizovatele o slou čení, o splynutí11) nebo o rozd ělení, pop řípad ě smlouvou o 
slou čení, o splynutí nebo o rozd ělení uzav řenou mezi z řizovateli, 
  
c) uplynutím doby, na kterou byla ve řejná výzkumná instituce z řízena, 
  
d) dosažením ú čelu, pro který byla ve řejná výzkumná instituce z řízena, 
  
e) zamítnutím insolven čního návrhu pro nedostatek majetku ve řejné výzkumné instituce nebo zrušením 
konkursu po spln ění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z d ůvodu, že majetek ve řejné 
výzkumné instituce je zcela neposta čující, nebo 
  
f) rozhodnutím soudu. 
  
 (3) Ve řejná výzkumná instituce se zrušuje v p řípadech uvedených v odstavci 2 písm. a) a 
b) dnem stanoveným v rozhodnutí; v p řípad ě zrušení podle odstavce 2 písm. f) dnem stanoveným v 
rozhodnutí soudu, nejd říve však dnem nabytí právní moci rozhodnutí. 
  

§ 11 
 

Zrušení ve řejné výzkumné instituce bez likvidace 
 

 (1) Slou čením dochází k zániku jedné nebo více ve řejných výzkumných institucí (dále jen 
"zanikající instituce"), jemuž p ředchází jejich zrušení bez likvidace; majetek a záv azky zanikající 
instituce v četn ě práv a povinností z pracovn ěprávních vztah ů p řecházejí na jinou ve řejnou výzkumnou 
instituci ú častnící se slou čení, která nezaniká (dále jen "nástupnická instituc e"). 
  
 (2) O slou čení rozhoduje z řizovatel s p ředchozím souhlasem nebo na návrh rady každé z 
veřejných výzkumných institucí, která se slou čení ú častní. Rozhodnutí z řizovatele o slou čení musí 
obsahovat název, sídlo a identifika ční číslo zanikající instituce, název, sídlo a identifik ační 
číslo nástupnické instituce. Sou časn ě z řizovatel zm ění z řizovací listinu nástupnické instituce. 
Jsou-li slu čované instituce z řízeny r ůznými z řizovateli, nahrazuje rozhodnutí o slou čení smlouva 
zřizovatel ů o slou čení, která musí dále ur čit, který ze z řizovatel ů bude vykonávat práva a povinnosti 
zřizovatele ve vztahu k nástupnické instituci. Tento zřizovatel zm ění z řizovací listinu nástupnické 
instituce. Jsou-li slu čované ve řejné výzkumné instituce z řízeny Českou republikou a p ůsobnost 
zřizovatele vykonávají r ůzné organiza ční složky státu, uzav řou tyto složky písemnou dohodu, ve které 
stanoví, která z nich bude vykonávat jménem České republiky práva a povinnosti z řizovatele. Tento 
zřizovatel vydá rozhodnutí o slou čení a sou časn ě zm ění z řizovací listinu nástupnické instituce. 
  



 (3) Splynutím dochází k zániku dvou nebo více ve řejných výzkumných institucí, jemuž 
předchází jejich zrušení bez likvidace; majetek a záv azky zanikajících institucí v četn ě práv a 
povinností z pracovn ěprávních vztah ů p řecházejí na nov ě vznikající nástupnickou instituci. 
  
 (4) O splynutí rozhoduje z řizovatel s p ředchozím souhlasem nebo na návrh rady každé z 
veřejných výzkumných institucí, která se splynutí ú častní. Rozhodnutí z řizovatele o splynutí musí 
obsahovat název, sídlo a identifika ční číslo zanikajících institucí. Sou časn ě z řizovatel vydá 
zřizovací listinu nástupnické instituce. Jsou-li zani kající instituce z řízeny r ůznými z řizovateli, 
nahrazuje rozhodnutí o splynutí smlouva z řizovatel ů o splynutí, která musí dále ur čit, který ze 
zřizovatel ů bude vykonávat práva a povinnosti z řizovatele ve vztahu k nástupnické instituci. Tento 
zřizovatel vydá z řizovací listinu nástupnické instituce. Jsou-li zani kající ve řejné výzkumné 
instituce z řízeny Českou republikou a p ůsobnost z řizovatele vykonávají r ůzné organiza ční složky 
státu, uzav řou tyto složky písemnou dohodu, ve které stanoví, k terá z nich bude vykonávat jménem 
České republiky práva a povinnosti z řizovatele. Tento z řizovatel vydá rozhodnutí o splynutí a 
sou časn ě vydá z řizovací listinu nástupnické instituce. 
  
 (5) Rozd ělením ve řejná výzkumná instituce zaniká. Jejímu zániku p ředchází zrušení bez 
likvidace s tím, že její majetek a závazky v četn ě práv a povinností z pracovn ěprávních vztah ů 
přecházejí na nástupnické instituce v rozsahu uvedené m v rozhodnutí o rozd ělení. Nástupnická 
instituce ru čí za závazky, které na ni v d ůsledku rozd ělení p řešly, do výše hodnoty nabytého majetku 
snížené o výši závazk ů, které na ni v d ůsledku rozd ělení p řešly. Ze závazk ů, které nejsou uvedeny 
v rozhodnutí o rozd ělení, jsou nástupnické instituce zavázány spole čně a nerozdíln ě. 
  
 (6) O rozd ělení rozhoduje z řizovatel, s p ředchozím souhlasem nebo na návrh rady instituce. 
Rozhodnutí z řizovatele o rozd ělení musí obsahovat název, sídlo a identifika ční číslo zanikající 
instituce, ur čení, jaký majetek a jaké závazky, p řecházejí na jednotlivé nástupnické instituce. 
Současn ě s rozhodnutím o rozd ělení z řizovatel vydá z řizovací listinu nástupnické instituce. 
  
 (7) Právní ú činky uvedené v odstavcích 2, 4 a 6 nastávají dnem p rovedení zápisu do rejst říku 
veřejných výzkumných institucí. 
  

Zrušení ve řejné výzkumné instituce s likvidací 
 

§ 12 
 

 (1) O zrušení ve řejné výzkumné instituce a o jejím vstupu do likvida ce rozhoduje z řizovatel 
s p ředchozím souhlasem nebo na návrh rady instituce. 
  
 (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se p ři zrušení ve řejné výzkumné instituce s 
likvidací ustanovení zvláštního právního p ředpisu o likvidaci obchodních spole čností12). 
  
 (3) Likvida ční z ůstatek p řejde dnem výmazu z rejst říku ve řejných výzkumných institucí na 
zřizovatele. Z řizovatel nese úhradu náklad ů likvidace v četn ě úhrady náklad ů na odm ěnu likvidátora. 
  

§ 13 
 

 (1) O zrušení ve řejné výzkumné instituce a o jejím vstupu do likvida ce m ůže rozhodnout 
krajský soud, v jehož obvodu má ve řejná výzkumná instituce sídlo (dále jen "soud") na návrh osoby, 
která osv ědčí právní zájem, jestliže 
  
a) nebyly ustaveny všechny orgány ve řejné výzkumné instituce (§ 16 až 19) po dobu delší než 6 m ěsíc ů, 
  
b) v n ěkterém z orgán ů ve řejné výzkumné instituce zaniklo p řed více než 6 m ěsíci členství osoby 
vykonávající funkci tohoto orgánu nebo jeho člena, aniž by došlo k novému jmenování nebo zvolení  
daného orgánu nebo člena daného orgánu, 
  
c) v posledních 12 m ěsících existence ve řejné výzkumné instituce se nekonalo ani jedno zased ání 
rady instituce, 
  
d) ve řejná výzkumná instituce neprovádí hlavní činnost uvedenou ve z řizovací listin ě po dobu delší 
než 6 m ěsíc ů, 
  
e) ve řejná výzkumná instituce provozuje další nebo jinou činnost v rozporu s § 21 odst. 3 nebo 
provozováním další nebo jiné činnosti došlo v období 6 m ěsíc ů opakovan ě k ohrožení kvality a rozsahu 
hlavní činnosti, k jejímuž provád ění byla ve řejná výzkumná instituce z řízena, 
  
f) ve řejná výzkumná instituce užívá p říjm ů ze své činnosti nebo ze svého majetku v rozporu s tímto 
zákonem. 
  
 (2) Soud m ůže rozhodnout o zrušení ve řejné výzkumné instituce a o jejím vstupu do likvida ce 
i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany p ráv nebo právem chrán ěných zájm ů t řetích osob 
a není-li zjednána náprava p ři neshod ě mezi skute čným právním stavem a stavem zápis ů v rejst říku 
veřejných výzkumných institucí po výzv ě Ministerstva školství, mládeže a t ělovýchovy a ve lh ůt ě 
jím stanovené. 
  
 (3) Soud stanoví lh ůtu k odstran ění d ůvodu, pro který bylo zrušení ve řejné výzkumné instituce 
navrženo, je-li odstran ění tohoto d ůvodu možné. 



  
 (4) Ú častníkem řízení je ve řejná výzkumná instituce, z řizovatel a v p řípad ě, že řízení je 
zahájeno na návrh, i navrhovatel. 
  

Zánik ve řejné výzkumné instituce 
 

§ 14 
 

 (1) Ve řejná výzkumná instituce zaniká dnem výmazu ve řejné výzkumné instituce z rejst říku 
veřejných výzkumných institucí. 
  
 (2) Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy rozhodne o výmazu zanikající ve řejné 
výzkumné instituce z rejst říku ve řejných výzkumných institucí bez zbyte čného odkladu poté, kdy mu 
je p ředložen úplný návrh a jsou-li spln ěny podmínky pro zrušení ve řejné výzkumné instituce stanovené 
tímto zákonem. 
  

