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Základní pojmy použité v zadávací dokumentaci 4. veřejné soutěže 

v programu TRIO 

 

Pro účely zadávací dokumentace čtvrté veřejné soutěže v programu TRIO se rozumí: 

 
„uchazečem“1 organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se 
výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory  

Z hlediska prokazování způsobilosti se rozumí pro účely zadávací dokumentace pod pojmem „uchazeč“ 
také další účastníci projektu, pod pojmem „uchazeč-koordinátor“ pak pouze ten z uchazečů, který za 
všechny podává návrh projektu do soutěže.  

 
„příjemcem“1 uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto  

 
„projektem“1 činnosti spadající do oblasti podpory aplikovaného výzkumu, které mají splnit 
nedělitelný úkol přesné hospodářské, vědecké nebo technické povahy s předem jasně určenými cíli, 
formulovaný uchazečem ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích  

 
„dalším účastníkem projektu“1 organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, 
zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž účast na projektu je 
vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení projektu  

 
„výzkumnou organizací“2 pojem „organizace pro výzkum a šíření znalostí“ definovaný Nařízením 
Komise jako subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, 
zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum) 
bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob 
financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo 
experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo 
transferu znalostí. Vykonává-li tento subjekt rovněž hospodářské činnosti, je třeba o financování, 
nákladech a příjmech souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou 
uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít 
přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl. 

Pokud uchazeč vystupuje v návrhu projektu jako výzkumná organizace, může  při splnění podmínek 
bodů 18 až 20 Sdělení Komise: Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), 
podle kterých se jedná v navrhovaném projektu o financování činností nehospodářské povahy, žádat 
až 100% podíl podpory na svých způsobilých nákladech v projektu. Pokud tyto podmínky splněny 
nejsou, uchazeč musí vystupovat jako podnik, s určením kategorie velký / střední / malý podnik. 

 
„podnikem“2  se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na svou právní 
formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky 

                                                           
1 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací), ve znění pozdějších předpisů, § 2 
2 v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Nařízení Komise) 
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vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která pravidelně 
vykonávají hospodářskou činnost. 

„podnikem v obtížích“2 podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna z následujících okolností: 

a) V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem s dobou 
existence nepřesahující tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny 
upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát od 
rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší 
překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Za „společnost s ručením omezeným“ se v této 
definici považují zejména formy podniků uvedené v příloze I směrnice 2013/34/EU3 a „základní kapitál“ 
zahrnuje případně jakékoli emisní ážio. 

b) V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není 
malým nebo středním podnikem s dobou existence nepřesahující tři roky), kde v důsledku kumulace 
ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. 
Za „společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti“ se v této definici 
považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU4. 

c) Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria 
vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů. 

d) Jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo 
jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace. 

e) V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech: 

1) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a 

2) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy 
(EBITDA) je nižší než 1,0. 

Komentář Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k pojmu „podnik v obtížích“ viz zde: 
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podniky-v-obtizich.html  
 
 
„malými a středními podniky“2 podniky, které splňují kritéria stanovená v Příloze I Nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 
 
„účinnou spoluprací“ spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či 
technologií nebo k dosažení společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně 
stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a výsledky. Za formy 
spolupráce nejsou považovány smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb. 

Za spolupráci dvou nezávislých stran se nepovažuje spolupráce dvou subjektů, které by byly 
považovány za propojené nebo partnerské ve smyslu definice pojmu propojené, resp. partnerské 
podniky v Příloze I („Definice malých a středních podniků“) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, přičemž 
není rozhodující, zda v navrženém projektu některý ze subjektů vykonává pouze nehospodářské 
činnosti. 

Pro určení maximální možné intenzity podpory (v případě, že je požadován bonus za účinnou 
spolupráci) bude dále posouzeno, zda účinná spolupráce splňuje podmínky stanovené v článku 25 
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (viz také kapitola 7.2 této zadávací dokumentace). 

 

                                                           
3 pro Českou republiku: společnost s ručením omezeným, akciová společnost 
4 pro Českou republiku: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost 

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podniky-v-obtizich.html
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„průmyslovým výzkumem“2 se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání 
nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému 
zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých 
systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se 
simulovaným rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro 
průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie. 

„experimentálním vývojem“2 se rozumí získávání, spojování, formování a používání stávajících 
vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje 
nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti 
zaměřené na vymezení koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb. 

Experimentální vývoj může zahrnovat vývoj prototypů, demonstrační činnosti, pilotní projekty, 
testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v prostředí 
reprezentativním z hlediska reálných provozních podmínek, pokud hlavní cíl spočívá v dalším 
technickém zlepšení výrobků, postupů nebo služeb, které nejsou z velké části dosud stanoveny. Tyto 
činnosti mohou zahrnovat vývoj komerčně využitelného prototypu nebo pilotního projektu, který je 
nutně konečným komerčním produktem a jehož výroba je příliš nákladná na to, aby byl použit pouze 
pro účely demonstrace a ověření. 

Experimentálním vývojem nejsou běžné nebo pravidelné změny stávajících výrobků, výrobních linek, 
výrobních postupů, služeb a jiných nedokončených operací, i když tyto změny mohou představovat 
zlepšení. 