ČÁST ČTVRTÁ 
 

Působnost z řizovatele 
 

§ 15 
 

 Z řizovatel 
  
a) vydává z řizovací listinu ve řejné výzkumné instituce a rozhoduje o zm ěně z řizovací listiny, 
předkládá z řizovací listinu a její zm ěny Ministerstvu školství, mládeže a t ělovýchovy, 
  
b) podává návrh na zápis ve řejné výzkumné instituce do rejst říku ve řejných výzkumných institucí 
a na její výmaz z rejst říku, navrhuje den zápisu do rejst říku ve řejných výzkumných institucí, 
  
c) vkládá do ve řejné výzkumné instituce z řizovací listinou nebo její zm ěnou majetek nezbytný k 
zajišt ění ú čelu, pro který je ve řejná výzkumná instituce z řizována; vykonává-li jménem České 
republiky funkci z řizovatele organiza ční složka státu, m ůže být do ve řejné výzkumné instituce vložen 
pouze takový majetek České republiky, se kterým je tato organiza ční složka státu p říslušná 
hospoda řit a který je nezbytný k zajišt ění ú čelu, pro který je ve řejná výzkumná instituce z řizována, 
  
d) rozhoduje o zrušení ve řejné výzkumné instituce za podmínek stanovených v §  10 až 12, 
  
e) v p řípad ě vzniku ve řejné výzkumné instituce rozd ělením rozhoduje o tom, kte ří zam ěstnanci p řejdou 
do vznikající ve řejné výzkumné instituce, 
  
f) v p řípad ě zrušení ve řejné výzkumné instituce s likvidací podle § 12 jmen uje likvidátora a 
schvaluje zprávu o pr ůběhu likvidace, 
  
g) jmenuje a odvolává osobu pov ěřenou řízením ve řejné výzkumné instituce podle § 5 odst. 2, § 16 
odst. 2, § 17 odst. 3, 
  
h) jmenuje a odvolává ředitele ve řejné výzkumné instituce, 
  
i) jmenuje a odvolává členy dozor čí rady ve řejné výzkumné instituce (dále jen "dozor čí rada"), 
  
j) schvaluje jednací řád dozor čí rady a jeho zm ěny a zprávu o činnosti dozor čí rady, 
  
k) ud ěluje p ředchozí písemný souhlas k právním úkon ům ve řejné výzkumné instituce uvedeným v § 19 
odst. 1 písm. b) bodech 1 až 6, 
  
l) navrhuje odvolání člena rady instituce v p řípad ě opakovaného nepln ění povinností člena rady 
instituce. 
  

ČÁST PÁTÁ 
 

Orgány ve řejné výzkumné instituce 
 

§ 16 
 

 (1) Orgány ve řejné výzkumné instituce jsou 
  
a) ředitel, 
  
b) rada instituce, 
  
c) dozor čí rada. 
  
 (2) Orgány ve řejné výzkumné instituce musí být ustaveny do 6 m ěsíc ů ode dne jejího vzniku. 



Do ustavení orgán ů ve řejné výzkumné instituce vykonává jejich práva a pov innosti osoba pov ěřená 
zřizovatelem řízením ve řejné výzkumné instituce (§ 5 odst. 2). 
  
 (3) Funkce ředitele a funkce člena rady instituce nejsou slu čitelné s funkcí člena dozor čí 
rady téže ve řejné výzkumné instituce. 
  
 (4) Náklady na činnost orgán ů ve řejné výzkumné instituce, náklady spojené s výkonem funkce 
v t ěchto orgánech, mzda ředitele a odm ěny člen ům dalších orgán ů ve řejné výzkumné instituce se hradí 
z prost ředk ů ve řejné výzkumné instituce. 
  
 (5) Rada instituce a dozor čí rada jsou schopny usnášení, je-li p řítomna nadpolovi ční v ětšina 
jejich člen ů. Nestanoví-li vnit řní p ředpis ve řejné výzkumné instituce požadavek vyšší, je k 
rozhodnutí t řeba souhlasu prosté v ětšiny p řítomných. Ostatní záležitosti upraví jednací řád rady 
instituce a jednací řád dozor čí rady. 
  
 (6) Členové orgán ů v četn ě ředitele ve řejné výzkumné instituce jsou povinni zachovat 
mlčenlivost o skute čnostech, se kterými p řijdou do styku v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu 
veřejné výzkumné instituce, stanovenou zvláštními práv ními p ředpisy13). Porušení této povinnosti 
může být d ůvodem k odvolání z funkce člena orgánu ve řejné výzkumné instituce. 
  

§ 17 
 

Ředitel 
  

 (1) Ředitel 
  
a) je statutárním orgánem ve řejné výzkumné instituce, 
  
b) rozhoduje ve všech v ěcech ve řejné výzkumné instituce, pokud nejsou tímto zákonem  sv ěřeny do 
působnosti rady instituce, dozor čí rady nebo z řizovatele, 
  
c) zabezpe čuje řádné vedení ú četnictví, 
  
d) p ředkládá rad ě instituce a dozor čí rad ě po ov ěření ú četní záv ěrky auditorem návrh výro ční zprávy, 
  
e) p ředává z řizovateli ú četní záv ěrku ov ěřenou auditorem a výro ční zprávu schválenou radou 
instituce, 
  
f) p ředkládá poskytovateli14) návrhy projekt ů výzkumu, vývoje a inovací projednané radou institu ce, 
  
g) p ředkládá rad ě instituce návrhy, které se týkají rozpo čtu ve řejné výzkumné instituce a jeho zm ěn, 
a návrhy vnit řních p ředpis ů ve řejné výzkumné instituce, s výjimkou jednacího řádu dozor čí rady, 
a jejich zm ěn, 
  
h) p ředkládá rad ě instituce návrhy na zm ěny z řizovací listiny; po jejich projednání radou institu ce 
je p ředává z řizovateli, 
  
i) p ředkládá dozor čí rad ě ke schválení návrhy právních úkon ů, k nimž se vyžaduje p ředchozí písemný 
souhlas dozor čí rady podle § 19 odst. 1 písm. b). 
  
 (2) Ředitele jmenuje z řizovatel na návrh rady instituce p ředložený na základ ě výb ěrového 
řízení. Pokud z řizovatel nep řijme návrh rady instituce na jmenování ředitele, své rozhodnutí 
odůvodní. Rada instituce vyhlásí nové výb ěrové řízení. Ředitele odvolává z řizovatel na návrh rady 
instituce nebo dozor čí rady nebo z vlastního rozhodnutí se souhlasem rad y instituce. V p řípad ě, 
že ředitel p řestane spl ňovat podmínky pro výkon funkce stanovené tímto záko nem, navrhne rada 
instituce z řizovateli odvolání ředitele bez zbyte čného odkladu poté, co se o této skute čnosti dozví. 
  
 (3) V dob ě do jmenování ředitele podle odstavce 2 vykonává v nezbytn ě nutném rozsahu jeho 
působnost osoba pov ěřená z řizovatelem řízením ve řejné výzkumné instituce. 
  
 (4) Ředitelem m ůže být pouze fyzická osoba, která 
  
a) je zp ůsobilá k právním úkon ům, 
  
b) nebyla pravomocn ě odsouzena pro trestný čin15), jehož skutková podstata souvisí s p ředmětem 
činnosti ve řejné výzkumné instituce, nebo pro trestný čin hospodá řský nebo trestný čin proti 
majetku, 
  
c) nebyla jí v posledních t řech letech uložena sankce podle zvláštních právních  p ředpis ů 
upravujících výkon odborné činnosti související s p ředmětem činnosti ve řejné výzkumné instituce16). 
  
 (5) Spln ění podmínek podle odstavce 4 písm. c) prokazuje uch aze č o funkci ředitele čestným 
prohlášením; spln ění podmínek podle odstavce 4 písm. b) prokazuje výp isem z evidence Rejst říku 
trest ů17) ne starším 3 m ěsíc ů. Není-li uchaze č o funkci ředitele státním ob čanem České republiky, 
prokazuje spln ění podmínek podle odstavce 4 čestným prohlášením. 
  
 (6) Ředitel nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgán ů právnických osob provozujících 



podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob p ůsobících v oblasti, která 
je p ředmětem činnosti ve řejné výzkumné instituce. Uvedené omezení se nevztah uje na správu vlastního 
majetku. 
  
 (7) Jinou výd ěle čnou činnost m ůže ředitel vykonávat podle zákoníku práce s p ředchozím 
písemným souhlasem z řizovatele18) . 
  
 (8) Ředitel m ůže být p ředsedou rady instituce nebo jejím členem. Není-li ředitel členem 
rady instituce, je oprávn ěn ú častnit se zasedání rady instituce bez hlasovacího p ráva. 
  
 (9) Délka funk čního období ředitele je 5 let. Tatáž osoba m ůže zastávat funkci ředitele 
nejvýše 2 po sob ě jdoucí funk ční období. Ředitel vykonává tuto funkci v pracovním pom ěru. 
  

§ 18 
 

Rada instituce 
 

 (1) Rada instituce se skládá z p ředsedy, místop ředsedy a dalších člen ů rady instituce. 
Předsedu rady instituce a místop ředsedu rady instituce, který zastupuje p ředsedu v dob ě jeho 
nepřítomnosti, volí a odvolává rada instituce. 
  
 (2) Rada instituce 
  
a) dbá na zachovávání ú čelu, pro který byla ve řejná výzkumná instituce z řízena, na uplatn ění 
veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospoda ření, 
  
b) stanovuje sm ěry činnosti ve řejné výzkumné instituce v souladu se z řizovací listinou a rozhoduje 
o koncepci jejího rozvoje, 
  
c) schvaluje rozpo čet ve řejné výzkumné instituce a jeho zm ěny a st řednědobý výhled jejího 
financování, 
  
d) schvaluje vnit řní p ředpisy ve řejné výzkumné instituce uvedené v § 20 odst. 1 písm . a) až e), 
  
e) schvaluje výro ční zprávu a ú četní záv ěrku a rozhoduje o rozd ělení zisku nebo úhrad ě ztráty, 
  
f) projednává návrhy zm ěn z řizovací listiny, 
  
g) dává p ředchozí souhlas, pop řípad ě navrhuje z řizovateli slou čení, splynutí nebo rozd ělení ve řejné 
výzkumné instituce, 
  
h) vyhlašuje výb ěrové řízení, na základ ě jehož výsledku navrhuje z řizovateli jmenování vybraného 
uchaze če ředitelem ve řejné výzkumné instituce, navrhuje odvolání ředitele, pop řípad ě dává souhlas 
k odvolání ředitele podle § 17 odst. 2, 
  
i) projednává návrhy projekt ů výzkumu, vývoje a inovací ve řejné výzkumné instituce, 
  
j) projednává návrhy na sjednání smluv o zahrani ční spolupráci ve řejné výzkumné instituce a smluv 
o spolupráci s institucemi České republiky. 
  
 (3) Rada instituce má nejmén ě 5 a nejvýše 15 člen ů. Po čet člen ů rady instituce podle celkového 
počtu zam ěstnanc ů ve řejné výzkumné instituce, podrobnosti týkající se sl ožení rady instituce, 
podrobnosti o zp ůsobu volby, pop řípad ě jmenování externích člen ů podle odstavce 4, a odvolání člen ů 
rady instituce, které nejsou stanoveny tímto zákone m, stanoví volební řád rady instituce. 
  
 (4) V rad ě instituce musí být krom ě zam ěstnanc ů ve řejné výzkumné instituce z řad výzkumných 
pracovník ů zastoupeni i odborníci z jiných právnických osob, popřípad ě organiza čních složek státu, 
zabývajících se výzkumem, a uživatelé výsledk ů výzkumu (dále jen "externí členové"). Externí členové 
rady instituce tvo ří nejmén ě jednu t řetinu a nejvýše jednu polovinu člen ů rady instituce. U ve řejných 
výzkumných institucí z řízených za ú čelem spolupráce výzkumných organizací p ři po řízení a využití 
velké infrastruktury nebo infrastruktury podle zvlá štního právního p ředpisu14) tvo ří externí 
členové rady instituce jmenovaní spolupracujícími vý zkumnými organizacemi nejmén ě dv ě t řetiny a 
nejvýše t ři čtvrtiny člen ů rady ve řejné výzkumné instituce. 
  
 (5) Členství v rad ě instituce vzniká zvolením výzkumnými pracovníky ve řejné výzkumné 
instituce, s výjimkou externích člen ů rady instituce, kte ří jsou jmenováni za podmínek podle 
odstavce 4 spolupracujícími výzkumnými organizacemi . Volby člen ů rady instituce jsou p římé, rovné 
a s tajným hlasováním. Volení členové rady instituce jsou navrhováni a voleni výzk umnými pracovníky 
veřejné výzkumné instituce. K podávání návrh ů na externí členy rady instituce vyzve ředitel i 
představitele jiných právnických osob nebo organiza čních složek státu, zabývajících se výzkumem 
nebo vývojem, pop řípad ě další p ředstavitele odborné ve řejnosti. K platnosti voleb je t řeba 
nadpolovi ční ú časti výzkumných pracovník ů ve řejné výzkumné instituce. Ke zvolení je pot řebná 
nadpolovi ční v ětšina platných hlas ů. U ve řejných výzkumných institucí z řízených za ú čelem 
spolupráce výzkumných organizací p ři po řízení a využití velké infrastruktury nebo infrastru ktury 
podle zvláštního právního p ředpisu14) jsou externí členové rady instituce jmenováni a odvoláváni 
statutárními zástupci spolupracujících výzkumných o rganizací, a to v po čtu odpovídajícím jejich 
poměrnému zastoupení. 



  
 (6) Výzkumnými pracovníky ve řejné výzkumné instituce se pro ú čely tohoto zákona rozumí 
zaměstnanci ve řejné výzkumné instituce, kte ří se v rámci pracovní činnosti zabývají výzkumem a 
vývojem1) nebo takové činnosti řídí. Podrobnosti stanoví volební řád rady instituce. 
  
 (7) Délka funk čního období člena rady instituce je 5 let. Tatáž osoba m ůže být zvolena nebo 
jmenována členem rady instituce op ětovn ě, bez omezení po čtu funk čních období. 
  
 (8) Členem rady instituce m ůže být jen fyzická osoba, která spl ňuje podmínky podle § 17 
odst. 4. Spln ění t ěchto podmínek se prokazuje podle § 17 odst. 5. Člen ům rady instituce m ůže být 
za výkon funkce poskytnuta odm ěna v četn ě poskytování cestovních náhrad spojených s výkonem funkce 
v rozsahu zákona o cestovních náhradách. Výši odm ěny stanoví z řizovatel na základ ě výro ční zprávy. 
  
 (9) Zp ůsob jednání rady instituce stanoví jednací řád rady instituce. 
  
 (10) Členství v rad ě instituce zanikne 
  
a) uplynutím funk čního období, 
  
b) odstoupením, 
  
c) odvoláním, nebo 
  
d) smrtí. 
  
 (11) Volený člen rady instituce m ůže být odvolán výzkumnými pracovníky dané ve řejné výzkumné 
instituce; k platnosti odvolání je t řeba nadpolovi ční ú časti výzkumných pracovník ů ve řejné výzkumné 
instituce s tím, že k odvolání je t řeba nadpolovi ční v ětšina platných hlas ů. 
  
 (12) V p řípad ě, že se po dobu 6 m ěsíc ů nekonalo ani jedno zasedání rady instituce, a č byla 
po celou tuto dobu rada instituce ustavena, kon čí funk ční období všech člen ů rady instituce k 
poslednímu kalendá řnímu dni šestého m ěsíce ne činnosti rady instituce. Ředitel navrhne nové členy 
rady instituce podle odstavc ů 4 a 5. 
  

§ 19 
 

Dozor čí rada 
 

 (1) Dozor čí rada 
  
a) vykonává dohled nad činností a hospoda řením ve řejné výzkumné instituce; za tím ú čelem jsou její 
členové na základ ě rozhodnutí dozor čí rady oprávn ěni kdykoliv nahlížet do ú četních doklad ů a dalších 
dokument ů této instituce, vyžadovat pot řebná vysv ětlení a zjiš ťovat skute čný stav, 
  
b) vykonává dohled nad nakládáním s majetkem ve řejné výzkumné instituce a vydává p ředchozí písemný 
souhlas k právním úkon ům, kterými ve řejná výzkumná instituce hodlá 
1. nabýt nebo zcizit nemovitý majetek, 
2. nabýt nebo zcizit movitý majetek, jehož hodnota je vyšší než dvousetnásobek částky, od níž jsou 
samostatné movité v ěci považovány podle zvláštního právního p ředpisu19) za hmotný majetek, 
3. z řídit zástavní nebo jiné v ěcné právo k majetku ve řejné výzkumné instituce, 
4. založit jinou právnickou osobu, 
5. nabýt ú čast v existující právnické osob ě, 
6. vložit majetek do jiné právnické osoby, 
7. sjednat či m ěnit nájemní smlouvu o nájmu nemovitosti nebo movité ho majetku v hodnot ě podle bodu 
2 nebo jinou smlouvu o užívání nemovitosti nebo mov itého majetku v hodnot ě podle bodu 2 s dobou 
nájmu delší než 3 m ěsíce, 
c) navrhuje odvolání ředitele z řizovateli, 
  
d) p řipravuje návrhy jednacího řádu dozor čí rady a jeho zm ěn a p ředkládá je ke schválení z řizovateli, 
  
e) vyjad řuje se k návrh ům změn z řizovací listiny ve řejné výzkumné instituce, 
  
f) vyjad řuje se k návrhu na slou čení, splynutí nebo rozd ělení ve řejné výzkumné instituce, 
  
g) vyjad řuje se k návrhu rozpo čtu ve řejné výzkumné instituce a ke zp ůsobu jejího hospoda ření, 
  
h) vyjad řuje se k další nebo jiné činnosti ve řejné výzkumné instituce a k dalším v ěcem, které jí 
předloží ředitel nebo z řizovatel, 
  
i) vyjad řuje se k návrhu výro ční zprávy; své vyjád ření p ředkládá řediteli a rad ě instituce, 
  
j) vyjad řuje svá stanoviska k činnosti ve řejné výzkumné instituce a zve řej ňuje je též podle odstavce 
3, 
  
k) p ředkládá řediteli, rad ě instituce a z řizovateli návrhy na odstran ění zjišt ěných nedostatk ů ve 
výkonu jejich p ůsobnosti, 
  



l) p ředkládá z řizovateli a řediteli nejmén ě jednou ro čně zprávu o své činnosti. 
  
 (2) Dozor čí rada právní úkon neschválí, jestliže je v rozporu  s požadavkem řádného využívání 
majetku ve řejné výzkumné instituce k realizaci její hlavní činnosti nebo jestliže by jím bylo 
ohroženo pln ění ú čelu, ke kterému byla ve řejná výzkumná instituce z řízena. 
  
 (3) Stanoviska dozor čí rady se zve řej ňují ve výro ční zpráv ě. 
  
 (4) Členy dozor čí rady v četn ě jejího p ředsedy a místop ředsedy, který zastupuje p ředsedu 
v dob ě jeho nep řítomnosti, jmenuje a odvolává z řizovatel tak, aby v ní byli p řiměřeně zastoupeni 
zejména zástupci z řizovatel ů, pop řípad ě zam ěstnanci ve řejné výzkumné instituce. 
  
 (5) Délka funk čního období člena dozor čí rady je 5 let. Tatáž osoba m ůže vykonávat funkci 
člena dozor čí rady nejvýše 2 po sob ě jdoucí funk ční období. 
  
 (6) Dozor čí rada má nejmén ě 5 a nejvýše 7 člen ů. Po čet člen ů dozor čí rady podle celkového 
počtu zam ěstnanc ů ve řejné výzkumné instituce a zp ůsob jednání stanoví jednací řád dozor čí rady. 
  
 (7) Členem dozor čí rady m ůže být jen fyzická osoba, která spl ňuje požadavky podle § 17 odst. 
4. Spln ění t ěchto požadavk ů se prokazuje podle § 17 odst. 5. Člen ům dozor čí rady m ůže být za výkon 
funkce poskytnuta odm ěna v četn ě poskytování cestovních náhrad, spojených s výkonem  funkce, v rozsahu 
zákona o cestovních náhradách. Výši odm ěny stanoví z řizovatel na základ ě zprávy o činnosti dozor čí 
rady. 
  
 (8) Ředitel se m ůže ú častnit zasedání dozor čí rady bez hlasovacího práva. Na žádost ředitele 
je p ředseda dozor čí rady povinen svolat mimo řádné zasedání dozor čí rady. Dozor čí rada je povinna 
tuto skute čnost oznámit z řizovateli. 
  

ČÁST ŠESTÁ 
 

Vnit řní p ředpisy ve řejné výzkumné instituce 
 

§ 20 
 

 (1) Vnit řními p ředpisy ve řejné výzkumné instituce jsou zejména 
  
a) volební řád rady instituce, 
  
b) jednací řád rady instituce, 
  
c) organiza ční řád, 
  
d) vnit řní mzdový p ředpis20), 
  
e) pravidla pro hospoda ření s fondy ve řejné výzkumné instituce, 
  
f) jednací řád dozor čí rady. 
  
 (2) Není-li ustavena rada instituce, schvaluje vol ební řád rady instituce z řizovatel. 
  
 (3) Je-li mzda sjednána kolektivní smlouvou, zašle  ve řejná výzkumná instituce kopii 
kolektivní smlouvy z řizovateli k informaci. 
  

ČÁST SEDMÁ 
 

Hospoda ření ve řejné výzkumné instituce 
 

§ 21 
 

 (1) Ve řejná výzkumná instituce je povinna majetek využívat  k realizaci hlavní činnosti. 
K další nebo jiné činnosti m ůže majetek využívat jen, stanoví-li tak tento zákon ; další nebo jiná 
činnost ve řejné výzkumné instituce nesmí být hrazena z ve řejných prost ředk ů ur čených na podporu 
výzkumu. 
  
 (2) Ve řejná výzkumná instituce m ůže krom ě své hlavní činnosti provád ět i činnosti, které 
nejsou výzkumem nebo jeho infrastrukturou, kde 
  
a) další činností je činnost provád ěná na základ ě požadavk ů p říslušných organiza čních složek státu 
nebo územních samosprávných celk ů ve ve řejném zájmu a podporovaná z ve řejných prost ředk ů podle 
zvláštních právních p ředpis ů21), 
  
b) jinou činností je činnost hospodá řská provád ěná za ú čelem dosažení zisku. 
  
 (3) Další nebo jinou činnost m ůže ve řejná výzkumná instituce provád ět pouze za podmínky, 



že 
  
a) navazují na hlavní činnost ve řejné výzkumné instituce, 
  
b) jsou provád ěny za ú čelem ú činn ějšího využití majetku a lidských zdroj ů ve řejné výzkumné 
instituce, 
  
c) není ohrožena hlavní činnost ve řejné výzkumné instituce, 
  
d) náklady a výnosy každé z uvedených činností jsou v ú četnictví vedeny odd ělen ě, 
  
e) jejich p ředmět a podmínky jejich provád ění jsou stanoveny ve z řizovací listin ě ve řejné výzkumné 
instituce a jsou v souladu se zvláštními právními p ředpisy22), 
  
f) výnosy z t ěchto činností dosahují alespo ň skute čně vynaložených náklad ů. 
  
 (4) Výsledek hospoda ření ve řejné výzkumné instituce je tvo řen výsledkem hospoda ření v hlavní 
činnosti a výsledkem hospoda ření v další a jiné činnosti po zdan ění. 
  
 (5) Pokud je na konci ú četního období výsledkem hospoda ření v další nebo jiné činnosti 
ztráta, ve řejná výzkumná instituce neprodlen ě takovou činnost ukon čí. 
  
 (6) Zisk po zdan ění ve řejná výzkumná instituce využívá nejprve k úhrad ě p řípadné ztráty 
z minulých období a dále prost řednictvím fond ů k podpo ře hlavní činnosti. Prost ředky podpory 
výzkumu, vývoje a inovací z ve řejných prost ředk ů může ve řejná výzkumná instituce použít pouze k 
účelu, ke kterému jí byly poskytovatelem poskytnuty, a to i v p řípad ě jejich p řevodu do fondu ú čelov ě 
ur čených prost ředk ů podle § 26. 
  

§ 22 
 

Rozpočet 
  

 (1) Ve řejná výzkumná instituce sestavuje vyrovnaný rozpo čet na kalendá řní rok. Do svého 
rozpo čtu ve řejná výzkumná instituce zahrnuje náklady a výnosy s ouvisející s hlavní, další a jinou 
činností. 
  
 (2) Výnosy ve řejné výzkumné instituce jsou zejména finan ční prost ředky z 
  
a) podpory výzkumné organizace na základ ě jí dosažených výsledk ů nebo projekt ů výzkumu, vývoje a 
inovací z ve řejných prost ředk ů podle zvláštního právního p ředpisu14), 
  
b) podpory hlavní nebo další činnosti z jiných než ve řejných prost ředk ů, 
  
c) majetku, 
  
d) p řijatých dar ů a d ědictví, 
  
e) dotací na další činnost z ve řejných prost ředk ů, 
  
f) jiné činnosti. 
  
 (3) Náklady ve řejné výzkumné instituce jsou zejména 
  
a) náklady na hlavní činnost, 
  
b) náklady na další činnost, 
  
c) náklady na jinou činnost. 
  

§ 23 
 

Fondy 
  

 (1) Ve řejná výzkumná instituce tvo ří tyto fondy: 
  
a) rezervní fond, 
  
b) fond reprodukce majetku, 
  
c) fond ú čelov ě ur čených prost ředk ů, 
  
d) fond sociální. 
  
 (2) Z ůstatky fond ů uvedených v odstavci 1 k 31. prosinci b ěžného roku se p řevád ějí do 
následujícího rozpo čtového roku. 
  

§ 24 



 
Rezervní fond 

 
 (1) Zdrojem rezervního fondu jsou 
  
a) p říd ěl finan čních prost ředk ů nejmén ě ve výši 5 % ze zisku b ěžného ú četního období po zdan ění, 
  
b) pen ěžní dary, s výjimkou pen ěžních dar ů ú čelov ě ur čených. 
  
 (2) Ve řejná výzkumná instituce m ůže použít prost ředk ů rezervního fondu 
  
a) k úhrad ě ztráty, 
  
b) k úhrad ě sankcí, 
  
c) ke krytí do časného nedostatku finan čních prost ředk ů, 
  
d) k úhrad ě náklad ů hlavní činnosti nezajišt ěných výnosy, 
  
e) k dopln ění fondu reprodukce majetku po schválení radou inst ituce, nebo 
  
f) k jiným výdaj ům, které v mimo řádných p řípadech schválí z řizovatel a dozor čí rada [§ 15 písm. 
k), § 19 odst. 1 písm. b) body 1 až 6]. 
  

§ 25 
 

Fond reprodukce majetku 
 

 (1) Zdrojem fondu reprodukce majetku jsou 
  
a) finan ční prost ředky ve výši ú četních odpis ů dlouhodobého majetku, 
  
b) p říd ěl ze zisku, 
  
c) pen ěžní dary ur čené na po řízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, 
  
d) výnosy z prodeje dlouhodobého majetku, 
  
e) pen ěžní prost ředky p řijaté na po řízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, 
  
f) pen ěžní prost ředky p řijaté na sdružení prost ředk ů k po řízení dlouhodobého majetku, 
  
g) pen ěžní prost ředky rezervního fondu, jejichž p řevod do fondu reprodukce majetku schválila rada 
instituce. 
  
 (2) Ve řejná výzkumná instituce použije prost ředk ů fondu reprodukce majetku 
  
a) na po řízení dlouhodobého i krátkodobého majetku, 
  
b) k financování oprav a udržování dlouhodobého i k rátkodobého majetku, 
  
c) na technické zhodnocení dlouhodobého majetku, 
  
d) pro sdružování prost ředk ů na po řízení dlouhodobého majetku s jinou institucí, nebo 
  
e) k úhrad ě splátek úv ěr ů a p ůj ček na po řízení dlouhodobého majetku, v četn ě úrok ů z t ěchto úv ěr ů 
a p ůj ček. 
  

§ 26 
 

Fond ú čelov ě ur čených prost ředk ů 
 

 (1) Zdrojem fondu ú čelov ě ur čených prost ředk ů jsou 
  
a) ú čelov ě ur čené pen ěžní dary s výjimkou dar ů ur čených na po řízení a technické zhodnocení 
dlouhodobého majetku, 
  
b) ú čelov ě ur čené pen ěžní prost ředky ze zahrani čí, 
  
c) ú čelov ě ur čené ve řejné prost ředky v četn ě prost ředk ů ú čelové a institucionální podpory výzkumu, 
vývoje a inovací z ve řejných prost ředk ů, které nemohly být ve řejnou výzkumnou institucí efektivn ě 
použity v rozpo čtovém roce, ve kterém jí byly poskytnuty. 
  
 (2) Ú čelov ě ur čené prost ředky podle odstavce 1 písm. c) m ůže ve řejná výzkumná instituce 
převést do fondu ú čelov ě ur čených prost ředk ů do výše 5 % objemu ú čelov ě ur čených ve řejných prost ředk ů 
poskytnutých ve řejné výzkumné instituci na jednotlivé projekty výzk umu, vývoje a inovací nebo 
jednotlivé činnosti provád ěné v rámci další činnosti v daném kalendá řním roce. P řevod ú čelov ě 



ur čených prost ředk ů ve řejná výzkumná instituce písemn ě oznámí jejich poskytovateli. 
  
 (3) Prost ředky fondu ú čelov ě ur čených prost ředk ů může ve řejná výzkumná instituce použít 
pouze k ú čelu, ke kterému jí byly poskytnuty. 
  

§ 27 
 

Sociální fond 
 

 (1) Zdrojem sociálního fondu je základní p říd ěl na vrub náklad ů ve řejné výzkumné instituce 
ve výši 2 % z ro čního objemu náklad ů ve řejné výzkumné instituce zú čtovaných na mzdy, náhrady mzdy 
a odm ěny za pracovní pohotovost a p říd ěl ze zisku. Jeho užití se řídí pravidly pro hospoda ření s 
fondy ve řejné výzkumné instituce [§ 18 odst. 2 písm. d) a § 20 odst. 1 písm. e)]. 
  
 (2) Pro ú čely vymezení zp ůsobilých náklad ů ve výzkumu, vývoji a inovacích23) se sociální 
fond ve řejné výzkumné instituce považuje za fond kulturních  a sociálních pot řeb. 
  

§ 28 
 

Majetek 
  

 (1) Z řizovatel vloží do ve řejné výzkumné instituce na základ ě z řizovací listiny majetek 
pot řebný k zajišt ění ú čelu, pro který je ve řejná výzkumná instituce z řizována, pop řípad ě na ni 
převede závazky související s vkládaným majetkem, nej výše však do výše 20 % hodnoty tohoto vkládaného 
majetku. Z řizovatel m ůže vložit do ve řejné výzkumné instituce majetek, pop řípad ě na ni p řevést 
závazky související s vkládaným majetkem do výše 20  % hodnoty vkládaného majetku, i po jejím vzniku, 
a to zm ěnou z řizovací listiny. 
  
 (2) O nakládání s majetkem ve řejné výzkumné instituce rozhodují orgány ve řejné výzkumné 
instituce v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem. 
  
 (3) K p řechodu závazk ů podle odstavce 1 se nevyžaduje souhlas v ěřitele. Z řizovatel ru čí 
za spln ění závazk ů, které p řešly na ve řejnou výzkumnou instituci. Ve řejná výzkumná instituce bez 
zbyte čného odkladu oznámí v ěřiteli zm ěnu v osob ě dlužníka. 
  
 (4) Majetek a závazky vymezené ve z řizovací listin ě v četn ě práv a povinností z 
pracovn ěprávních vztah ů p řecházejí na ve řejnou výzkumnou instituci dnem jejího vzniku nebo d nem 
zápisu zm ěny z řizovací listiny, s výjimkou vlastnických nebo jinýc h v ěcných práv k nemovitostem, 
která jsou p ředmětem evidence v katastru nemovitostí. Vlastnická neb o jiná v ěcná práva k 
nemovitostem24) nabude ve řejná výzkumná instituce vkladem t ěchto práv do katastru nemovitostí. 
Vklad se provede na základ ě z řizovací listiny nebo její zm ěny. Návrh na vklad vlastnického nebo 
jiného v ěcného práva k nemovitostem do katastru nemovitostí podá oprávn ěná osoba25) bez zbyte čného 
odkladu po vzniku ve řejné výzkumné instituce nebo po zápisu zm ěny z řizovací listiny do rejst říku 
veřejných výzkumných institucí. 
  
 (5) K p ředání a p řevzetí vkládaného majetku a p řevád ěných závazk ů podle odstavce 1, pop řípad ě 
listin prokazujících jejich existenci, musí dojít b ez zbyte čného odkladu po jejich nabytí ve řejnou 
výzkumnou institucí a na základ ě p ředávacího protokolu. Dnem p ředání p řechází na ve řejnou výzkumnou 
instituci nebezpe čí škody na v ěci. 
  
 (6) Ve řejná výzkumná instituce nem ůže bez p ředchozího písemného souhlasu dozor čí rady činit 
právní úkony uvedené v § 19 odst. 1 písm. b). K prá vním úkon ům uvedeným v § 19 odst. 1 písm. b) 
bodech 1 až 6 je nutný rovn ěž p ředchozí písemný souhlas z řizovatele. 
  
 (7) Právní úkony uvedené v § 19 odst. 1 písm. b) j sou bez p ředchozího písemného souhlasu 
dozor čí rady neplatné; právní úkony uvedené v § 19 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 6 jsou neplatné 
rovn ěž bez p ředchozího písemného souhlasu z řizovatele. 
  
 (8) Ve řejná výzkumná instituce m ůže sama nebo spole čně s jinými osobami založit jinou 
právnickou osobu nebo založit sdružení s jinými prá vnickými či fyzickými osobami nebo do takového 
sdružení vstoupit pouze za ú čelem využívání výsledk ů své výzkumné činnosti. Ve řejná výzkumná 
instituce m ůže provést pen ěžitý či nepen ěžitý vklad, v četn ě nemovitých v ěcí vložených do ve řejné 
výzkumné instituce z řizovatelem, do jiné právnické osoby nebo jinak úpla tn ě nabýt majetkovou ú čast 
v jiné právnické osob ě pouze v p řípad ě, že tato právnická osoba provádí výzkum a vývoj ne bo využívá 
výsledky hlavní činnosti ve řejné výzkumné instituce. Ve řejná výzkumná instituce však nesmí 
  
a) stát se spole čníkem ve řejné obchodní spole čnosti nebo komplementá řem komanditní spole čnosti, 
  
b) vkládat do jiné právnické osoby prost ředky z poskytnuté podpory nebo dotace [§ 22 odst. 2  písm. 
a) a e)], s výjimkou institucionální podpory výzkum né organizace podle zhodnocení jí dosažených 
výsledk ů, 
  
c) uvedenými úkony ohrozit svou hlavní činnost. 
  
 (9) Ve řejná výzkumná instituce nesmí zajiš ťovat závazky jiných osob ani z řizovat zástavní 
právo k nemovitostem a nem ůže nabývat jiné cenné papíry než cenné papíry vydan é státem nebo územním 
samosprávným celkem, za jejichž splacení se stát ne bo územní samosprávný celek zaru čil, krom ě 



případ ů podle odstavce 7. 
  
 (10) Zcizí-li ve řejná výzkumná instituce majetek, je povinna sjednat  cenu26) ve výši, která 
je v daném míst ě a čase obvyklá; bezúplatn ě lze majetek zcizit pouze ve ve řejném zájmu. 
  

§ 29 
 

Účetnictví 
  

 (1) Ve řejná výzkumná instituce je za řazena v rámci ú četních jednotek podle zvláštního 
právního p ředpisu27) mezi jiné právnické osoby, jejichž hlavní  činností není podnikání. 
  
 (2) Ve řejná výzkumná instituce vede ú četnictví podle zvláštních právních p ředpis ů28), 
nestanoví-li tento zákon jinak. 
  
 (3) O zp ůsobilých nákladech projekt ů výzkumu, vývoje a inovací vede ve řejná výzkumná 
instituce odd ělenou evidenci a v rámci této evidence sleduje nákl ady hrazené z institucionální nebo 
účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací z ve řejných prost ředk ů podle zvláštních právních 
předpis ů29). 
  
 (4) Ve řejná výzkumná instituce je povinna mít ú četní záv ěrku ov ěřenou auditorem. 
  

§ 30 
 

Výro ční zpráva 
 

 (1) Ve řejná výzkumná instituce vypracovává a po schválení radou instituce zve řej ňuje výro ční 
zprávu, a to nejpozd ěji do 6 m ěsíc ů po skon čení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalen dářní 
rok. 
  
 (2) První výro ční zprávu po svém vzniku zve řejní ve řejná výzkumná instituce nejpozd ěji do 
6 měsíc ů od po čátku kalendá řního roku následujícího po vzniku ve řejné výzkumné instituce. Pouze 
v p řípad ě, že činnost ve řejné výzkumné instituce v roce jejího vzniku je kra tší než 6 m ěsíc ů, 
prodlužuje se tato lh ůta o 1 rok. 
  
 (3) Výro ční zprávu zve řej ňuje ve řejná výzkumná instituce prost řednictvím jejího uložení 
ve sbírce listin rejst říku ve řejných výzkumných institucí a zárove ň prost řednictvím ve řejné 
informa ční sít ě. 
  
 (4) Výro ční zpráva obsahuje 
  
a) informace o složení orgán ů ve řejné výzkumné instituce a o jejich činnosti či o jejich zm ěnách, 
  
b) informace o zm ěnách z řizovací listiny, 
  
c) hodnocení hlavní činnosti, 
  
d) hodnocení další a jiné činnosti, 
  
e) informace o opat řeních k odstran ění nedostatk ů v hospoda ření a zprávu, jak byla spln ěna opat ření 
k odstran ění nedostatk ů uložená v p ředchozím roce, 
  
f) stanoviska dozor čí rady, 
  
g) další skute čnosti požadované zvláštním právním p ředpisem30). 
  

ČÁST OSMÁ 
 

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ ZE T ŘETÍCH ZEMÍ 
 

§ 30a 
 

 (1) Ve řejná výzkumná instituce m ůže p řijmout výzkumného pracovníka ze t řetí zem ě na dobu 
delší než 3 m ěsíce k ú časti na řešení výzkumného projektu31), jestliže 
  
a) je pro p řijímání výzkumných pracovník ů ze t řetích zemí schválena Ministerstvem školství, mládež e 
a t ělovýchovy, 
  
b) uzav řela s výzkumným pracovníkem ze t řetí zem ě dohodu o hostování (§ 30c) a 
  
c) se písemn ě zaváže, že uhradí p řípadné náklady spojené s pobytem výzkumného pracovn íka na území 
České republiky po skon čení platnosti oprávn ění k pobytu na území České republiky, v četn ě náklad ů 
spojených s vycestováním výzkumného pracovníka z úz emí České republiky, pokud tyto náklady vznikly 
do 6 m ěsíc ů ode dne skon čení platnosti dohody o hostování a byly hrazeny z v eřejných prost ředk ů. 
  
 (2) Za výzkumného pracovníka ze t řetí zem ě se pro ú čely tohoto zákona považuje ob čan státu, 



který není členským státem Evropské unie, má vysokoškolské vzd ělání umož ňující p řístup ke studiu 
v doktorském studijním programu a byl ve řejnou výzkumnou institucí vybrán k ú časti na řešení 
výzkumného projektu, pro který se daná kvalifikace vyžaduje. 
  
 (3) Závazku vyplývajícího z odstavce 1 písm. c) se  ve řejná výzkumná instituce zprostí, 
prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, aby zabrán ila neoprávn ěnému setrvání výzkumného pracovníka 
ze t řetí zem ě na území České republiky. 
  

§ 30b 
 

Seznam výzkumných organizací 
 

 (1) Ve řejná výzkumná instituce je oprávn ěna podat žádost o schválení pro p řijímání 
výzkumných pracovník ů ze t řetích zemí (dále jen "žádost o schválení") Minister stvu školství, mládeže 
a t ělovýchovy. V žádosti o schválení ve řejná výzkumná instituce uvede sv ůj název, identifika ční 
číslo a své sídlo. 
  
 (2) Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy rozhodne o žádosti o schválení a zapíše 
veřejnou výzkumnou instituci do zvláštního seznamu výz kumných organizací schválených pro p řijímání 
výzkumných pracovník ů ze t řetích zemí (dále jen "seznam výzkumných organizací" ). Rozhodnutí o 
schválení ve řejné výzkumné instituce pro p řijímání výzkumných pracovník ů ze t řetích zemí se vydá 
s platností nejmén ě na 5 let. 
  
 (3) Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy zamítne žádost o schválení nebo rozhodne 
o odn ětí schválení ve řejné výzkumné instituce pro p řijímání výzkumných pracovník ů ze t řetích zemí, 
pokud ve řejná výzkumná instituce nespl ňuje nebo p řestane spl ňovat podmínky stanovené v § 30a odst. 
1. Je-li žádost o schválení zamítnuta nebo schválen í ve řejné výzkumné instituce pro p řijímání 
výzkumných pracovník ů ze t řetích zemí od ňato, m ůže Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy 
v rozhodnutí stanovit podmínku, že ve řejná výzkumná instituce m ůže novou žádost o schválení podat 
až po uplynutí doby stanovené v rozhodnutí; doba st anovená pro podání nové žádosti však nesmí být 
delší než 5 let. 
  
 (4) Do seznamu výzkumných organizací, který vede M inisterstvo školství, mládeže a 
t ělovýchovy, se zapisuje 
  
a) název, identifika ční číslo a sídlo ve řejné výzkumné instituce, 
  
b) datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla  schválena ve řejná výzkumná instituce pro 
přijímání výzkumných pracovník ů ze t řetích zemí, 
  
c) údaj o odn ětí schválení ve řejné výzkumné instituce pro p řijímání výzkumných pracovník ů ze t řetích 
zemí p řed uplynutím doby jeho platnosti nebo údaj o tom, ž e novou žádost o schválení m ůže ve řejná 
výzkumná instituce podat až po uplynutí doby stanov ené v rozhodnutí podle odstavce 3 s uvedením 
této doby. 
  
 (5) Seznam výzkumných organizací je ve řejn ě p řístupný, a to i prost řednictvím ve řejné 
informa ční sít ě. Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy vyhlašuje sd ělením ve Sbírce zákon ů 
v souladu s p ředpisem Evropských spole čenství31) seznam výzkumných organizací schválených pro 
přijímání výzkumných pracovník ů ze t řetích zemí a bez zbyte čného prodlení jeho zm ěny. Na požádání 
vydá Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy výpis ze seznamu výzkumných organizací. 
  
 (6) Ve řejná výzkumná instituce je povinna oznámit zm ěnu údaj ů zapsaných do seznamu 
výzkumných organizací Ministerstvu školství, mládež e a t ělovýchovy do 30 dn ů ode dne jejich vzniku. 
Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy bez zbyte čného odkladu provede zm ěnu údaj ů v seznamu 
výzkumných organizací. 
  
 (7) Dozví-li se Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy, že došlo ke vzniku 
skute čnosti, která má nebo m ůže mít vliv na zamítnutí žádosti o schválení, odn ětí schválení ve řejné 
výzkumné instituce pro p řijímání výzkumných pracovník ů ze t řetích zemí nebo na zápis ve řejné 
výzkumné instituce do seznamu výzkumných organizací , informuje o tom bezodkladn ě Ministerstvo 
vnitra a další orgány státní správy České republiky, týká-li se tato skute čnost jejich p ůsobnosti. 
  

§ 30c 
 

Dohoda o hostování 
 

 (1) Dohodou o hostování se ve řejná výzkumná instituce zavazuje p řijmout výzkumného 
pracovníka ze t řetí zem ě za ú čelem jeho ú časti na řešení výzkumného projektu a výzkumný pracovník 
se zavazuje výzkumný projekt provést. Dohoda o host ování stanoví právní vztah a pracovní podmínky 
výzkumného pracovníka. Ustanovení zvláštního právní ho p ředpisu32) týkající se vstupu, pobytu a 
vycestování cizince z území České republiky nejsou dohodou o hostování dot čena. 
  
 (2) Ve řejná výzkumná instituce m ůže dohodu o hostování s výzkumným pracovníkem ze t řetí 
země uzav řít, jestliže 
  
a) ředitel po projednání s radou instituce rozhodl usku te čnit výzkumný projekt a ov ěřil 
1. ú čel, dobu řešení výzkumného projektu a dostupnost finan čních prost ředk ů na provedení výzkumného 



projektu, 
2. dostate čnou odbornou kvalifikaci výzkumného pracovníka ze t řetí zem ě k ú časti na řešení 
výzkumného projektu; výzkumný pracovník je povinen svou kvalifikaci doložit ov ěřenou kopií dokladu 
o dosaženém vzd ělání podle zvláštního právního p ředpisu33), 
  
b) výzkumný pracovník ze t řetí zem ě má zajišt ěn měsí ční p říjem alespo ň ve výši dosta čující k pokrytí 
přiměřených náklad ů souvisejících s pobytem na území České republiky po celou dobu trvání dohody 
o hostování, v četn ě náklad ů spojených s návratem do státu p ůvodu po ukon čení této dohody, aniž by 
musel využívat systém sociální pomoci České republiky, 
  
c) výzkumný pracovník ze t řetí zem ě p ředloží čestné prohlášení, že uzav ře cestovní zdravotní 
pojišt ění34) na dobu pobytu ode dne vstupu na území České republiky do doby, než se na n ěho bude 
vztahovat pojišt ění podle zvláštního právního p ředpisu. 
  
 (3) Po uzav ření dohody o hostování p ředá ve řejná výzkumná instituce výzkumnému pracovníkovi 
ze t řetí zem ě písemný závazek uvedený v § 30a odst. 1 písm. c). 
  
 (4) Dohoda o hostování zaniká, jestliže 
  
a) výzkumnému pracovníkovi ze t řetí zem ě není ud ěleno povolení k dlouhodobému pobytu za ú čelem 
vědeckého výzkumu podle zvláštního právního p ředpisu32), nebo 
  
b) dojde mezi ve řejnou výzkumnou institucí a výzkumným pracovníkem z e t řetí zem ě k ukon čení právního 
vztahu. 
  
 (5) Ve v ěcech v tomto zákon ě neupravených se dohoda o hostování řídí ob čanským zákoníkem. 
  
 (6) Dojde-li ke vzniku skute čnosti, která brání nebo by mohla zabránit uzav ření nebo dalšímu 
pokra čování dohody o hostování, je ve řejná výzkumná instituce povinna o této skute čnosti neprodlen ě 
informovat Ministerstvo vnitra a další orgány státn í správy České republiky, týká-li se tato 
skute čnost jejich p ůsobnosti. 
  

§ 30d 
 

 Podmínky pro p řijímání výzkumných pracovník ů ze t řetích zemí stanovené tímto zákonem se 
nevztahují na 
  
a) žadatele o ud ělení mezinárodní ochrany nebo žadatele o ud ělení oprávn ění k pobytu za ú čelem 
dočasné ochrany, 
  
b) žadatele o ud ělení povolení k dlouhodobému pobytu za ú čelem studia provád ějícího výzkum vedoucí 
k ud ělení akademického titulu "doktor" nebo "doktor teol ogie"35), 
  
c) státního ob čana t řetí zem ě, jestliže nastaly d ůvody znemož ňující jeho vycestování z území České 
republiky podle zvláštního právního p ředpisu36) nebo z d ůvod ů na jeho v ůli nezávislých, 
  
d) výzkumného pracovníka vyslaného výzkumnou organi zací z jiného členského státu. 
  

§ 30e 
 

Přijímání výzkumných pracovník ů ze t řetích zemí jinými výzkumnými organizacemi 
 

 (1) Úprava podmínek pro p řijímání výzkumných pracovník ů ze t řetích zemí stanovená tímto 
zákonem pro ve řejnou výzkumnou instituci platí s odchylkou podle o dstavc ů 2 a 3 obdobn ě i pro jinou 
výzkumnou organizaci, za kterou se považuje 
  
a) organiza ční složka státu nebo územního samosprávného celku, 
  
b) organiza ční jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva v nitra, 
  
c) fyzická osoba podnikající podle zvláštního právn ího p ředpisu usazená v členském stát ě Evropské 
unie, nebo 
  
d) právnická osoba se sídlem v členském stát ě Evropské unie, provádí-li na území České republiky 
výzkum vymezený zákonem o podpo ře podpo ře výzkumu, vývoje a inovací1). 
  
 (2) Jiná výzkumná organizace k žádosti o schválení  p řiloží 
  
a) ov ěřenou kopii z řizovací nebo zakládací listiny, spole čenské smlouvy, stanov nebo jiné 
zakladatelské listiny, kde je uveden jako p ředmět činnosti výzkum, jde-li o jinou výzkumnou 
organizaci uvedenou v odstavci 1 písm. a), b) nebo d), 
  
b) ov ěřenou kopii listiny prokazující oprávn ění podnikat podle zvláštního právního p ředpisu, kde 
je uveden jako p ředmět činnosti výzkum, jde-li o jinou výzkumnou organizaci  uvedenou v odstavci 
1 písm. c), a 
  
c) n ěkterou z t ěchto listin: 



1. platné rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí ins titucionální podpory podle zákona o podpo ře 
výzkumu, vývoje a inovací, 
2. doklad o uplatn ění nároku na odpo čet výdaj ů vynaložených na realizaci projektu výzkumu ze zákl adu 
daně podle zvláštního právního p ředpisu37), nebo 
3. doklad o dosažení vlastních výsledk ů ve výzkumu provád ěném na území České republiky. 
 Povinnost p řiložit k žádosti o schválení tyto listiny se nevzta huje na jinou výzkumnou 
organizaci, která provádí výzkum na základ ě zvláštního právního p ředpisu38). Tato povinnost se dále 
nevztahuje na jinou výzkumnou organizaci se sídlem v jiném členském stát ě Evropské unie, prokáže-li, 
že její výzkumná činnost vyplývá z právního p ředpisu či správního aktu jiného členského státu 
Evropské unie v obdobném rozsahu jako v p řípad ě v ěty první, a dále na jinou výzkumnou organizaci 
schválenou v souladu s právním p ředpisem Evropských spole čenství31) v jiném členském stát ě Evropské 
unie, prokáže-li se výpisem ze seznamu výzkumných i nstitucí tohoto členského státu ne starším než 
90 kalendá řních dn ů. 
  
 (3) Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy posoudí žádost o schválení p ředloženou 
jinou výzkumnou organizací z hlediska její úplnosti , souladu údaj ů uvedených v žádosti o schválení 
nebo v p řiložených listinách s ve řejn ě p řístupnými rejst říky a s podmínkami stanovenými v § 30a 
odst. 1 a dále postupuje obdobn ě jako v § 30b odst. 2 a 3. 
  
 (4) Jiná výzkumná organizace se sídlem v jiném členském stát ě Evropské unie, která byla 
schválena v tomto stát ě nebo v České republice, m ůže p řijímat za podmínek stanovených tímto zákonem 
výzkumné pracovníky ze t řetích zemí po z řízení své organiza ční složky nebo pracovišt ě v České 
republice. 
  

§ 30f 
 

Správní delikty 
 

 (1) Ve řejná výzkumná instituce nebo jiná výzkumná organiza ce se dopustí správního deliktu 
tím, že 
  
a) p řijme výzkumného pracovníka ze t řetí zem ě v rozporu s § 30a odst. 1 písm. a), nebo 
  
b) nesplní oznamovací povinnost podle § 30b odst. 6 . 
  
 (2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se  uloží pokuta do 1 000 000 K č a za správní 
delikt podle odstavce 1 písm. b) se uloží pokuta do  100 000 K č. 
  

§ 30g 
 

Spole čná ustanovení ke správním delikt ům 
 

 (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení prá vní povinnosti zabránila. 
  
 (2) P ři ur čení vým ěry pokuty právnické osob ě se p řihlédne k závažnosti správního deliktu, 
zejména ke zp ůsobu jeho spáchání a jeho následk ům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 
  
 (3) Odpov ědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jes tliže správní orgán o n ěm 
nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o n ěm dozv ěděl, nejpozd ěji však do 10 let ode dne, kdy 
byl spáchán. 
  
 (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním s tupni projednává Ministerstvo školství, 
mládeže a t ělovýchovy. 
  
 (5) Na odpov ědnost za jednání, k n ěmuž došlo p ři podnikání fyzické osoby39) nebo v p římé 
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zá kona o odpov ědnosti a postihu právnické osoby. 
  
 (6) Pokuty vybírá Ministerstvo školství, mládeže a  t ělovýchovy. P říjem z pokut je p říjmem 
státního rozpo čtu. 
  

ČÁST DEVÁTÁ 
 

Přechodná ustanovení 
 

§ 31 
 

Přeměna p řísp ěvkových organizací na ve řejné výzkumné instituce 
 

 (1) Státní p řísp ěvkové organizace, které jsou uvedeny v p říloze č. 1 k tomuto zákonu, (dále 
jen "státní p řísp ěvková organizace") se dnem 1. ledna 2007 stávají ve řejnými výzkumnými institucemi. 
Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy k témuž dni zapíše tyto ve řejné výzkumné instituce 
do rejst říku ve řejných výzkumných institucí. 
  
 (2) Z řizovatel státní p řísp ěvkové organizace vydá z řizovací listinu ve řejné výzkumné 
instituce obsahující údaje podle § 3 odst. 2 písm. a) až e), g) a h) a p ředloží ji do 30. června 



2006 Ministerstvu školství, mládeže a t ělovýchovy. K témuž dni z řizovatel p ředloží další údaje nutné 
k zápisu ve řejné výzkumné instituce do rejst říku ve řejných výzkumných institucí podle § 6 odst. 
3 písm. a), c) až h) a doloží je listinnými doklady  prokazujícími skute čnosti, které mají být do 
rejst říku ve řejných výzkumných institucí zapsány, a listinami, k teré se zakládají do sbírky listin 
[§ 8 odst. 1 písm. a), d) a e)]. 
  
 (3) Pokud z řizovatel nep ředloží údaje, listinné doklady nebo listiny podle o dstavce 2 nebo 
je p ředloží neúplné, vyzve jej Ministerstvo školství, ml ádeže a t ělovýchovy, aby ve lh ůt ě stanovené 
ve výzv ě, která nesmí být kratší než 15 dn ů, tyto údaje, listinné doklady nebo listiny doplnil . 
  
 (4) Z řizovatel nejpozd ěji do 15. prosince 2006 rozhodne o majetku, k n ěmuž má p říslušnost 
hospoda ření státní p řísp ěvková organizace, a o jejích závazcích, které nep řejdou na ve řejnou 
výzkumnou instituci; postupuje p řitom v souladu s § 28 odst. 1. Z řizovatel zárove ň ur čí p říslušnost 
hospoda ření k tomuto majetku České republiky a ur čí nositele t ěch závazk ů, které nep řejdou na 
veřejnou výzkumnou instituci. P řevezme-li tyto závazky Česká republika, plní je za Českou republiku 
jako nositele závazk ů z řizovatel, p řípadn ě jiná organiza ční složka státu, kterou ur čí. K p řevzetí 
závazk ů státní p řísp ěvkové organizace Českou republikou se nevyžaduje souhlas v ěřitele. 
  
 (5) Dnem 1. ledna 2007 p řechází na ve řejnou výzkumnou instituci majetek České republiky, 
ke kterému m ěla ke dni 31. prosince 2006 p říslušnost hospoda ření státní p řísp ěvková organizace, 
která se m ění na ve řejnou výzkumnou instituci podle odstavce 1. Aktiva,  závazky a další pasiva, 
příslušející této státní p řísp ěvkové organizaci ke dni 31. prosince 2006, se stáva jí dnem 1. ledna 
2007 aktivy, závazky a dalšími pasivy ve řejné výzkumné instituce. Pen ěžní prost ředky, se kterými 
hospoda ří ke dni 31. prosince 2006 státní p řísp ěvková organizace, se p řevád ějí na ú čet cizích 
prost ředk ů vedený organiza ční složkou státu, která je z řizovatelem státní p řísp ěvkové organizace 
nebo plní jeho funkci. Pen ěžní prost ředky uvedené v p ředchozí v ět ě p řevede organiza ční složka státu 
bezodkladn ě na ú čet ve řejné výzkumné instituce. 
  
 (6) Zastupitelstvo územního samosprávného celku, k terý je z řizovatelem p řísp ěvkové 
organizace uvedené v p říloze č. 2 k tomuto zákonu (dále jen "p řísp ěvková organizace územního 
samosprávného celku"), rozhodne do 3 m ěsíc ů ode dne ú činnosti tohoto zákona, zda se p řísp ěvková 
organizace územního samosprávného celku dnem 1. led na 2007 stane ve řejnou výzkumnou institucí a 
sou časn ě požádá Úst řední v ěstník České republiky o uve řejn ění tohoto rozhodnutí. Po uplynutí této 
lh ůty není dot čen postup podle § 3. 
  
 (7) P ři vydání z řizovací listiny, p ředložení z řizovací listiny Ministerstvu školství, 
mládeže a t ělovýchovy a p ři zápisu ve řejné výzkumné instituce vznikající p řeměnou p řísp ěvkové 
organizace územního samosprávného celku do rejst říku ve řejných výzkumných institucí se postupuje 
podle odstavc ů 2 a 3 obdobn ě. 
  
 (8) Dnem 1. ledna 2007 p řechází na ve řejnou výzkumnou instituci majetek územního 
samosprávného celku, který byl ke dni 31. prosince 2006 ve správ ě jeho p řísp ěvkové organizace, která 
se m ění na ve řejnou výzkumnou instituci podle odstavce 6. Aktiva,  závazky a další pasiva ve správ ě 
této p řísp ěvkové organizace územního samosprávného celku ke dn i 31. prosince 2006, se stávají dnem 
1. ledna 2007 aktivy, závazky a dalšími pasivy ve řejné výzkumné instituce. Pen ěžní prost ředky, se 
kterými hospoda ří p řísp ěvková organizace územního samosprávného celku ke dn i 31. prosince 2006, 
se p řevád ějí na ú čet cizích prost ředk ů z řizovatele. Pen ěžní prost ředky uvedené v p ředchozí v ět ě 
převede územní samosprávný celek bezodkladn ě na ú čet ve řejné výzkumné instituce. 
  
 (9) O majetku a závazcích, které p řecházejí na ve řejnou výzkumnou instituci podle odstavc ů 
5 a 8, sepíše z řizovatel do 31. ledna 2007 protokol. 
  
 (10) Zam ěstnanci státní p řísp ěvkové organizace, která se m ění na ve řejnou výzkumnou 
instituci podle odstavce 1, jakož i zam ěstnanci p řísp ěvkové organizace územního samosprávného 
celku, která se m ění na ve řejnou výzkumnou instituci podle odstavce 6, se stáv ají dnem 1. ledna 
2007 zam ěstnanci této ve řejné výzkumné instituce. 
  
 (11) Návrh na zápis p řechodu vlastnického nebo jiného v ěcného práva k nemovitému majetku, 
který p řechází na ve řejnou výzkumnou instituci podle odstavc ů 5 a 8, podá do katastru nemovitostí 
do 31. ledna 2007 z řizovatel. Nemovitosti musí být ozna čeny podle zvláštního právního p ředpisu4). 
Přechod vlastnického práva nebo jiného v ěcného práva se v katastru nemovitostí vyzna čí záznamem. 
  
 (12) Za závazky státní p řísp ěvkové organizace nebo p řísp ěvkové organizace územního 
samosprávného celku vzniklé v souvislosti s provozo váním její hlavní činnosti p řed její p řeměnou 
na ve řejnou výzkumnou instituci ru čí i po p řeměně p řísp ěvkové organizace na ve řejnou výzkumnou 
instituci z řizovatel. 
  
 (13) Pokud ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona do 1. ledna 2007 dojde ke slo učení, 
rozd ělení nebo zániku státní p řísp ěvkové organizace uvedené v p říloze č. 1 k tomuto zákonu, vztahují 
se odstavce 1 až 5 a 9 až 12 na její nástupnickou p řísp ěvkovou organizaci. 
  

ČÁST DESÁTÁ 
 

ÚČINNOST 
  

§ 32 



 
 Tento zákon nabývá ú činnosti dnem jeho vyhlášení. 
 

Zaorálek v. r. 
 

Klaus v. r. 
 

Paroubek v. r. 
 

Příl.1Státní p řísp ěvkové organizace, které se dnem 1. ledna 2007 m ění na ve řejnou 
výzkumnou instituci 

 
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 
   z řizovatel     název státní p řísp ěvkové      I Č               sídlo 
                         organizace 
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Ministerstvo      Centrum dopravního        4499457 5   Líše ňská 33a, 
dopravy           výzkumu                              636 00 Brno 
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Ministerstvo      Výzkumný ústav práce a    4577300 9   Palackého nám ěstí 4 
práce a           sociálních v ěcí                      Praha 2 
sociálních v ěcí 
                  Výzkumný ústav            0002595 0   Jeruzalémská 9 
                  bezpe čnosti práce                    Praha 1 
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Ministerstvo      Centrum pro studium       0023775 2   U Lužického seminá ře 90/13 
školství, mládeže vysokého školství                    118 00 Praha 1 - Malá Strana 
a t ělovýchovy 
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Ministerstvo      Ústav mezinárodních       4854605 4   Nerudova 3 
zahrani čních v ěcí vztah ů                               Praha 1 
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Ministerstvo      Výzkumný ústav rostlinné  0002700 6   Drnovská 507 
zemědělství       výroby                               16 1 06 Praha 6 - Ruzyn ě 
                  Výzkumný ústav živo čišné  00027014   P řátelství 815 
                  výroby                               Praha - Uh řín ěves 
                  Výzkumný ústav            0002716 2   Hudcova 70 
                  veterinárního léka řství              621 32 Brno 
                  Výzkumný ústav            0002702 2   Radiová 7/1285 
                  potraviná řský v Praze                102 31 Praha 10 - Hostiv ař 
                  Výzkumný ústav zem ědělské 00027031   Drnovská 507 
                  techniky                             161 06 Praha 6 - Ruzyn ě 
                  Výzkumný ústav meliorací  0002704 9   Žabov řeská 250 
                  a ochrany p ůdy                       156 27 Praha 5 - Zbraslav 
                  Výzkumný ústav lesního    0002070 2   Jílovišt ě - Strnady 
                  hospodá řství a myslivosti            156 04 Praha 5 - Zbras lav 
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Ministerstvo      Výzkumný ústav Silva      0002707 3   Kv ětnové nám ěstí 391 
životního         Taroucy pro krajinu a                252 43 Pr ůhonice                                      
prost ředí         okrasné zahradnictví 
                  Výzkumný ústav            0002071 1   Podbabská 219/30 
                  vodohospodá řský T. G. M.             160 62 Praha 6 
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Český ú řad        Výzkumný ústav            00025615   Zdib y 98 
zeměměřický a     geodetický, topografický             okr es Praha - východ 
katastrální       a kartografický 
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Státní ú řad pro   Státní ústav jaderné,     70565813   P říbram - Kamenná 
jadernou          chemické a biologické                262 31 pošta Milín 
bezpe čnost        ochrany 
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Akademie v ěd      Archeologický ústav AV    68081758   Královo polská 147, 
České republiky   ČR, Brno                             612 64 Brno 
                  Archeologický ústav AV    6798591 2   Letenská 4, 118 01 
                  ČR, Praha                            Praha 1 
                  Archiv AV ČR              67985921   V Zámcích 56/76, 
                                                       181 00 Praha 8 - Bohnice 
                  Astronomický ústav AV ČR  67985815   Fri čova 298, 251 65 
                                                       Ond řejov 
                  Biofyzikální ústav AV ČR  68081707   Královopolská 135, 
                                                       612 65 Brno 
                  Botanický ústav AV ČR     67985939   Zámek 1, 
                                                       252 43 Pr ůhonice 
                  Entomologický ústav AV ČR 60077395   Branišovská 31, 370 05 
                                                       České Bud ějovice 
                  Etnologický ústav AV ČR   68378076   Na Florenci 3/1420, 



                                                       110 00 Praha 1 
                  Filozofický ústav AV ČR   67985955   Jilská 1, 110 00 Praha 1 
                  Fyzikální ústav AV ČR     68378271   Na Slovance 2, 
                                                       182 21 Praha 8 
                  Fyziologický ústav AV ČR  67985823   Víde ňská 1083, 
                                                       142 20 Praha 4 
                  Geofyzikální ústav AV ČR  67985530   Bo ční II/1401, 
                                                       141 31 Praha 4 
                  Geologický ústav AV ČR    67985831   Rozvojová 135, 
                                                       165 02 Praha 6 - Lysolaje 
                  Historický ústav AV ČR    67985963   Prosecká 76, 190 00 
                                                       Praha 9 
                  Hydrobiologický ústav AV  6007738 7   Na sádkách 7, 370 05 
                  ČR                                   České Bud ějovice 
                  Knihovna AV ČR            67985971   Národní 3, 
                                                       115 22 Praha 1 
                  Masaryk ův ústav AV ČR     67985980   Na Florenci 3/1420, 
                                                       110 00 Praha 1 
                  Matematický ústav AV ČR   67985840   Žitná 25, 115 67 Praha 1 
                  Mikrobiologický ústav AV  6138897 1   Víde ňská 1083, 
                  ČR                                   142 20 Praha 4 
                  Národohospodá řský ústav   67985998   Politických v ězňů 7, 
                  AV ČR                                111 21 Praha 1 
                  Orientální ústav AV ČR    68378009   Pod vodárenskou v ěží 4, 
                                                       182 08 Praha 8 
                  Parazitologický ústav AV  6007740 9   Branišovská 31, 370 05 
                  ČR                                   České Bud ějovice 
                  Psychologický ústav AV ČR 68081740   Veve ří 97, 602 00 Brno 
                  Slovanský ústav AV ČR     68378017   Valentinská 1, 110 00 
                                                       Praha 1 
                  Sociologický ústav AV ČR  68378025   Jilská 1, 110 00 Praha 1 
                  St ředisko spole čných      60457856   Národní 3, 
                  činností AV ČR                       110 00 Praha 1 
                  Ústav analytické chemie   6808171 5   Veve ří 97, 611 42 Brno 
                  AV ČR 
                  Ústav anorganické chemie  6138898 0   250 68 Řež u Prahy 
                  AV ČR 
                  Ústav biologie obratlovc ů 68081766   Kv ětná 8, 603 65 Brno 
                  AV ČR 
                  Ústav d ějin um ění AV ČR   68378033   Husova 4, 
                                                       110 00 Praha 1 
                  Ústav ekologie krajiny AV 6717984 3   Na Sádkách 7, 370 05 
                  ČR                                   České Bud ějovice 
                  Ústav experimentální      6138903 0   Rozvojová 135, 165 02 
                  botaniky AV ČR                       Praha 6 - Lysolaje 
                  Ústav experimentální      6837804 1   Víde ňská 1083, 142 20 
                  medicíny AV ČR                       Praha 4 
                  Ústav fyzikální chemie    6138895 5   Dolejškova 3, 182 23 
                  Jaroslava Heyrovského AV             Praha 8 
                  ČR 
                  Ústav fyziky atmosféry AV 6837828 9   Bo ční II/1401, 
                  ČR                                   141 31 Praha 4 
                  Ústav fyziky materiál ů AV 68081723   Žižkova 22, 616 62 Brno 
                  ČR 
                  Ústav fyziky plazmatu AV  6138902 1   P. O. Box 17, Za Slovankou  3, 
                                                       182 21 Praha 8 
                  Ústav geoniky AV ČR       68145535   Studentská 1768, 708 00 
                                                       Ostrava - Poruba 
                  Ústav chemických proces ů  67985858   Rozvojová 135, 165 02 
                  AV ČR                                Praha 6 
                  Ústav informatiky AV ČR   67985807   Pod vodárenskou v ěží 2, 
                                                       182 07 Praha 8 
                  Ústav jaderné fyziky AV   6138900 5   250 68 Řež 
                  ČR 
                  Ústav makromolekulární    6138901 3   Heyrovského nám. 2, 
                  chemie AV ČR                         162 06 Praha 6 
                  Ústav molekulární         6007735 2   Branišovská 31, 370 05 
                  biologie rostlin AV ČR               České Bud ějovice 
                  Ústav molekulární         6837805 0   Flemingovo nám. 2, 
                  genetiky AV ČR                       166 37 Praha 6 
                  Ústav organické chemie a  6138896 3   Flemingovo nám. 2, 166 10 
                  biochemie AV ČR                      Praha 6 
                  Ústav pro českou          68378068   Na Florenci 3/1420, 
                  literaturu AV ČR                     110 15 Praha 1 
                  Ústav pro elektrotechniku 6798586 6   Dolejškova 5, 182 02 
                  AV ČR                                Praha 8 
                  Ústav pro hydrodynamiku   6798587 4   Pod Pa ťankou 30/5, 



                  AV ČR                                166 12 Praha 6 
                  Ústav pro jazyk český AV  68378092   Letenská 4, 118 51 
                  ČR                                   Praha 1 
                  Ústav pro soudobé d ějiny  68378114   Vlašská 9, 
                  AV ČR                                118 40 Praha 1 
                  Ústav p řístrojové         68081731   Královopolská 147, 
                  techniky AV ČR                       612 64 Brno 
                  Ústav p ůdní biologie AV   60077379   Na sádkách 7, 370 05 
                  ČR                                   České Bud ějovice 
                  Ústav radiotechniky a     6798588 2   Chaberská 57, 182 51 
                  elektroniky AV ČR                    Praha 8 
                  Ústav státu a práva AV ČR 68378122   Národní 18, 116 91 
                                                       Praha 1 
                  Ústav struktury a         6798589 1   V Holešovi čkách 41, 182 09 
                  mechaniky hornin AV ČR               Praha 8 
                  Ústav teoretické a        6837829 7   Prosecká 76, 190 00 
                  aplikované mechaniky AV              Praha 9 
                  ČR 
                  Ústav teorie informace a  6798555 6   Pod vodárenskou v ěží 4, 
                  automatizace AV ČR                   182 08 Praha 8 
                  Ústav termomechaniky AV   6138899 8   Dolejškova 5,182 00 
                  ČR                                   Praha 8 
                  Ústav živo čišné           67985904   Rumburská 89, 277 21 
                  fyziologie a genetiky AV             Lib ěchov 
                  ČR 
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 
 

Příl.2 Přísp ěvkové organizace územních samosprávných celk ů, o kterých z řizovatel 
rozhodne, zda se dnem 1. ledna 2007 m ění na ve řejnou výzkumnou instituci 

 
--------------------------------------------------- -----------------------   
zřizovatel         název p řísp ěvkové         I Č               sídlo 
                         organizace 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
Jihomoravský kraj Ústav archeologické       4851100 5   Kaloudova 30, 
                  památkové pé če Brno                  614 00 Brno 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
Ústecký kraj      Ústav archeologické       4732501 1   Žižkova ul. č.p. 835, 
                  památkové pé če                       434 01 Most 
                  severozápadních Čech, 
                  p řísp ěvková organizace 
--------------------------------------------------- ----------------------- 
 
 
  
____________________ 
  
1) § 2 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpo ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z ve řejných prost ředk ů 
a o zm ěně n ěkterých souvisejících zákon ů (zákon o podpo ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve z nění 
pozd ějších p ředpis ů. 
  
2) Čl. 87 a 89 Smlouvy o založení Evropského spole čenství, ve zn ění pozd ějších smluv. 
  
3) § 12 zákona o podpo ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
4) § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
  
5) § 27 obchodního zákoníku. 
  
6) Na řízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním v ěstníku, ve zn ění na řízení vlády č. 408/2003 Sb. 
  
7) Správní řád. 
  
7a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
  
8) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické služb ě, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
9) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumo čnících. 
  
10) Zákon č. 531/1990 Sb. 
  
12) § 70 až 75b obchodního zákoníku. 
  
13) Nap říklad obchodní zákoník, zákon č. 148/1998 Sb., o ochran ě utajovaných skute čností a o zm ěně n ěkterých 
zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, autorský zákon, zákon č. 101/2000 Sb., o ochran ě osobních údaj ů a o zm ěně 
některých zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
14) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpo ře výzkumu a vývoje z ve řejných prost ředk ů a o zm ěně n ěkterých souvisejících 
zákon ů (zákon o podpo ře výzkumu a vývoje), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  



15) Trestní zákon. 
  
16) Nap říklad zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zví řat proti týrání, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, vyhláška č. 
207/2004 Sb., o ochran ě, chovu a využití pokusných zví řat. 
  
17) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejst říku trest ů, ve zn ění zákona č. 126/2003 Sb. 
  
18) § 75 zákoníku práce. 
  
20) § 18 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzd ě, odm ěně za pracovní pohotovost a o pr ůměrném výd ělku, ve zn ění 
zákona č. 217/2000 Sb. 
  
21) Nap říklad zákon č. 40/2004 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpo čtových pravidlech a o zm ěně n ěkterých 
souvisejících zákon ů (rozpo čtová pravidla), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
22) 
Živnostenský zákon. 
  
Zákon o ochran ě hospodá řské sout ěže. 
  
23) § 2 odst. 2 písm. m) zákona o podpo ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
24) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných v ěcných práv k nemovitostem, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
  
25) § 4 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., ve zn ění zákona č. 90/1996 Sb. 
  
26) § 1 odst. 2 písm. a) a § 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
27) § 14 zákona č. 563/1991 Sb., o ú četnictví, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
28) 
Zákon č. 563/1991 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provád ějí n ěkterá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o ú četnictví, ve zn ění 
pozd ějších p ředpis ů, pro ú četní jednotky, u kterých hlavním p ředmětem činnosti není podnikání, pokud ú čtují v 
soustav ě podvojného ú četnictví. 
  
29) § 8 odst. 1 zákona o podpo ře výzkumu a vývoje. Zákon č. 563/1991 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
30) § 21 zákona č. 563/1991 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
31) Sm ěrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro p řijímání státních p říslušník ů t řetích 
zemí pro ú čely v ědeckého výzkumu. 
  
32) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc ů na území České republiky a o zm ěně n ěkterých zákon ů, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů. 
  
33) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jin é zp ůsobilosti státních p říslušník ů členských stát ů 
Evropské unie a o zm ěně n ěkterých zákon ů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm ěně a dopln ění dalších zákon ů (zákon o vysokých školách), ve 
znění pozd ějších p ředpis ů. 
  
34) § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., ve zn ění zákona č. 379/2007 Sb. 
  
35) Sm ěrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o p odmínkách p řijímání státních p říslušník ů t řetích zemí 
za ú čelem studia, vým ěnných pobyt ů žák ů, neplacené odborné p řípravy nebo dobrovolné služby. 
  
36) § 179 zákona č. 326/1999 Sb., ve zn ění zákona č. 165/2006 Sb. 
  
37) § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., ve zn ění zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona 
č. 56/2006 Sb. 
  
38) Nap říklad zákon č. 111/1998 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii v ěd České 
republiky, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
  
39) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.  


